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ค ำน ำ 
 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดประจ าปี แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจ าปี ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 18 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3ว 3476 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)  
  เทศบาลต าบลวานรนิวาสใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นและการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งจะขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร นโยบายของ
ภาครัฐ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกในมิติภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน รวมไปถึงใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่                   
การปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
    เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน  

1. ด้านกายภาพ 1 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 3 
3. ประชากร 4 
4. สภาพทางสังคม   6 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 8 
6. ระบบเศรษฐกิจ 9 
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-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 23 
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สำรบัญ (ตอ่) 
เร่ือง  หน้ำ 
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- แผนงานการเกษตร 
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70 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร             หน้า 1 |   

 
 
 
 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
ส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่  ๓ ถนนเดื่อเจริญ  ต าบล                 

วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร   
ขนาดพ้ืนที่  ๒.๙๔  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑,๘๓๗.๕0  ไร่  
ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 

และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 แยกจาก อ าเภอพังโคน ถึง อ าเภอวานรนิวาส ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของต าบล
วานรนิวาส  รวมระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าได้  2 เส้นทางหลัก คือ 

- เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 แยก
จาก อ าเภอพังโคน ถึง อ าเภอวานรนิวาส 

- เส้นทางท่ี 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2307 ไปอ าเภออากาศอ านวย  

 

แผนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 
 

ส่วนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร             หน้า 2 |   

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นส่วนใหญ่พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มตามน้ าล าห้วยใช้ในการเกษตรกรรม 
สลับกับสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น พื้นที่ลอน ลาด มีสภาพป่าปนไร่ ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าแดงโปร่ง มีไม้เต็ง ไม้รัง สูง
กว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 170 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศ
เหนือของจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 85 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 780 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 
 ทิศใต้   ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  
 ทิศตะวันออก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแล้ว ในช่วงฤดูร้อนอากาศจะร้อน อบอ้าว มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือน

เมษายน วัดได้ ๔๑.๓ องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฝนตกมากในเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 
๓๙๗.๘ มิลลิเมตร ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ ๑๓.๐ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ทั้งปี ๓๖.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยทั้งปี ๑๘.๘๘ องศาเซลเซียส 
และปริมาณน้ าฝนตลอดปีรวม ๑,๔๔๙.๙ มิลลิเมตร พ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนครมีฤดูกาล ดังนี้ 

 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม รวมเวลา ๔ – ๕ เดือน ฝนที่ตก
ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจาก พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนที่เกิดจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนัก ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อยปีนั้นจะแห้งแล้ง โดยปกติจะ
มีพายุดีเปรสชั่นถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ ๒ – ๓ ลูก มีน้ าฝนเฉลี่ยประจ าปี ประมาณ 
๑,๖๙๖.๗๓ มิลลิเมตร (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๕๓  คาบ ๕๐ ปี) 

 ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา ๔ เดือน ในตอนต้นเดือน
ตุลาคมนั้น เป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาว
ของจังหวัดสกลนคร มีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจน กระแสลมเย็นและแห้งพัดมาจาก
ประเทศจีน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ฤดูร้อน เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลา
ประมาณ ๓ เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดก าลังลง ลมตะวันออก เฉียงใต้จาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จะพัดมาแทนที่และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดกล้า
ที่สุด ท าให้มีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก 

 1.4 ลักษณะของดิน  
ดินชุดหน่วยผสมของดินตะกอนล าน้ าหลายชนิดปะปนกัน  ส่วนใหญ่เป็นหน้าดินตื้นประกอบด้วย

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

ไม้ผล ดินชุดโคราช บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าแดง ป่าเต็ง  ใช้เป็นที่ท านา  ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
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2.1 เขตการปกครอง  

เทศบาลต าบลวานรนิวาส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7  หมู่บ้าน 14 ชุมชน  ดังนี้ 
1) หมู่ที่ 1 บ้านวานรนิวาส ประกอบด้วย ชุมชนวัดไตรภูมิ และชุมชนคลองเตย 
2) หมู่ที่ 2 บ้านสร้างเม็ก ประกอบด้วย ชุมชนสร้างเม็ก และชุมชนสะพานทอง 
3) หมู่ที่ 3 บ้านหลักเมือง ประกอบด้วย ชุมชนหลักเมือง และชุมชน บ.ข.ส. 
4) หมู่ที่ 4  บ้านวานรนิวาส ประกอบด้วย ชุมชนวัดเสบุญเรือง ชุมชนตลาดสด ชุมชนสนามม้า และชุมชน

สนามบิน 
5) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าติ้ว ประกอบด้วย ชุมชนป่าติ้วพัฒนา และชุมชนศูนย์ราชการ 
6) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแหลมทอง ประกอบด้วย ชุมชนแหลมทอง 
7) หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา ประกอบด้วย ชุมชนแหลมทองพัฒนา 

2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้มี

การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 มีนาคม  2564 และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานริวาส
และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส ดังนี้ 

2.2.1 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
1) นายมีชัย   เฒ่าอุดม  ประธานสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
2) นายกัณตภณ พรหมบุตร รองประธานสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
3) นายศิริศักดิ์   เต็งวัฒนโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
4) นายธวัชชัย   สิทธิไชย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
5) นายชูชัย    ทิพย์สมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
6) นายสมใจ    ฤทธิศร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
7) นายฉลอง    เฒ่าอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
8) นายชุน    บุระเนตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
9) นายมานะ    สังฆะมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
10) นายคณิต   ธวบุรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
11) นายศุภฤกษ์   บุญเย็น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
12) นายเหรียญชัย   ศรีม ี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

2.2.2 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 
1) นายก าจัด   ทิพย์สุริย์ นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
2) นายปรีชา   สุทธิวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
3) นายท านอง   ตรงดี  รองนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
4) นายณรงค์  พรหมวงศ ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
5) นายศักดิ์ชัย   อาแพงพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
       การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวน

ประชากรย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต ได้ดังต่อไปนี้  
ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ 3 ปี ในอนาคต 
หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2560 ประชากรจ านวน 5,999 คน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2561  

  ที่มา : งานทะเบียนและบัตร เทศบาลต าบลวานรนิวาส (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) 

จากข้อมูลในตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ในปี พ.ศ. 2560                    
มีจ านวนประชากรเท่ากับ 5,999 คน จากการเปรียบเทียบจ านวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี ผลปรากฏดังนี้  

- ปี พ.ศ. 2561 มีประชากรจ านวน 5,901 คน ลดลงจากปีที่ผ่านจ านวน 85 คน มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง คือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.42 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

- ปี พ.ศ. 2562 มีประชากรจ านวน 5,901 คน ลดลงจากปีที่ผ่านจ านวน 13 คน มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง คือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

- ปี พ.ศ. 2563 มีประชากรจ านวน 5,864 คน ลดลงจากปีที่ผ่านจ านวน 37 คน มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง คือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

- ปี พ.ศ. 2564 มีประชากรจ านวน 5,765 คน ลดลงจากปีที่ผ่านจ านวน 69 คน มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลง คือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

จากผลการเปรียบเทียบจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 3 ปีย้อนหลัง ผลปรากฏ
ว่ามีแนวโน้มลดลงในทุก ๆ ปี โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.86 หรือประมาณไม่เกินร้อยละ 
1.00 และการคาดการณ์จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส คาดการณ์ว่าจะลดลงจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ของจ านวนประชากรปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในกราฟด้านล่าง 

 
 
 
 
 

ข้อมูล
ประชากร 

ปี พ.ศ. 
จ านวน

ประชากร (คน) 
จ านวนการเพิ่มขึ้น/ลดลง (คน) 

(เปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(เปรียบเทียบจากปีท่ีแล้ว) 

ข้อมูล 3 ปี 
ย้อนหลัง 

2561 5,914 ลดลง 85 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.42  
2562 5,901 ลดลง 13 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.22 
2563 5,864 ลดลง 37 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.63 

ปีปัจจุบัน 2564 5,765 ลดลง 69 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.18 

การคาดการณใ์นอนาคต ลดลดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.00 

การคาดการณ์
ข้อมูล 3 ปี 
ในอนาคต 

2565 5,737 จะลดลง 58 คน คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 1 
2566 5,680 จะลดลง 57 คน คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 1 
2567 5,623 จะลดลง 57 คน คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 1 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
3.2.1 จ านวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้านและชุมชน 

ตารางแสดงจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564                   
(ท่ีมา : งานทะเบียนและบัตร เทศบาลต าบลวานรนิวาส) โดยแบ่งตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร  
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านวานรนิวาส 511 582 1,093 

2 บ้านสร้างเม็ก 426 485 911 

3 บ้านหลักเมือง  403 451 854 

4 บ้านวานรนิวาส  783 853 1,636 

5 บ้านป่าติ้ว  371 357 728 

13 บ้านแหลมทอง  43 53 96 

14 บ้านแหลมทองพัฒนา 217 260 477 

รวม 2,754 3,041 5,795 
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3.2.2 จ านวนประชากรตามช่วงอายุ  

   ตารางแสดงจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสแบ่งตามเพศและแบ่งตามช่วงอายุ     

 

 
4.1 การศึกษา  
      4.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  
               - สังกัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้แก่  

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 1 แห่ง 
2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส (ระดับอนุบาล)  

               - โรงเรียนเอกชน ได้แก่  
1) โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 
2) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด – 4 ปี 139 117 256 

5 ปี – 9 ปี 232 197 429 
10 ปี – 14 ปี 204 207 411 
15 ปี – 19 ปี 185 190 375 
20 ปี – 24 ปี 173 175 348 
25 ปี – 29 ปี 166 173 339 
30 ปี – 34 ปี 176 161 337 
35 ปี – 39 ปี 216 195 411 
40 ปี – 44 ปี 195 229 424 
45 ปี – 49 ปี 229 239 468 
50 ปี – 54 ปี 224 264 488 
55 ปี– 59 ปี 191 215 406 
60 ปี– 64 ปี 133 197 330 
65 ปี – 69 ปี 106 174 280 
70 ปี – 74 ปี 92 135 227 
75 ปี – 79 ปี 43 78 121 
80 ปี – 84 ปี 32 58 90 
85 ปี – 89 ปี 8 21 29 
90 ปี – 94 ปี 4 10 14 
95 ปี ขึ้นไป 6 6 12 

รวม  2,754 3,041 5,795 

4. สภาพทางสังคม 
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      4.1.2 ระดับประถมศึกษา  
- สังกัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้แก่  

1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส (ระดับประถมศึกษา) 
- สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๓ ได้แก่  
   1) โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) 

4.1.3 ระดับมัธยมศึกษา 
- สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครเขต ๓  ได้แก่  
๑) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  

4.2 สาธารณสุข 
- อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล (อสม.) จ านวน   ๑๓๕  คน 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)    จ านวน    ๑๔ แห่ง 
- คลินิคเอกชน                                 จ านวน    ๙ แห่ง 
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขสังกัดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้แก่                      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากร ดังนี้  
1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขลิ่งแวดล้อม  จ านวน 1   คน  
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   จ านวน ๒   คน 
3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ   จ านวน ๒   คน 
4) เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน  
5) ลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ประจ ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 คน  

4.3 อาชญากรรม 
ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลายทรัพย์สินของ

ราชการและบ้านเรือนประชาชนชน ซึ่งเทศบาลต าบลวานรนิวาสก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวจาก
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

4.4 ยาเสพติด  
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส พบปัญหายาเสพติดน้อยมากถึงน้อยที่สุด ส่วนมากพบในกลุ่ม

วัยรุ่นหรือเยาวชนและวัยท างาน ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชน  มักเริ่มมาจากบุหรี่  สุรา และยาเสพติดตามล าดับ 
พบทั้งในและนอกสถานศึกษา  ส่วนกลุ่มวัยท างาน  มักพบในกลุ่มเสี่ยงที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง  ท้อแท้ หมดหวัง 
ขาดสิ่งยึดเหนี่ยว ผิดหวังในครอบครัว/สังคม เห็นแก่ตัว หารายได้ในทางที่ผิด ซึ่งทางเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ได้ด าเนินการเพื่อป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และกลุ่มคนทุกวัย มีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือห่างไกล
ยาเสพติด และจัดกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้เด็และเยาวชน หรือกลุ่มวัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 
อันจะส่งผลท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง การไม่เป็นภาระของสังคม อีกท้ังยังสามารถท าประโชน์แก่สังคม
ได้อีกด้วย รวมไปถึงมีการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดเพ่ือให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ติดยาเสพติดทุกรายที่รักษาหายแล้ว เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ และไม่กลับไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้ เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ด าเนินการเองและร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  
1) จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียน 
2) จ่ายเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการนทะเบียน 
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3) จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์นทะเบียน 
4) การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุและ                   

ผู้พิการ 
5) การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เท่าเทียมกับผู้อ่ืน เช่น การ

มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูด้อยโอกาส เป็นต้น  
 

 
 

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

 ถนนลูกรัง  จ านวน  1 สาย    
 ถนนลาดยาง  จ านวน  - สาย 
 ถนนคอนกรีต จ านวน  57 สาย  
 ถนนอ่ืน ๆ  จ านวน  1 สาย  

5.1.2 สะพาน 
 สะพานคอนกรีต จ านวน  2 แห่ง 
 สะพานเหล็ก จ านวน  - แห่ง 
 สะพานไม้  จ านวน  - แห่ง 
 สะพานอื่น ๆ จ านวน  1 แห่ง 

5.1.3 สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
 จ านวน  ๑  แห่ง 

5.2 การไฟฟ้า  
การไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอ

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในปัจจุบันมีไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุน  และก าลังพัฒนาและขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง รวมไปถึงการติดต้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล รายละเอียดข้อมูลการใช้ไฟ ดังนี้    

 ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   จ านวน  ๒,719  หลังคาเรือน 
 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้า  จ านวน    0 ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ  ๑๐๐    ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ไฟฟ้าส่องสว่าง    จ านวน   ๕๓๔   จุด   
 ครอบคลุมถนน     จ านวน   ๑๓    สาย  

5.3 การประปา 
ระบบประปาในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสอยู่ในความรับผิดชอบรับผิดชอบของการประปาส่วน

ภูมิภาคสาขาอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ในปัจจุบันมีประปาอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ดังนี้ 
 ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 2,719 ครัวเรือน 
 ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ จ านวน    0 ครัวเรือน 
 พ้ืนที่ได้รับบริการน้ าประปา ร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 

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

5.5 ระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่ง  
ระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่งในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งทางบกโดยรถยนต์โดยสาร ซึ่งมีบริการขนส่งทางบกจ านวน 1 แห่ง  
 ระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่งของภาครัฐ 1 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย  
 ระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่งของภาคเอกชน จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่  
 DHL express Kerry Express J&T Express Flash Express, Best Express  
 ระบบขนส่งทางบกโดยรถโดยสาร จ านวน 1 แห่ง  

 
 
 

6.1 การเกษตร 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสมีขนาดเพียง 2.94 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส าหรับ

อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ ค้าขาย ห้างร้าน และซุปเปอร์มาร์เก็ต มีบ้านเรือนที่หนาแน่น ท าให้พ้ืนที่ส าหรับท า
การเกษตรมีเพียงเล็กน้อย การเกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงเป็นเกษตรในภาคครัวเรือน
เท่านั้น ส่วนใหญ่ปลูกผักสวนครัว เช่น คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ  ถั่วฝักยาว มะนาว มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม 
เป็นต้น และมีการปลูกข้าวเพ่ือบริโภคเพียงเล็กน้อย  

 
6.2 การประมง 

การประมงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและน าบางส่วนมาจ าหน่ายเพ่ือเป็น
รายได้เสริม เช่น ไก่ เป็ด ปลานิล ปลาดุก กบ เป็นต้น  

6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็น

อาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ บริโภคเองในครัวเรือนและน ามาจ าหน่าย
บ้างในบางส่วน 

6.4 การบริการ 
1) โรงแรม ห้องพัก บังกะโล รีสอร์ท จ านวน 15 แห่ง  
2) ธนาคารพาณิชย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย  
 ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารสิกรไทย 

3) สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร  ได้แก่ บริษัทศรีสวัสดิ์ บริษัทเงินติดล้อ บริษัทเมืองไทย
ลิสซิ่ง บริษัทเฮงลิสซิ่ง เป็นต้น  
4) สถานีขนส่งผู้โดยสาร  จ านวน  ๑  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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5) ตลาดสดเทศบาล  จ านวน 1 แห่ง 
6) ตลาดผ้าเทศบาล  จ านวน 1 แห่ง 
7) ตลาดโต้รุ่ง   จ านวน 1 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว   
 พระพุทธมิ่งขวัญเมืองวานรนิวาสประชาราษฎร์รักษา 
  พระพุทธมิ่งขวัญเมืองวานรนิวาสประชาราษฎร์รักษาตั้งอยู่วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม ถนนเรืองสวัสดิ์ 

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นพระพุทธรูปสูงใหญ่ ใจกลางเมืองอ าเภอวานรนิวาส เป็นที่เคารพบูชา
ของประชาชนทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 

 หลวงพ่อตะเคียนทอง 
หลวงพ่อตะเคียนทอง ตั้งอยู่ วัดเสบุญเรือง ถนนเรืองสวัสดิ์ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อายุ 100 ปี ท าจากไม้ตะเคียน อายุ 700 ปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
วานรนิวาสมาช้านาน 

     
 
 
 

  

6.6 อุตสาหกรรม   
เทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่มีธุรกิจด้านอุตสาหกรรม  

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
6.7.1 การพาณิชย์  

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
 สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน     1      แห่ง 
 ตลาดสด        จ านวน     ๑ แห่ง 
 ตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดผ้า) จ านวน     ๑ แห่ง 
 ตลาดโต้รุ่ง   จ านวน     1     แห่ง 
 ร้านค้าทั่วไป   จ านวน   ๒๖๓   แห่ง 
 ร้านค้ามินิมาร์ท   จ านวน    3 แห่ง 
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2) ธนาคาร 
 ธนาคารออมสิน 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ธนาคารสิกรไทย 

3) สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
 บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จ ากัดมหาชน 
 สมหวังลิสซิ่ง 
 เฮงลิสซิ่ง 
 บริษัทเงินติดล้อ  
 บริษัทศรีสวัสดิ์  

6.7.1 กลุ่มอาชีพ 
 จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 จัดให้มีการเรียนการสอนอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

6.8  แรงงาน  
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ ในก าลังแรงงาน                      

คิดเป็นร้อยละ 63 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส บางส่วนไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่  หรือไปท างานในเมืองขนาดใหญ่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบ คือ ประชากรต้อง
ไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองใหญ่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม มีบริษัท มีห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว วัยแรงงานที่อาศัอย่าในพ้ืนที่                        
จริง ๆ จึงมีไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุกับเด็ก  
 
 

7.1 การนับถือศาสนา  
ประชากรในเขตเทศบาลมีการนับถือศาสนา ดังนี้  
 พุทธ  คิดเป็นร้อยละ    ๙๘ % 
 ศริสต์  คิดเป็นร้อยละ      ๑ % 
 อิสลาม  คิดเป็นร้อยละ      ๑ % 

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

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร            หน้า 12 |   

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
 มีชุมชนไทโย้ย  
 มีภาษาไทโย้ย 
 มีการแต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าไทโย้ย 
ภาษาโย้ย เป็นภาษาถิ่นของชาวจังหวัดสกลนคร ส่วนมากอาศัยอยู่ในอ าเภออากาศอ านวย 

อ าเภอวานร อ าเภอพังโคน และอ าเภอสว่างแดนดินบางส่วน มีส าเนียงพูดทอดเสียงยาว ๆ และออกเสียงหนัก
ทุกพยางค์ ค าพูดบางค าไม่สามารถเขียนเป็นภาษาหนังสือได้ เอกลักษณ์ของชาวโย้ย คือ มีสร้อยค าว่า “ฮ่อ” 
ท้ายประโยค ปัจจุบันชาวโย้ยที่เป็นกลุ่มของคนรุ่นหลัง เยาวชนจะพูดส าเนียงที่เร็วขึ้น ทุกวันนี้ภาษาโย้ยยังคงมี
คนพูด แต่เท่าที่สังเกตส าเนียงและลีลาการพูดเปลี่ยนไป ไม่ช้าเยิ้นเหมือนคนสมัยก่อนและค าเก่า ๆ บางค า คน
โย้ยสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ตุ้มหูจากเศษผ้า 
 สร้อยคอจากเศษผ้า 
 ขนมทองม้วน 
 ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาดม ยาหม่อง ยาเขียว ลูกประคบ ฯลฯ 
 เสื่อทอมือ 
 ผ้าขาวม้า ผ้าย้อมคราม 

 
 

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

1) สระหนองพุงหมู  
 ขนาดความจุ : ประมาณ 10,304 ลูกบาศก์เมตร  
 ขนาดพ้ืนที่ : กว้าง 46 เมตร ยาว 56 เมตร สูง 4 เมตร 

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

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

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

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

8.1.2 คลอง ล าธาร ห้วย   จ านวน  ๒  แห่ง ได้แก่  
1) คลองสร้างเม็ก (บริเวณสุดปลายคลอง เรียกว่าคลองทางควาย) 
2) ห้วยสีดอกกาว  

8.2 ป่าไม้  
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่มีป่าไม้  มีเพียงสวนป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส 
8.3 ภูเขา  

ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่มีภูเขา 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   

1) คลองสร้างเม็ก  
2) คลองทางควาย 
3) ล าห้วยสีดอกกาว 
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9.1 โครงสร้างส่วนราชการ 
เพ่ือให้การด าเนินการ ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่  ประสบผลส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส  จึงได้ก าหนดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  
1) ส านักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย ๒  ฝ่าย ได้แก่  

(1) ฝ่ายอ านวยการ แบ่งงานออกเป็น ดังนี้  (๒) ฝ่ายปกครอง แบ่งงานออกเป็น ดังนี้ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานกิจการสภาเทศบาล 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานพัฒนาชุมชน  
- งานสังคมสงเคราะห์  

- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว   
   ประชาชน 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานนิติการและการพาณิชย์  

 

2) กองคลัง  แบ่งออกเป็น  ๒  ฝ่าย ได้แก่ 
 

(1) ฝ่ายบริหารงานคลัง แบ่งงานออกเป็น ดังนี้ (2) ฝ่ายพัฒนารายได้ แบ่งงานออกเป็น ดังนี้ 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 

- งานพัฒนารายได้ 
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  

๓) กองช่าง ประกอบด้วย ๑  ฝ่าย ได้แก่  
(1) ฝ่ายการโยธา แบ่งงานออกเป็น ดังนี้ 

- งานบริหารงานทั่วไป  
- งานวิศวกรรมโยธา 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
- งานเครื่องจักรกล  
- งานจัดการคุณภาพน้ า 

๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑  ฝ่าย ได้แก่ 
(1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข แบ่งงานออกเป็น ดังนี้ 

- งานบริหารงานทั่วไป  
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
- งานรักษาความสะอาด 
- งานป้องกันและควบคุมโรค 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานบริการสาธารณสุข  

9. ข้อมูลอืน่ๆ 
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๕) กองการศึกษา ประกอบด้วย ๑  ฝ่าย และมีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส จ านวน 1 แห่ง                
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

(1) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม                                
- งานบริหารการศึกษา             
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ                                                
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน     
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจการโรงเรียน               
- งานนิเทศการศึกษา              

 (2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส  
- สายงานบริหารสถานศึกษา 
- สายงานการสอน 
- ภารโรง 

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- สายงานการสอน 

๖) หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายนิติบัญญัติ 

รองปลัดเทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เลขานุการสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล 

กองคลัง กองช่าง ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

โครงสร้างเทศบาลต าบลวานรนิวาส 



 

 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ 
 
 
สาระส าคัญ 

๑. ความม่ันคง 
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิ ติ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

๑.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง               
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร 
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

๑.๔ ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย                 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
๒. ความม่ังคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ มประเทศมีรายได้สูง                        
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคม ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสาย สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา                  
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓. ความย่ังยืน 
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่ สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 “ ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน                  
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

๓.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 
๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน                         

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจาย
อ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ 
สุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
๔) บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์

ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท า
หลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 

๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ ของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย 
คุกคามข้ามชาติลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
และไซเบอร์ 

๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ 
ยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 

๘) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการบริหาร 
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญ กับการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ การเงินให้มี
ความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ เชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก ระดับ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ส่งเสริม
การค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์จังหวัดที่
สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา นวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน โครงสร้างและ
ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร  
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๒) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
ภาคเกษตร 
- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ 
ภาคบริการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
- พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ รูปแบบ

ใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบ
ผู้บริโภค ทุกระดับและรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมาย
การค้าของ ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิม
ให้สามารถ ปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ และมาตรการทางการค้าใน
รูปแบบต่าง ๆ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง                    
ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การ ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

- ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม

ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ และความ

เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วม และ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน 

- พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการ
ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

- พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอนาคต 
มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มี
ขีดความสามารถสูง 

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้ง พัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่ว
ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศ ยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
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- ด้านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย ประเภท
ของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น 
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 

- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT                      
ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม 
การบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

- ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยมีสัดส่วน
รัฐต่อเอกชน ๒๐.๔๐ สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวน
บุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร 10,000 คน  

การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งใน

ระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน 

- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ป ระกอบการไทย                
ในต่างประเทศ 

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร                   
ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัย ในทุกรูปแบบ 

- ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง กลุ่มอ านาจต่าง ๆ 
และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ ดีกับประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภา พของ                     
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ 

- เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดัน การพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเงินและ
ทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและ การพัฒนาทุน
มนุษย ์

- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม การค้ากับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์                 
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง 
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

- สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ และ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุก ในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา                   

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน            
(๓) วัยรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 

๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงโดยการปฏิรูป 
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและการ 
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิม คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้ 

๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกาย และจิต
ที่ดีสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬา
เพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน 
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น และ
มั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ

มั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ ขั้นพ้ืนฐาน                       
ฐานทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรม ในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ 
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบ
หลักประกัน สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้าน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ต้อยโอกาส 

๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง                    
ของชุมชน โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็น
ฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถ จัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  ส่งเสริมจรรยาบรรณ                         
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน ให้มีความ
รู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

- จัดระบบปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก 
ท าลายป่าอย่างเข้มงวด 
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- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนฐาน ให้
คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 

- วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุน และ
แหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการ 
ผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ตลอดจน 
การปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด ก าหนดกฎระเบียบ และสร้าง

กลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง

ถูกต้องและต่อเนื่อง 
๓) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 

- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการ
พัฒนา  

- เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
จัดการของเสียเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 

- พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยัง่ยืน 

๔) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ

ธุรกิจ 
๕) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

- จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องค์กร 
กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาวเพ่ือ สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

๒) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืน                    

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่าง ๆ ระหว่างราชการบริหาร ส่วนกลาง                      

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึด
พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม  

๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
๕) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรม 
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  

๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดท 

ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
- ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การบริการ Online ผ่านทางเว็บไซด์ โทรศัพท์มือถือ 

๗) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
- การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน                  

การประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มี 
หน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน
และประชาชนได ้
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กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ ก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ 
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การ พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปาน กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะยาว “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท า ขึ้น “ ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

๑.๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐  
๑.๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๔,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๕๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

๑.๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
๑.๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๔.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออก ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมี คุณภาพ 

๒.๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๒.๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
๒.๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๓.๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
๓.๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔.๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม 
๔.๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๔.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๔.๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
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๔.๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม ๕.๒) ขจัดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๕.๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๕.๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนา ก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความ ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แ รงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท า กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๑.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๑.๔) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่าย หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษ ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตใน ภูมิภาคอาเซียน 

๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจา
การ ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้าง
ความ เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถใน การแข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
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เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่ง น้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง ขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็น โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ
เติบโตของการ ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุม กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์                   
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ส่งเสริมการ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ 
การเงินและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุน ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ                    
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพ่ือ สร้าง ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะ ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
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ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๒.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพ่ือ รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่ อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพใน การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในด้านศูนย์กลาง บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยา และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน า รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การให้ความส าคัญกับมิติ สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in AI Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่ หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผล ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้าง ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของ เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้าง หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย  

(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะ ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม  

(๒) สนับสนุนการ จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน แออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและ เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมี แนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๓.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้ เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน 
ปฏิรูประบบการ บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
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ร่วม รวมทั้ง ปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้ง การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๔.๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อม รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคม ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการ พัฒนา 

๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนา ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือ ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทาง การค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ 
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการ ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่าน
แดนระหว่างไทยกับ ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย

ค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน        
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
และการสร้าง รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูล
ที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครอง
ที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน บูรณาการ ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง 

๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว                   
ที่มี ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับ ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain 
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/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทาง อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับ ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมา ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บท
การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาค ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และ
การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๖) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ 
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผน
ป้องกัน เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้าง แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มี ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๑) การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วน สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ 
จัดจ้าง โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้า ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ 
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๖.๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง  ๆ                 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๔) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็น โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

 
๑. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒                

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นโดยคณะคณะกรรมการ 

บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเป็นแผนที่จะก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของแต่ละ 
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการก าหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอีสานสู่
มิติ ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนส าคัญ 5 ด้าน 
ดังนี้  

๑.๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  : พัฒนา
แหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และบริหารจัดการน้ า 
แบบบูรณาการ 

๑.๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนรายได้น้อย พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ 
อาชีพ พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ า 

๑.๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้ เป็นแหล่งผลิต
ข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุน ธุรกิจ 
SMEs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค พัฒนาเมือง ศูนย์กลาง
จังหวัด ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย  

๑.๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนา และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  

๑.๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค กลาง
และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค : เร่ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก EEC) พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบ
รางใน เมืองที่มีศักยภาพ และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 

 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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๑.๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่าน 
ศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้มี

ความ สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากท่ีสุด ซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ฉบับ ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็นพัฒนา 
ดังต่อไปนี้  

๑) การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหารปลอดภัย  
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
๔) การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรและครัว

อาหารปลอดภัย  
วัตถุประสงค์ :  ๑) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น  
  ๒) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  
  ๓) ผลผลิตการเกษตรได้รับการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  
กลยุทธ์จาก Tows : ๑) พัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร สินค้าท้องถิ่นของพ้ืนที่ [S7/O7/O8/O10]  
         ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร [W๑/W๒/O5] 
       ๓) ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพ้ืนที่ [W๑/๒/O๕] 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 
วัตถุประสงค์ : ๑) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 

๒) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น  
แนวทางการพัฒนา : ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอ านวยความ สะดวกด้าน

การ  ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
 ๒) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ๓) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการ และ

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 ๔) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  
 ๕) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด  

กลยุทธ์จาก TOWS : ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้าน [S๑/O๒/O๓]  

๒) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว [S๑/T๒]  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับ

ภาคธุรกิจในพื้นที่ 
วัตถุประสงค์ : ๑) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 

๒) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า
การลงทุน 
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แนวทางการพัฒนา : ๑) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการและ
แรงงานในพ้ืนที ่

๒) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
๓) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า

การลงทุน  
๔) จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรม

แบบ     New Normal เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เป็นต้น 

๓) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปรุง/พัฒนา  
๔) สินค้าและบริการได้รับการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม   

กลยุทธ์จาก TOWS : ๑) ส่งเสริมระบบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรและบริการจากศักยภาพ                   
ด้านโลจิสติกส์และเชื่อมโยงตลาดตามระเบียงเศรษฐกิจภายในประเทศและ
เส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและจีน  

๒) ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยสร้างความร่วมมือ
กับ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เ พ่ือศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาด  

๓) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ และ SME รวมถึงนักธุรกิจ
รุ่นใหม่ที่ สอดคล้องกับโอกาสด้านธุรกิจ  

๔) พัฒนาเส้นทางและความสะดวกระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโย ง
ระหว่างเมืองหลักเมืองรอง 

๕) ยกระดับมาตรฐานด้านการอ านวยความสะดวกและระบบประสิทธิภาพ
ด่าน การค้าชายแดน  

๖) พัฒนาเส้นทางทางคมนาคมผ่านเทือกเขาภูพานให้มีความสะดวกและ
ความปลอดภัยเพ่ิมสูงขึ้น  

๗) พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเมืองหลักและ
เมืองรอง 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง  
วัตถุประสงค์ : ๑) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 

๒) ประชาชนมีการเข้าถึงและมีการศึกษาที่ดีขึ้น  
๓) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๔) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้าน คุณธรรม
จริยธรรม และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับประชาชนใน พ้ืนที่ 

๒) ส่งเสริมเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง 

๓) ส่งเสริมเครือข่ายด้านสังคมในการดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

กลยุทธ์จาก TOWS : ๑) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและ ชุมชน
สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  

๒) ส่ ง เสริมความสัมพันธ์ด้ านการ พัฒนากับ เ พ่ือนบ้ านผ่ านกลไก 
สถาบันการศึกษา 
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๓) ลดปัญหาความเลื่อมล้ าทางด้านสังคมตามแนวทางการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนที่น่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชน  
๕) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ 
๖) เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ความเข้าใจให้แก่หมู่บ้านชุมชนมี 

ความเข้มแข็ง 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
๓.๒ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  
 เป้าหมายรวม “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน”  
 ตัวชี้วัดรวม 

๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 
๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา  

๓.๓ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นการ

พัฒนาที่ 
ประเด็นการพัฒนา 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๓.๔ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความ มั่นคงและ

ยั่งยืน 
 ๒) เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่งพฤกษเวช 
๓) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด 
๔) เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของ

จังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
๕) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและต ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๖) เพ่ือให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗) เพ่ือให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวัดสกลนคร       หน้า 33 | 

๓.๕ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.1 พัฒนาการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 
การเกษตรสู่ความ และ
ยั่งยืน 
 

1.๑.๑ ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวม
จังหวัดสกลนคร (GPP) ภาค เกษตรเพ่ิมข้ึน 
1.๑.๒ จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่าน มาตรฐาน สินค้า
การเกษตรปลอดภัย(GAP/Organics/Safety 
Level) เพ่ิมข้ึน 
1.๑.๓ จ านวนพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มข้ึน/ไร่ 

1.๑.๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และ มาตรฐาน 

1.๑.๔ ร้อยละของจ านวนสถาบัน เกษตรกรผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ของ
จ านวนสถาบันที่ น ามาจัดมาตรฐานเกษตรกร  
1.๑.๕ จ านวนผู้ผ่านการอบรมเกษตร Smart 
farmer เพ่ิมข้ึน  

1.๑.๑.๒ สร้างความเข้มแข็ง
ของ สถาบันเกษตรกร และ
เสริมสร้าง ศักยภาพ ให้
ประชาชนในภาค เกษตรกรรม 

1.2 เป็นมหานครแห่ง
พฤกษเวช 

1.๒.๑ ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ ปลูกสมุนไพร
ไว้ใช้ในครัวเรือน อย่าง น้อย ๕ รายการ 
1.๒.๒ ร้อยละจ านวนสถานศึกษาใน ระดับ
ประถมศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
หลักสูตรสมุนไพร 
1.2.3 จ านวนแปลงปลูกสมุนไพร ต้นแบบในป่า
เศรษฐกิจครอบครัว  
1.2.4 จ านวนรายการผลิตภณัฑ์จาก สมุนไพรที่
ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
1.2.5 จ านวนผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 
1.2.6 มีองค์กรต้นแบบด้านสมุนไพร 

1.๒.๑.๑ ส่งเสริมการปลูกและ
ใช้ พืชสมุนไพร  
1.2.๑.๒ รวบรวมภูมิปัญญา
ด้านพฤกษเวช 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน ในจังหวัดให้ม ี
คุณภาพมาตรฐานและ 
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาด 

๒.๑.๑ ร้อยละจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  
๒.๑.๒ ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้ มาตรฐานเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
๒.๑.๓ ร้อยละของรายได้จากการ จ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

2.1.1.1 สร้างขีด 
ความสามารถในการค้า การ
ลงทุน 

2.2 แหล่งท่องเที่ยว ๓ 
ธรรมของจังหวัด สกลนคร
เป็นที่ยอมรับ อย่าง
แพร่หลายมากข้ึน 

๒.๑.๑ ร้อยละจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ที่
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
๒.๑.๒ ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได ้มาตรฐานเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
๒.๑.๓ ร้อยละของรายได้จากการ จ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  

๒.๒.๑.๑ สนับสนุนการ แหล่ง 
ท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณ)ี 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ต่อ) 
2.3 จังหวัดสกลนครมี
จุดเชื่อมการคมนาคม
ขนส่งอาเซียนและจีนตอน
ใต ้

2.3.1 ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเชื่อม
การ มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) คมนาคม
ขนส่งสู่อาเซียน สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้า
และ และจีนตอนใต้ การคมนาคมเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา 

๒.๓.๑.๑ เพ่ิมศักยภาพใน การ
คมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและ
ทางอากาศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3.1 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1 ร้อยละของครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีและ 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มี ด ารงชีวิตตาม
ปรัชญา รายได้เฉลี่ยสูงกว่าความจ าเป็น 
เศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนฐาน ๓ 

3.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 มีการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

๓.๒.๑ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ครอบครัว 
ชุมชนและ ของประชากรอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี 
3.2.2 ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนชีวิตที่ดี ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสายสามัญและอาชีพสูงขึ้น 
3.2.3 ร้อยละของแรงงานที่ ได้รับการพัฒนา
ฝีมือเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพ
อิสระ  
๓.๒.๔ ร้อยละของผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้
ประสบปัญหาทาง สังคม ได้รับการพัฒนาและ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.2.1.1 เสริมสร้างการเรียนรู้
และทักษะของคนทุกกลุ่ม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4.1 บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
บูรณาการ มีประสิทธิภาพ 
และ ธรรมตอบสนองต่อ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๑.๑ ร้อยละจ านวนพื้นที่ป่า ไม้ของจังหวัด
สกลนครเพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 

๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟสูภาพทรัพยากรป่าไม้ 
4.1.1.2 การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศและคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด  

๔.๑.๒ ร้อยละจ านวนพื้นที่ป่าท่ีถูกบุกรุกได้รับ
การทวงคนืเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน 

๔.๑.๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

4.1.3 ร้อยละสถิติคดีที่เก่ียวกับป่าไม้และท าลาย
ทรัพยากร 

๔.๑.๓.๑ การด าเนินมาตรการ
ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด 

๔.๒ บูรณาการการ 
จัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
วิกฤติการน้ าแล้ง อุทกภัย 
ตลอดจนปัญหาความ
ขัดแย้ง จากการใช้
ประโยชน์จากน้ า 

๔.๒.1 มีแหล่งน้ าเพื่อการ อุปโภค บริโภคและ 
การเกษตรส าหรับชุมชน หมู่บ้านเป้าหมายที่ขาด
แคลน น้ าเพิ่มขึ้น 

4.๒.๑.๑ ส่งเสริมการจัดหาและ
พัฒนา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและ แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
น้ าแล้ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวัดสกลนคร       หน้า 35 | 

 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4.3 จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านน้ า อากาศ 
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โดยการมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่ายอย่างเป็น 
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกัน แก้ไข ลด และ 
ขจัดมลพิษท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3.1 ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่มีคุณภา
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 

๔.๓.๑.๑ ส่งเสริมการควบคุม
และลดมลพิษทางน้ า  
๔.๓.๒.๑ การจัดการขยะมูล
ฝอยเชิงรุก 

๔.๓.๒ ร้อยละของปริมาณน้ าเสียในชุมชน
เมือง ผ่านการบ าบัด อย่างถูกหลักวิชาการ
เพ่ิมข้ึน  

 

๔.๓.๓ ร้อยละการน าขยะมูลฝอย กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เพ่ิมขึ้น 
๔.๓.๔ ร้อยละของครัวเรือน วัด โรงเรียน 
สถานที่ราชการ การจัดการขยะต้นทาง 
๔.๓.๕ ร้อยละปริมาณขยะมูล ฝอยที่ก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

๔.๔ เพ่ิมขีดความสามารถ 
การปรับตัวกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 

๔.๔.๑ จ านวนหมู่บ้านมีแผนบริหารจัดการ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับหมู่บ้าน 

๔.๔.๑.1 ส่งเสริมจ านวน
หมู่บ้านให้มีแผนบริหารจัดการ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศระดับต าบล 
๔.๔.๑.๒ ส่งเสริมประชาชนใน
พ้ืนที ่เตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ 

๔.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้
พลังงานทดแทน ใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานที่มเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

๔.5.๑ จ านวนกลุ่ม/ชุมชน ได้รับการส่งเสริม
การใช้ พลังงานและการอนุรักษ์ 

๔.5.๑.๑ ส่งเสริมการใช้
พลังงาน ทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.1 มีการบริการประชาชน
อย่างประทับใจ 

5.๑.๑ ร้อยละของประชาชนที่มี ความพึง
พอใจในบริการของจังหวัด 

5.๑.๑.๑ พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัดสู่งองค์การ
สมรรถนะสูง 

5.2 มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 

๕.๒.๑ ร้อยละของข้อร้องเรียนร้อง ทุกข์ได้รับ
การแก้ไขตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  

๕.๒.๑.๑ ส่งเสริมการน าการ 
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
มาใช้ในการบริหารจังหวัด ๕.๒.๒ จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม

การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 

๕.๓ มีการรักษาความม่ันคง 
ความสงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๕.๓.๑ ร้อยละการจับกุมผู้กระท าความผิดคดี
อุกฉกรรจ์  

๕.๓.๑.๑ พัฒนาขีด 
ความสามารถในการรักษาความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕.๓.๒ ร้อยละของความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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วิสัยทัศน์ 
“สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวตักรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษาของประชาชน  
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย  
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น  
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)  
๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง  
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง  
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๒๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 
                 เครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ  
               สร้างสรรค ์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส  อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวัดสกลนคร       หน้า 37 | 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และ  
               ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย  
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ 
               ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ ๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
               ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป  
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคค ีและเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
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วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์
เพ่ือคาดหวังที่จะให้เกดิขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

 
พันธกิจ 
 ๑. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
  2. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ให้
ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การพัฒนาด้านสังคมและสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
4. การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และการกีฬา

นันทนาการต่าง ๆ ในระดับชุมชน 
5. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  
5. การส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
6. การส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดและโรคเอดส์ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
7. การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นชุมชนมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  8. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ รวมถึงภารกิจถ่ายโอน โดย

ให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                  

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
10. การสร้างความสามัคคีชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนและระดับประเทศ  
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต าบลวานรนิวาสร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                                พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่สังคมคุณธรรม  น าการศึกษาก้าวไกล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

(๒) ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
 

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง  
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประเพณี และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง  
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 
 

1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น  
2. ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดรายได้ภายในครัวรเอนและพัฒนา

เป็นอาชีพท่ีมั่นคงได้  
3. มีการพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมข้ึน  
4. ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามได้รรับการสืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไป  
5. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน รวม

ไปถึงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึนและครอบคลุมทุกด้าน 
7. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงไม่ต่ ากว่าภาคบังคับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100  
8. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
9. เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
10. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมมากข้ึน  
11. ประชาชนมีความตระหนักถึงการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพ่ิมข้ึน  
12. ประชาชนให้ความสนใจและหันมาพลังงาทดแทนเพิ่มมากขึ้น  
13. การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน  
14. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมไปถึงการรักษา

ความสงบเรียบร้อยเพ่ิมข้ึน 
15. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากข้ึน ปัญหาอาชกรรมลดน้อยลง 
16. การบริการด้านต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
17. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความม่ันคงของชาติเพ่ิมมากข้ึน  
18. การบริหารราชการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
19. ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลเพิ่มมากข้ึน 
20. ชุมชนมีการเรียนรู้และการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

(๓) เป้าประสงค์การพัฒนา 

 

(4) ตัวช้ีวัด 
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1. มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
2. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
4. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มาตรฐานและยกระดับขึ้นสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ  
5. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทันท่วงทีและครอบคลุม มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
7. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
8. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย  
9. กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 
10. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
11. ทรัพยากรทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู มีพ้ืนสีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน   
12. สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลน่าอยู่ น่ามอง และได้รับการยกย่อง  
13. ประชาชนตระหนักรู้ ร่วมอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรในชุมชน  
14. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. การให้บริการด้านต่าง ๆ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนพึง

พอใจสูงสุด  
16. การบริหารงานเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี   

 
 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ก าหนดกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 22 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้การเกษตรและพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3  จัดหาแหล่งน้ าและระบบน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดหาตลาดหรือสถานทีห่รือช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง  
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้   
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 4  จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และ           
        ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

(6) กลยุทธ์ 

 

(5) ค่าเป้าหมาย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลโดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการจัดการ การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรทางธรรมชาติ    
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ การอยู่ร่วม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความม่ันคงในชาติ   
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
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(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้การเกษตรและพัฒนาการ

เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการ

เกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาแหล่งน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร

อย่างพอเพียงและทั่วถึง 
 

 

  การขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนครเพื่ อตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารใน
การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญหาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม

อาชีพในชุมชน  
 กลยุทธ์ที ่3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที ่4 จัดหาตลาดหรอืสถานที่หรอืช่องทางการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 
 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การศึกษาให้ทัว่ถึง  
 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาและส่งเสริมให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้   
 กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนให้การบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง 
 กลยุทธ์ที ่4 จัดสวัสดิการและการ

สงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก ่เด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน   
 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมและอนุรักษฟ์ื้นฟู

สภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลโดยการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

 กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการจัดการ การอนุรกัษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติ    

 กลยุทธ์ที ่3 สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ การ
อยู่ร่วม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที ่4 สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
 กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาและปรับปรุง

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้
มาตรฐานและครอบคลุม  

 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาและปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยัและการรักษา
ความเรียบร้อย 

 กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาองค์กร และ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  

 กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการ
ให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 กลยุทธ์ที ่5 สร้างความรู้รักสามัคคี
และเสริมสร้างความมั่นคงในชาติ   

 กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมและสนับสนุน
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา
ของชุมชน โดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคยุตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยสามารถอธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ภาพรวมได้ ดังนี้ 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
              

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

 

1. การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

5. การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง 
 
ง 

และความมั่นคง 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

๒.การพฒันาการค้า  
การลงทุน 

และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเสริมสร้างความ

มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่งและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนา 

ภาคเมืองและ 
พืน้ที่เศรษฐกิจ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
ความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดสกลนคร 

2. การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการ

ท่องเท่ียว 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

 

๑.การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

๓.การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขัน 
 
 

๕.การบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลกั

ธรรมาภิบาล 

 

๔.การพฒันาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลยั่งยืน   

 

๕.การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 

 

๓. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขัน 

๒.การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

๑.การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 
 

แผนงาน แผนงาน 

อุตสาหกรรม 

และการ
โยธา 

ผลผลติ/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จังหวัด 

1. การสง่เสริและพฒันาการผลิต การเสรมิสร้าง
มูลค่าทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 

2. การพัฒนาการทอ่งเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ทางการเกษตร 

3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 

4. การพัฒนาสังคม 
สิ่งแวดล้อมและความม่ันคง 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. บริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพ 

อย่างยั่งยืน 

2.แก้ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 

3.สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ 
ภายในควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง 

และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือ
พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

6.พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกบัประเทศ
เพื่อนบ้านในการสรา้งความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ

แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

๑.การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

๔.การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   

ชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๕.การบรหิารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความมั่นคง 

ธรรมาภิบาล 

 

๓. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขัน 

มนุษย ์

 

๒.การพฒันาการค้า 
การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

 

กลยทุธ ์

วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสูส่ังคมคณุธรรม  น าการศกึษากา้วไกล  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพฒันาเศรษฐกิจชมุชน เตรยีมคนสู่ชีวติทีย่ั่งยืน 

 

 1. การจัด
ให้มีและ

บ ารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

อย่างทั่วถึง  
 

2. การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

เพิ่มศักยภาพในการเพิ่ม
รายได้ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืน และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนให้

เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้ให้

ด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.การพฒันาด้าน
สังคมและสงเคราะห์
คุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 

4. การสง่เสรมิ 
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม และการ

กีฬานันทนาการต่าง 
ๆ ในระดับชุมชน 

5.การ
ส่งเสริม

และพัฒนา
ระบบ

การศึกษา 

6.การส่งเสริม
และเสรมิสร้าง

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

7.การส่งเสริม
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ปัญหา
อาชญากรรม
โดยเน้นชุมชน
มีส่วนร่วมใน
การแก้ไข
ปัญหาให้มี

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

8.การสร้างระบบ
บรหิารจัดการที่ดี
ตามอ านาจหน้าที่
และภารกจิ รวมถึง
ภารกจิถ่ายโอน 

โดยให้มปีระชาชน
ที่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ  
การวางแผน  
การตรวจสอบ
ภายใต้วิธีการ
บรหิารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

9.การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ

บริหารและ
การบริการ

ให้มีประสิทธิ 
ภาพยิ่งข้ึน                 

เพื่อ
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการที่ดี 

10.การ
สร้างความ

สามัคคี
ชุมชนเพื่อ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ในชุมชน
และระดบั 
ประเทศ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

1.ประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณะด้าน
โครงสร้าง

พื้นฐาน ในด้าน
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง

ทั่วถึง  
 

2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึน 

3.ชุมชน
และสงัคมมี
ความสงบ
เรียบร้อย 

4.การค้า  
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และ 

เกษตรกรรม 
ได้รับการส่งเสริม
อย่างเป็นระบบ 

5.การทอ่งเที่ยว 
การเผยแพร่

ประเพณี และการ
อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์
และสบืสานอย่าง

ต่อเนื่อง 

6.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ

อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
ครอบคลมุทุก

พื้นที ่

7.ประชาชน
ได้รับบริการ

สาธารณะที่ได้
มาตรฐานและมี
คุณภาพอย่าง

ทั่วถึง  
 

8.ประชาชนรู้
รักสามัคคี และ
ประเทศชาติ

มั่นคง 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์
ความรู้การเกษตรและ
พัฒนาการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดบั
ผลิตภัณฑ์และผลผลิต
ทางการเกษตรให้ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาแหลง่น้ า
และระบบน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียงและทั่วถึง 

 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการศึกษาให้
ทั่วถึง  

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้   

 กลยุทธ์ที่ 3 สนบัสนุนให้
การบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

 กลยุทธ์ที่ 4 จัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์
คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและ
ครอบคลุม  

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความเรียบร้อย 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กร 
และส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากร  

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการ
ให้บริการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความรู้รัก
สามัคคีและเสริมสร้างความ
ม่ันคงในชาติ   

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมภายในเขต
เทศบาลโดยการเพิ่มพื้นทีส่ี
เขียว 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
ในการจัดการ การอนรุักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ    

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความ
ตระหนักรู้ในการใช้ การอยู่
ร่วม การรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 4 สนบัสนุนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน   

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญหาท้องถ่ิน 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มาตรฐาน 

 กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาตลาด
หรือสถานที่หรือช่อง
ทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 

อุตสาหกรรม 

และการ
โยธา 

ผลผลติ/โครงการ 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา  
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การส่งเสรมิและพัฒนาการ
ผลิตการเสริมสร้างมูลค่าทาง
การเกษตร และครัวอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ า
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ 
ภายในควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการท่องเท่ียว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) เช่ือมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเล่ือมล้ า
ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ 
ภายในควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความ
ร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความ
มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
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ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ขีดความสามารถดา้นการค้า 
การลงทุน และโลจิสตกิส์
ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลาง และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเพือ่พัฒนาเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและ
นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แบบบูรณาการอยา่งสมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อมและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเล่ือมล้ า
ทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ 
ภายในควบคู่ไปกับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความ
ร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย  
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความ
มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร ์
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต
จังหวัดสกลนคร 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ.2561-2580) 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา 

ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
สังคม สิ่งแวดล้อมและความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหา
ความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเล่ือมล้ าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ 
ภายในควบคู่ไปกับการ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความ
ร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน
และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย  
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความ
มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ใช้การ

วิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูง 

2. ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆต่ า ท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  
3. ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ 
4. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย และเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่
ราชพัสดุ) 
5. เป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวเศรษฐกิจมีน้อย และกระจุกตัว 

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

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

4. ด้านการศึกษา 1. ยังขาดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน และขาดความ
ต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 

5. ด้านเทคโนโลยี 1. การท างานภายใต้ระบบข้อมูลต่าง ๆ ของ อปท. ยังมีความซ้ าซ้อน 
2. เทคโนโลยีสาธารณะยังมีให้บริการไม่ทั่วถึง 
3. ประชาชนบางส่วนยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิ่น 
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วิเคราะห์ SWOT Analysis  
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ 

จุดแข็ง (Strength = S) 
(๑) รูปแบบการบริหารงานแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง  ท าให้การบริหารงาน                  

มีเอกภาพ การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง                         
(๒) นายกเทศมนตรีมีและใช้นโยบายที่ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบริหาร ท าให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
(๓) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามระเบียบแบบแผนได้ดีข้ึน 
(4) การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้โดยการน าระบบแผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือก ากับ 

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

เครื่องมือและเป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบแผนงานพัสดุ 
(๖) เทศบาลได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ข่าวสารทีร่วดเร็ว ทันสมัย 

ตลอดจนระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรไปในทางที่ดี และ
สร้างสรรค์เพ่ิมศรัทธาความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 

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

(๘) มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
(9) มีการส่งเสริม ดูแลผู้สูงอายุที่ได้คุณภาพเป็นระดับต้น ๆ ของจังหวัดและประเทศ 
(10) มีระบบการจัดการขยะที่ประสบความส าเร็จและเป็นต้นแบบในระดับจังหวัด 
(11) สามารถพัฒนาและฝึกอาชีพส าหรับผู้สูงอายุและต่อยอดเป็นอาชีพเกิดรายได้ส าหรับ

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

ลงทุน  รายได้ส่วนหนึ่งต้องจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ท าให้รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย 

(๓) การบริหารการพัฒนาเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า เนื่องจากปัจจัยการบริหารไม่สมดุลกับ
กิจกรรมที่มีความต้องการพัฒนา โดยเฉพาะเงินงบประมาณประจ าปีที่จะต้องน ามาแก้ไข ปัญหาการพัฒนาใน
พ้ืนที ่มีจ านวนจ ากัดและไม่เพียงพอในการบริการประชาชน  

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

(๕) บุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน้าที่ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท าให้
งานล่าช้า 

(๖) งบประมาณยังมีจ ากัดในบางภารกิจที่เป็นนโยบายส าคัญ  ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากจึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 

(๗) เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีพ้ืนที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ประมาณร้อยละ 
๖๐ ของพ้ืนที่ดินในเขตเทศบาล 

(8) เงินงบประมาณกับสภาพความต้องการพัฒนาในพ้ืนที่ไม่สมดุลกัน ท าให้เกิดการพัฒนา
แบบค่อยเป็นค่อยไป 
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(9) ยังขาดแคลนบุคลากรที่ตรงตามสายงานอีกจ านวนมาก  
(10) ไม่มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เนื่องจาก พ้ืนที่เทศบาลมีขนาดเล็กและจ ากัด                

โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของธนารักษ์เพ่ือที่อยู่อาศัยและการประกอบการอาชีพ  
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

โอกาส (Opportunity = O) 
(๑) มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น าชุมชน ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดี 
(๒) ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาโดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
(๔) กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากขึ้น ท าให้ระบบการเมืองมีความม่ันคงมากข้ึน 
(๕) นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(๖) เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีพ้ืนที่ ๒.๙๔ ตร.กม. การพัฒนาท าได้อย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง  
(๗) มีบุคลากรของมีองค์ความรู้และมีการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
(๘) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น จะท าให้การท างานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง 

ท าให้ภาคราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องท างานร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของ
ประชาชนได้มากขึ้น อันจะเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามจุดหมาย
ที่ประชาชนต้องการได้ 

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

ของที่ดินในเขตเทศบาล 
(๒) จ านวนประชากรในเขตเทศบาลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรมีน้อย แต่มีประชากร

แฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัย หรือเพ่ือการศึกษาจ านวนมาก ท าให้เทศบาลแบกรับภาระการ
ให้บริการสาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินรายหัวประชากรที่ได้รับจัดสรร 

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

มีสภาพหนาแน่นและแออัดเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และคมนาคม ปัจจุบันฐานเศรษฐกิจ
ขยายตัวไปตั้งอยู่ในเขต อบต. ที่มีเขตพ้ืนที่ติดกัน 

(๘) เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลต าบลวานรนิวาสกระจุกตัวอยู่เพียงที่เดียวคือบริเวณชุมชน
ตลาดสด 

(๙) เทศบาลแบกรับภารกิจบริการสาธารณตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ท าให้มี
ภาระค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ค่าธรรมเนียมเก็บขนอยู่ในอัตราที่ต่ ามาก ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเสียโอกาส
ที่จะได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ อย่างเต็มศักยภาพ 

(๑๐) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส อุปกรณ์และเครื่องมือ
ไม่เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือบริการประชาชน ต้องขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียง อยู่บ่อยครั้ง 

(๑๑) สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
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(๑๒) การถ่ายโอนภารกิจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เทศบาลต้อง
รับภาระการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

(13) กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  ท าให้การบริหารจัดการ
ของเทศบาลเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 

  ปัจจัยภายใน 
  จุดแข็ง (Strength = S) 

S1 รูปแบบการบริหารงานแบบ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 
ท าให้การบริหารงานมีเอกภาพ การ
บริหารกิจกรรมต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง                         
S2 นายกเทศมนตรีมีและใช้นโยบายที่
ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการบรหิาร ท า
ให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏบิัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
S3 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้มี
การแก้ไข ปรับปรุง ท าให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนได้ดีขึ้น 
S4 การพัฒนาศักยภาพการจัดเกบ็
รายได้โดยการน าระบบแผนท่ีภาษเีป็น
เครื่องมือก ากับ ตรวจสอบการจัดเก็บ
รายได้ ท าให้รายได้มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น  
S5 การบริหารจัดการพัสดุใช้แผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.๑–ผด. ๕) และการ
ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือและ
เป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบ
แผนงานพัสด ุ
S6 เทศบาลได้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเพ่ิมการรับรู้
ข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
องค์กรไปในทางที่ดี และสร้างสรรค์
เพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 
S7 มีกลไกการบรหิารราชการ 
ประชาคม ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีทุก
ระดับทั้งประชาชน ผู้น าชุมชน และ
ผู้แทน ท าให้รับทราบปญัหาของ
ประชาชนได้ครอบคลมุมากข้ึน  
S8 มีการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
S9 มีการส่งเสรมิ ดูแลผู้สูงอายุท่ีได้
คุณภาพเป็นระดับต้น ๆ ของจังหวัด
และประเทศ 

จุดอ่อน (Weakness = W ) 
W1 ทัศนคติ ของบุคลากรที่
รับผิดชอบงานบริการ บางคน
ขาดจิตส านึกในการให้บริการ   
W2 รายได้จากทรัพย์สินขาด
เอกภาพ เนื่องจากเทศบาลต้อง
เช่าท่ีดินของกรมธนารักษ์เพื่อ
การลงทุน รายไดส้่วนหน่ึงต้อง
จ่ายเป็นค่าเช่าท่ีดิน ค่าประกัน
อัคคีภัย ค่าธรรมเนยีม ฯลฯ ท า
ให้รายได้ท่ีจัดเก็บเองไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย 
W3 การบริ ห า รการพัฒนา
เ ป็ น ไ ป ค่ อ น ข้ า ง เ ช่ื อ ง ช้ า 
เนื่องจากปัจจัยการบริหารไม่
สมดุ ลกับกิ จกรรมที่ มี ความ
ต้องการพัฒนา โดยเฉพาะเงิน
งบประมาณประจ าปีที่จะต้อง
น ามาแก้ไข ปัญหาการพัฒนาใน
พื้นที่  มี จ านวนจ ากัดและไม่
เพียงพอในการบริการประชาชน 
W4 การบริหารงานบุคคล ตาม
ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง ส า ม ปี มี
ต าแหน่ งว่ า งหลายต าแหน่ ง 
โ ด ย เ ฉพาะภา รกิ จ ส า คั ญที่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี เ จ้ า ห น้ า ที่
รับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งโดยตรง 
W5 บุ ค ล า กร ในห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบหลายหน้าที่ซึ่งไม่ตรง
กับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท า
ให้งานล่าช้า 
W6 งบประมาณยังมีจ ากัดใน
บางภารกิจที่เป็นนโยบายส าคัญ 
ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก จึงไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจ 
W7 เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
มีพื้นที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุของ
กรมธนารักษ์ ประมาณร้อยละ 
๖๐ ของพื้นที่ดินในเขตเทศบาล 
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S10 มีระบบการจัดการขยะที่ประสบ
ความส าเร็จและเป็นต้นแบบในระดับ
จังหวัด 
S11 สามารถพัฒนาและฝึกอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุและต่อยอดเป็นอาชีพ
เกิดรายไดส้ าหรับผูสู้งอาย ุ

W8 เงินงบประมาณกับสภาพ
ความต้องการพัฒนาในพื้นที่ไม่
สมดุลกัน ท าให้เกิดการพัฒนา
แบบค่อยเป็นค่อยไป 
W9 ยังขาดแคลนบุคลากรที่ตรง
ตามสายงานอีกจ านวนมาก  
W10 ไม่มีแหล่งทรัพยากรทาง
ธ ร ร ม ช า ติ  เ นื่ อ ง จ า ก พื้ น ที่
เทศบาลมีขนาดเล็กและจ ากัด 
โดยพื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็นพื้นที่
ของธนารักษ์เพื่อที่อยู่อาศัยและ
การประกอบการอาชีพ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity = O) 
O1 มีชุมชนเข้มแข็ง ผู้น าชุมชน ให้ความร่วมมือ
กับเทศบาลเป็นอย่างดี 
O2 ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา 
O3 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อการบริหาร
การพัฒนาโดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
O4 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติมีความรัดกุมมากข้ึน 
ท าให้ระบบการเมืองมีความมั่นคงมากขึ้น 
O5 นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
O6 เทศบาลต าบลวานรนิวาส มีพื้นที่ ๒.๙๔ ตร.
กม. การพัฒนาท าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
O7 มีบุคลากรของมีองค์ความรู้และมีการท างานที่
มีประสิทธิภาพ 
O8 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
จะท าให้การท างานได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ภาคราชการโดยเฉพาะส่วนราชการที่ต้องท างาน
ร่วมกับประชาชน สามารถรับรู้ความต้องการของ
ประชาชนได้มากขึ้น อันจะเป็นการสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรง
ตามจุดหมายที่ประชาชนต้องการได้ 
O9 หน่วยราชการอื่นพร้อมให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จุดแข็ง/โอกาส (SO) 
1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ พึ่งพา

ตนเองได้ 
2. พัฒนาและยกระดับการบริหาร

ราชการด้วยกาน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมกระบวนการส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่ อสามารถแก้ ไข
ปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน 

4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
5. พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
6. พัฒนาพ้ืนท่ีให้ดียิ่งข้ึนในทุก ๆ ปี  

 

จุดอ่อน/โอกาส (WO) 
1. ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณจากภาครัฐเพิ่ม
มากขึ้น 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมี Multi 
Skill เพื่อสามารถท างานได้
หลากหลายและมีเช่ียวชาญ
รอบด้าน  

3. พัฒนาพื้นที่ธนารักษ์เพื่อก่อน
เกิดเป็นรายได้  

4. สร้างศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่น  

5. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อฟื้นฟู
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

6. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในการพัฒนา
พื้นที่ร่วมกัน  

อุปสรรค (Threat = T) 
T1 พื้นที่เทศบาลเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ (ที่
ราชพัสดุ) มากเกินไปประมาณร้อยละ ๖๐ ของ
ที่ดินในเขตเทศบาล 
T2 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลตามหลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎรมีน้อย แต่มีประชากรแฝงที่
เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัย หรือเพื่อ
การศึกษาจ านวนมาก ท าให้เทศบาลแบกรับภาระ
การให้บริการสาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบกับเงิน
รายหัวประชากรที่ได้รับจัดสรร 
T3 นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  

จุดแข็ง/อุปสรรค (ST) 
1. ใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
2. เตรียมแผนบริหารจัดการเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
3. สร้างมลูค่าและยกระดับของ

ผลิตภณัฑ์ชุมชนภายใต้ชุมชนที่
เข้มแข็ง 

4. สร้างจุดแลนดม์าร์คเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

5. สร้างธรรมชาติในเมือง โดยการเพิม่
พื้นที่สีเขียว  

จุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1. ใช้พื้นที่ธนารักษ์ให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด โดยเฉพาะ
การท าให้เกิดรายได้  

2. จัดท าโครงการเพื่อรับ
สนับสนุนงบประมาณจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

3. ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
วัฒนธรรมองค์กร 
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T4 ปั จ จั ย ก า รผลิ ต  ป ร ะชาชนมี ที่ ดิ น เ พื่ อ
การเกษตรเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่เป็นท่ีพักอาศัย 
T5 การสร้างงานในพ้ืนท่ีมีน้อย 
T6 การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมีน้อย ต้องอาศัย
คนในพ้ืนท่ีข้างเคียง 
T7 เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส ครอบคลุมพื้นที่
เพียง ๒.๙๔ ตารางกิโลเมตร ชุมชนดั้งเดิมมีสภาพ
หนาแน่นและแออัดเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว
ทางด้ าน เศรษฐกิจ  และคมนาคม  ปั จจุบัน
ฐานเศรษฐกิจขยายตัวไปตั้งอยู่ในเขต อบต. ที่มี
เขตพื้นท่ีติดกัน 
T8 เขตพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลต าบลวานรนิวาส
กระจุกตัวอยู่เพียงที่เดียวคือบริเวณชุมชนตลาดสด 
T9 เทศบาลแบกรับภารกิจบริการสาธารณตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ท าให้มีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ค่าธรรมเนียมเก็บขนอยู่ใน
อัตราที่ต่ ามาก ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเสีย
โอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
T10 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พื้นที่อ าเภอวานรนิวาส อุปกรณ์และเครื่องมือไม่
เพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือบริการประชาชน 
ต้องขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียง อยู่บ่อยครั้ง 
T11 สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะส าหรับเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
T12 การถ่ายโอนภารกิจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้เทศบาลต้อง
รับภาระการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
T13 กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่ งการต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  ท าให้การบริหารจัดการ
ของเทศบาลเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

7. สร้างโครงการเพื่อนดูแลเพื่อน โดย
ให้ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพรวมกลุ่มกนั
และดูแลผูสู้งอายุอ่ืนคนอ่ืน  

8. ขับเคลื่อนโครงการคัดแยกขยะต้น
ทางให้เกิดความต่อเนื่อง  

9. ใช้ระเบียบ กฎหมาย เพื่อเป็น
กรอบในการปฏิบตัิราชการใหเ้ป็น
ระบบบมากข้ึน 

4. ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งว่าง
ให้มากข้ึน เพื่อให้เป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลัง 

5. จัดซื้อ จัดหาวสัดุอุปกรณ์
ส าหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเพิ่มเติม
เพื่อให้เพียงพอส าหรับ
บริการ 

6. สร้างแหล่งท่องเที่ยวจากสิ่ง
ที่สร้างขึ้น เช่น ประเพณี
ท้องถิ่น สร้างตลาดสินค้าอัน
โดดเด่น สวนธรรมชาติที่
สวยงาม น่าแวะชม เป็นต้น  

 

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Matrix ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ดังที่ได้
กว่ามาแล้ว ดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง/โอกาส (SO) 
1) สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ 
2) พัฒนาและยกระดับการบริหารราชการด้วยกาน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมกระบวนการส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
5) พัฒนาระบบการจัดการขยะ 
6) พัฒนาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ปี  
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จุดอ่อน/โอกาส (WO) 
1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรมี Multi Skill เพ่ือสามารถท างานได้หลากหลายและมีเชี่ยวชาญรอบด้าน  
3) พัฒนาพื้นที่ธนารักษ์เพ่ือก่อนเกิดเป็นรายได้  
4) สร้างศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
6) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน  
จุดแข็ง/อุปสรรค (ST) 
1) ใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
2) เตรียมแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
3) สร้างมูลค่าและยกระดับของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้ชุมชนที่เข้มแข็ง 
4) สร้างจุดแลนด์มาร์คเพื่อดึงูดนักท่องเที่ยว 
5) สร้างธรรมชาติในเมือง โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
6) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
7) สร้างโครงการเพ่ือนดูแลเพ่ือน โดยให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพรวมกลุ่มกันและดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน  
8) ขับเคลื่อนโครงการคัดแยกขยะต้นทางให้เกิดความต่อเนื่อง  
9) ใช้ระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นระบบมากขึ้น 
จุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1) ใช้พื้นที่ธนารักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการท าให้เกิดรายได้  
2) จัดท าโครงการเพ่ือรับสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
3) ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัฒนธรรมองค์กร 
4) ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างให้มากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
5) จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมเติมเพ่ือให้

เพียงพอส าหรับบริการ 
6) สร้างแหล่งท่องเที่ยวจากสิ่งที่สร้างข้ึน เช่น ประเพณีท้องถิ่น สร้างตลาดสินค้าอันโดดเด่น 

สวนธรรมชาติที่สวยงาม น่าแวะชม เป็นต้น  
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสนั้น ได้ท า
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย เพราะเป็นลักษณะชุมชนกึ่ง
เมือง ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของ
ตนเองมีเพียงที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วน
ใหญ่ เ ป็ นพื้ น ข อ งธน า รั กษ์  
เศรษฐกิจกิจขับเคลื่อนโดยคนนอก
พื้นที่เขตเทศบาลและประชาชน
แฝง  นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการ
จ้างแรงงานที่ยังต่ ากว่าค่าจ้างขั้น
ต่ าของจังหวัด  

1. ประชาชนต้องเช่าที่อยู่อาศัยและ
สถานทีเ่พื่อประกอบกิจการ ท าให้
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิม่มากขึ้น  

2. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาคนพื้นที่อ่ืน
โดยส่วนใหญ่  

3. การจา้งงานที่ต่ ากวา่ค่าแรงงานขั้น
ต่ าของจังหวัด เศรษฐกิจขับเคลื่อน
ได้ช้าการลงทุนมักเลือกใช้พื้นที่
นอกเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่
ข้างเคียง  

1. ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

2. นักลงทุน 
 

1. ประชาชนไดร้ับค่าแรง
ตามอัตราค่าแรงข้ันต่ า
ของจังหวัด  

2. ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
เป็นตนเอง รวมไปถึงไม่
ต้องรับภาระค่าเช่า 
สถานท่ีประกอบกิจการ  

3. มีผู้สนใจลงทุนในเขต
เทศบาลเพิม่มากข้ึน 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เปา้หมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านสังคม 1. สังคมผูสู้งสูงอายุ  
2. เด็กถูกทอดทิ้งใหอ้ยู่กับ

ผู้สูงอาย ุ
3. การระบาดของโรคอุบตัิ

ใหม ่โรคระบาดและ
โรคตดิต่อ 

4. การเมือง  
5. ที่อยู่อาศัยของประชาชน 
6. คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
7. สุขภาพของประชาชน 
  
 

1. ปัญหาผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มมากข้ึน 
2. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
3. ปัญหาครอบครัว 
4. การระบาดของโรคอุบัติ
ใหม ่โรคระบาดและโรคติดต่อ 
5.ความไมส่เถียรภาพทาง
การเมืองในส่วนกลาง 
6. ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 
7. เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

1. ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี  
2. ผู้สูงอายุท่ีอยู่อาศัยกับ

เด็กเพียงล าพัง 
3. ครอบครัวที่มีปญัหา

ความรุนแรง หย่าร้าง 
รวมไปถึงความด้อย
โอกาสต่าง ๆ  

4. ข้อสั่งการต่าง ๆ ท่ีเป็น
ผลจากทางการเมือง  

5. ที่อยู่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

1. มีการวางแผนการ
การเงินส าหรับผู้
เกษียณอาย ุ

2. ผู้สูงอายุมสีุขภาวะทาง
จิตที่ดี และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

3. เด็กและผูสู้งอายุอยู่
ร่วมกันได้โดยไมม่ี
ปัญหาความแตกต่าง
ของวัย  

4. สามารถควบคุมและ
ระงับโรคติดต่อได้อยา่ง
รวดเร็ว  

5. การปรับตัวขององค์กร
ให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและผังเมือง 

1. ถนน  
2. ไฟฟ้าส่องสว่าง  
3. ร่องระบายน้ า  
4. สวนสาธารณะ  
5. สนามกีฬากลาง 
6. สะพานลอย 
 

1. ปัญหาน้ าท่วม 
2. ปัญหาร่องระบายไม่
เพียงพอ 
3. ถนนและซอยต่าง ๆ แคบ  
4. ถนนช ารุดทรุดโทรม เป็น
หลุมเป็นบ่อ 
5. ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพยีงพอ 
6. สวนสาธารณะและสนาม
กีฬายังไม่มีทีส่ าหรับพักผ่อน
ของประชาชน  
7. ควรมีสะพานลอยเพื่อ
ความปลอดภัย 

1. ถนนในความ
รับผิดชอบของ
เทศบาล 

2. ร่องระบายในเขต
เทศบาล  

3. ไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่
ยังไม่เพียงพอ 

4. สวนสาธารณะ
เทศบาล 

5. สนามกีฬากลาง
เทศบาล 

 

1. ถนนมีบ ารุงรักษาให้มี
สภาพที่ดี สญัจรไปมา
ได้สะดวก  

2. ไฟฟ้าส่องสว่างมี
เพียงพอ 

3. ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และเป็นถสาน
ที่ร่วมท ากิจกรรมของ
ครอบครัวได้  

4. สนามกีฬากลางมีพื้นท่ี
สวยงาม ปลอดภัย
ส าหรับผู้มาออกก าลัง
กาย 

4. ด้านการศึกษา 1. นโยบายทางการศึกษา 
2. งบประมาณ  
3. บุคคลากร 

1. ยังขาดนโยบายและ
แผนการพัฒนาการศึกษาที่
ชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขาดแคลนบุคลากรทาง
การศึกษา 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  

2. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

3. เด็กในพ้ืนท่ีเทศบาล 

1. นโยบายทางการศึกษามี
ความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

2. มีงบประมาณและ
บุคคลากรทีเ่พียงต่อ
การศึกษา 

3. เด็กนักเรยีนได้รับ
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปรมิาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ด้านเทคโนโลยี 1. การเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ี

2. การน าระบบสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

3. การเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของ
ประชาชน  

4. การสื่อสารผ่านสื่อ social  

1. การท างานภายใต้ระบบ
ข้อมูลต่าง ๆ ของ อปท. ยังมี
ความซ้ าซ้อน 
2. เทคโนโลยีสาธารณะยังมี
ให้บริการไม่ทั่วถึง 
3. ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

1. พนักงาน 
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล  

2. ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวย
คามสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน  

2. ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการสื่อสารบนสื่อ 
Social ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  

3. มีระบบอินเตอร์เนต็ที่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. สิ่งแวดล้อมถูกท าลายมาก 
2. ขยะเพิ่มมากขึ้น  
3. ชุมชนแออัด  
4. การขาดจิตส านึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่
อาศัย ไม่มสีิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติทีส่วยงาม 
2. ชุมชนแออัด 
3. ปริมาณขยะที่เพิ่มมาก
ขึ้น 
4. ประชาชนขาดจติส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่เทศบาล  
2. ประชาชนเขต

เทศบาล 

1. พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน  
2. ปริมาณขยะลดน้อยลง 
3. ประชาชนตระหนักและ

หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาตมิาก
ขึ้น  

4. สภาพชุมชนแออัดที่ไดร้ับ
การฟื้นฟู 

 
 



 

 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670)  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                 หน้า 57 |   

  
 

 
 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
1 การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ด้านเศรษฐกิจ  - แผนงานการเกษตร 
 

- ส านักปลัดเทศบาล  

2 การพัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

- ด้านบริการสังคมและชุมชน 
- ด้านเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานการศานา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานพาณิชย ์

- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
เสรมิสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

- ด้านบริหารทั่วไป  
- ด้านบริการสังคม 
และชุมชน 
- ด้านการด าเนินงานอ่ืน ๆ  

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานบริหารทั่วไป  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์  
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานสาธารณสุข 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ
ยั่งยืน 

- ด้านบริการสังคม 
และชุมชน 
- ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน  
- แผนงานการเกษตร  

- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- กองช่าง  

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

- ด้านบริหารทั่วไป  
- ด้านบริการสังคม 
และชุมชน 
- ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป  
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง  
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์  4 ด้าน  10 แผนงาน 5 หน่วยงาน 
 

ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 



 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงก

าร 

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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1 แผนงาน
การเกษตร 

3 211,735 3 211,735 3 211,735 3 211,735 3 211,735 15 1,058,675 

รวม 3 211,735 3 211,735 3 211,735 3 211,735 3 211,735 15 1,058,675 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

10 1,955,000 10 1,955,000 10 1,955,000 10 1,955,000 10 1,955,000 50 9,775,000 

2.2 แผนงานพาณิชย์ 3 1,362,100 4 1,120,000 3 820,000 3 820,000 3 820,000 16 4,942,100 
รวม 13 3,317,100 14 3,075,000 13 2,775,000 13 2,775,000 13 2,775,000 66 14,717,100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1 แผนงานงบกลาง 3 8,750,000 3 9,358,000 3 9,966,000 3 10,574,000 3 11,182,200 15 49,830,200 
3.2 แผนงานบริหาร
ทั่วไป  

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

3.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

2 146,000 2 146,000 2 146,000 2 146,000 2 146,000 10 730,000 

3.4 แผนงาน
การศึกษา 

18 15,020,040 18 15,020,040 18 15,020,040 18 15,020,040 18 15,020,040 90 75,100,200 

 
 
 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (ต่อ) 
3.5 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน  

9 780,000 9 780,000 9 780,000 9 780,000 9 780,000 45 3,900,000 

3.6 แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 290,000 2 290,000 2 290,000 2 290,000 2 290,000 10 1,450,000 

3.7 แผนงาน
สาธารณสุข 

24 1,807,000 24 1,807,000 24 1,807,000 24 1,807,000 24 1,807,000 120 9,035,000 

รวม 59 26,803,040 59 27,411,040 59 28,019,040 59 28,627,040 59 29,235,240 295 140,095,400 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
4.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน  

12 11,705,100 12 11,681,600 10 5,700,200 10 5,462,800 10 5,525,400 54 40,075,100 

4.2 แผนงาน
การเกษตร  

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

รวม 13 11,725,100 13 11,701,600 11 5,720,200 11 5,482,800 11 5,545,400 59 40,175,100 
 
 
 
 



 
 

  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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แบบ ผ. 01 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง (ต่อ) 
5.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป  

12 2,373,000 12 2,373,000 12 2,373,000 12 2,373,000 12 2,373,000 60 11,865,000 

5.2 แผนงาน
การรักษาความ
สงบภายใน 

17 6,349,605 17 6,349,605 17 6,349,605 17 6,349,605 17 6,349,605 85 31,748,025 

5.3 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 10 500,000 

5.4 แผนงาน
การศึกษา 

1 96,000 1 96,000 1 96,000 1 96,000 1 96,000 5 480,000 

5.5 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

53 49,921,164 52 49,321,164 42 43,015,812 10 18,867,512 3 1,800,000 160 162,925,652 

รวม 85 58,839,769 84 58,239,769 74 51,934,417 42 27,786,117 35 10,718,605 320 207,518,677 
รวมทั้งสิ้น 173 94904744 173 94,647,144 160 82,918,392 128 64,632,692 121 60,235,980 755 382,138,952 

 



 

 
 

 

 

 

 แบบ ผ.02 
  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        1.1 แผนงานการเกษตร 
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แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ท าเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

- เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

- อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้าอบรม ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้ร้อยละ ๖๐  
ทุกคน 

- ผู้รับการอบรม
น าความรู้ มาใช้
ในการด าเนิน
ชีวิตได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอกประจ า 
ศูนย์การเรียน  
ทต.วานรนิวาส 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
ประจ าศูนย์การ
เรียน ทต.วานร
นิวาส  

คนรักษาความ
สะอาด ตดัต่งกิ่งไม้ 
ตัดหญา้ ดูแลสวน 
ประจ าศูนย์การ
เรียน ทต.วานร
นิวาส 

96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ มีผู้ดูแลศูนย์การ
เรียน ทต.วานร
นิวาส  จ านวน ๑ 
คน  
 

ศูนย์การเรียนรูม้ี
ผู้ดูแลความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        1.1 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 62 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการการ
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IMP) 

การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช
โดยผสมผสาน
ลดการใช้
สารเคมี  

- กลุ่มเกษตรกรใน
เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
- แปลงพ้ืนท่ี
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

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

ได้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่
ปลอดภัย ไม่
ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- ส านักงาน
การเกษตรอ าเภอ
วานรนิวาส  
(เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ) 

รวม 3 โครงการ 211,735 211,735 211,735 211,735 211,735    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 1 จ านวน 3 โครงการ  211,735 211,735 211,735 211,735 211,735    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 63 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการ 
จัดงาน 
ประเพณีลอย
กระทง 
 

- เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

- จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง 
- จัดขบวนแห่รถ 
นางนพมาศ 
- ประกวดกระทง 
- ประกวด 
นางนพมาศหรืออ่ืนๆ 

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

- ประชาชนร่วม
อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจดั
งานวันขึ้นปี
ใหม ่
 

- เพื่อให้เกิดการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย    
ที่ดีงาม 

- ประชาชนร่วม
ท าบุญ/ตักบาตร 
วันข้ึนปีใหม่  

20,000 20,000 20,000 
 

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

- ประชาชนชาว
ต าบลวานรนิวาส 
ทั้ง ๑๔ ชุมชนเกิด
ความสามัคคีและ
สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 64 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ  
จัดงาน
ประเพณ ี
บุญกองข้าว 
 

- เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของไทย
อีสาน ให้คงอยู่
ต่อไป  
 

- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว 
- จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ 

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

- ประชาชนสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและเกิดความ
รักความสามัคค ี

กองการศึกษา 

4 โครงการ 
จัดงาน
ประเพณ ี
วันสงกรานต ์
ตุ้มโฮม 
 

- เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ไทย 

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

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

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

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
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แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ 
จัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 
 

- เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่
พี่น้องประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

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

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

- ได้เผยแพร่
ช่ือเสียงของชาว
วานรนิวาสและ
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟให้รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง 

กองการศึกษา 

6 โครงการ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนจดั
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

ส่งเสริม สนับสนุน 
หรือจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

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

- อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 66 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ 
จัดงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

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

45,000 45,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคี 
สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

- ประชาชนได้
ร่วมกันถวายเทียน
พรรษาอันเป็นการ
แสดงตนเป็นพุทธ
มามกะและเกิดความ
สามัคคีและเพื่อสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริม
ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
ของไทยวานร 

- เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
วานรนิวาส เพื่อใช้
จัดกิจกรรมและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

- การจัดกิจกรรมและการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมเกิดความ
รักความสามัคคีสืบ
สานประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

- ท านุบ ารุง 
พุทธศาสนาและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 67 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ
มหาชาต ิ

- เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทยอีสาน
ให้คงอยู่ต่อไป 

- จัดกิจกรรมประเพณีบญุ
มหาชาต ิ
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดร
เข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์ เรื่อง  
พระเวสสันดรชาดกหรือ
เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์  

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจรรม เกิด
ความรัก ความ
สามัคคี สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

- ประชาชนใน
ชุมชนสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
บุญมหาชาติให้อยู่
สืบไป   

กองการศึกษา 
 

10 โครงการวัด 
ประชารัฐ สร้างสุข 
: พัฒนาวัดตาม
แนวทาง  
5ส ที่ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม 

- เพื่อพัฒนา
รูปแบบและน า
แนวคิดของ ๕ส 
ลงสู่บริบทของวัด
และชุมชน 

- จัดกิจกรรม 5ส ณ วัดที่
ร่วมโครงการ ในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 - ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจรรม ตื่นตัว
เรื่องการ
ช่วยเหลือสังคม 
การมีจิตอาสา 
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- ประชาชนมีความ 
ตื่นตัวเรื่องการ
ช่วยเหลือสังคม 
การมีจิตอาสา 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

กองการศึกษา 
 

รวม 10 โครงการ 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานพาณิชย ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 68 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจ้างเหมา
บุคคล ภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
 

- จ้างเหมาบุคคล
เป็นพนักงานฆ่า
ช าแหละ ประจ า
โรงฆ่าสัตว์ ๘ คน  
 

- มีพนักงานฆ่า
ช าแหละ ประจ าโรง
ฆ่าสัตว์ ๘ คน 
- โรงฆ่าสตัว์เทศบาล
ให้ได้มาตรฐานผลติ
เนื้อสุกรที่สะอาด
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
- กระบวนการฆ่า
สัตว์มีความสะอาด 
ไม่เป็นการทารณุ
กรรมสัตว ์ 

๗๕๓,๖๐๐ ๗๕๓,๖๐๐ ๗๕๓,๖๐๐ ๗๕๓,๖๐๐ ๗๕๓,๖๐๐ - โรงฆ่าสตัว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
ของกรมปศุสัตว ์
- กระบวนการฆ่า
สัตว์มีความสะอาด 
ไม่เป็นการทารณุ
กรรมสัตว ์
 
 

- โรงฆ่าสตัว์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ประชาชนได้
บริโภคเนื้อสัตว์ท่ี
สะอาดปลอดภัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๒ โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอก
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด 

- จ้างแรงงาน 
บุคลภายนอกมา
ปฏิบัติหน้าท่ีที่
รักษาความ
ปลอดภัยทีต่ลาด
สดเทศบาลฯ 

- มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย  
ที่ตลาดสด  
จ านวน ๑ คน 

๑๐๘,๕๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ - มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัย
และรักษาความ
เรียบร้อยในตลาด
สดที่สามารถฏิบัติ
งานได ้

- ทรัพย์สินและ
ชีวิตของผู้บริโภค
และประกอบการ
ในตลาดสดมี
ความปลอดภัย 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานพาณิชย ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 69 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง 
บ่อบ าบัดน้ าเสียโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

- เพื่อปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ า
เสียให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- บ่อบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อผึ่ง จ านวน 
3 บ่อ  

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

น้ าเสียได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า
ก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาติ  
- แหล่งน้ าไม่ถูก
ท าลาย  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการปรับปรุง
อาคารตลาดสด 

-  ซ่อมแซมพ้ืนตลาดสดท่ี
ช ารุด 
-  แซ่มแซมร่องระบายน้ า
ภายในอาคารตลาดสด 
- ซ่อมแซมแผงจ าหน่าย
สินค้าท่ีช ารุด 
- ปรับปรุงห้องน้ าตลาดสด  
- ทาสีอาคารตลาดสดและ
ท าความสะอาดโครง
หลังคาตลาดสด 
- ต่อเติมหลังคาอาคาร
ตลาดสด เป็นต้น 

 - การปรับปรุง
อาคารตลาดสด 
แผงจ าหน่ายสินค้า
ให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย และ
พร้อมให้บริการฯ  
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ - อาคารตลาดสด
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสได้รับ
การปรับปรุงและ
มีมาตรฐาน 
ปลอดภัย สะอาด 
และพร้อมบริการ 

- อาคารมีความ
มั่นคงปลอดภัย 
- การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมใน
อาคารตลาดสดผ่าน
เกณฑ์ตลาดสดน่า
ซ้ือ 
- ประชาชนผู้มา
จับจ่ายใช้สอยพึง
พอใจและมีความ
มั่นใจในความ
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 4 โครงการ 1,362,100 1,120,000 820,000 820,000 820,000    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 2 จ านวน 13 โครงการ  3,317,100 3,075,000 2,775,000 2,775,000 2,775,000    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.1 แผนงานงบกลาง 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 70 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - ผู้สูงอายุรับเบีย้ 
ยังชีพ ตามช่วงอายุ 
ที ่กสถ. ก าหนด 
 

- ผู้สูงอายุทุกคน
ที่ลงทะเบียน 

7,0๐๐,๐๐๐ 7,5๐๐,๐๐๐ 8,0๐๐,๐๐๐ 8,5๐๐,๐๐๐ 9,0๐๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

- ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับความ
เดือดร้อนมี
ความเป็นอยู ่

ส านักปลดัเทศบาล 
(เงินอุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค์) 

2 เบี้ยความพิการ - คนพิการได้รบัเงิน 
คนละ ๘๐๐ บาท/
เดือน 

- คนพิการ  
ที่มีบัตร 

๑,7๐๐,๐๐๐ ๑,796,๐๐๐ ๑,892,0๐๐ ๑,988,0๐๐ 2,084,๒๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยความ
พิการทุกคน 

- คนพิการมี
ความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดัเทศบาล 
(เงินอุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค์) 
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

- ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับเงินคนละ ๕๐๐ 
บาท/เดือน 

- ผู้ป่วยเอดส์   
ที่ได้รับการ
รับรอง 

50,000 62,000 74,000 86,000 98,000 - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

- ผู้ป่วยโรค
เอดส์มคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัเทศบาล 
(เงินอุดหนุน 

ระบุวัตถุประสงค์) 

รวม 3 โครงการ 8,750,000 9,358,000 9,966,000 10,574,000 11,182,200    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 71 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรวมน  าใจ
ต้านภัยยามยาก  

- เพื่ออุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส  
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 

- กิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ประชาชนท่ี
ประสบความ
เดือดร้อนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 
เพื่อบรรเทาทุกข ์

- กิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 
สามารถจัด
กิจกรรมช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาทุกข ์

ส านักปลดัเทศบาล 
(อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส) 

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



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 72 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1  โครงการจ้างเหมา 
บริการบุคคลภายนอกท า
ความสะอาดประจ า
ศพอส.ทต.วานรนิวาส 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร 
ศพอส.ทต.วานรนิวาส,
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

ศพอส.ทต.วานรนิวาส
และโรงเรียนผู้สูงอายมุี
ผู้ดูแลความสะอาด
เรียบร้อย 

96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ 96,๐๐๐ ความสะอาด 
เรียบร้อย และ
ความพร้อม
ให้บริการ 

ศพอส.ทต.วานร
นิวาสและโรงเรียน
ผู้สูงอายสุะอาด
เรียบร้อยพร้อม
ให้บริการ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต  

เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อน ส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผูป้ระสบ
สาธารณภัย  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ 
มีคุณภาพชีวิตที่ข้ึน
และสามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 2 โครงการ         



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 73 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการผลติสื่อ
การเรยีนการสอน 
 
 

- เพื่อส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษา นักเรียน ครู 
และผูป้กครองผ่าน
กระบวนการการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน 

- พนักงานกองการศึกษา 
- พนักงานครูเทศบาล/
ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
- นักเรียน ผู้ปกครอง  
รวมประมาณ 330 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสรมิ
และมีความ 
สัมพันธ์อันดีต่อกัน  
มีสื่อใช้ในการเรียน
การสอนที่เพียงพอ 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความ 
สัมพันธ์อันดีต่อ
กัน และ 
มีสื่อใช้ในการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

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

 

2 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู/ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
 

ข้าราชการคร/ูครผูู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  
คนละ 2,000 บาท  
- รร. จ านวน 8 คน  
คนละ 3,000 บาท 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 - ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
ทุกคนได้รับการ
สร้างเสริม
ประสบการณ์และ
เพิ่มพูนทักษะ 

- เป็นการสรา้ง
เสรมิ
ประสบการณ์
และเพิ่มพูน
ทักษะ 

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา

ของท้องถิ่น) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 74 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส) 
 

- เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา,อินเตอร์เน็ต
ในโรงเรียน,พัฒนาครูของ
โรงเรียน,พัฒนาห้องสมุด
,พัฒนาแหล่งเรียนรู้,
รณรงค์ป้องกันยาเสพตดิ 

- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน 1 แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - สามารถจดัการ 
ศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

- การพัฒนาและ
การจัด
การศึกษาครบ
ในทุกด้าน 

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



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 75 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของ ร.ร.
อบ.ท.วานรนิวาส  
๑. เป็นค่าจดัการ
เรียนการสอนราย
หัว  
 

- เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เล่าเรียนของนักเรียน
และผู้ปกครอง 

-  ด าเนินการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ ดังน้ี 
๑. โครงการเสริมหลักสูตร
การเรียนการสอน เช่น 
สอนภาษาต่างประเทศ  
เป็นต้น  
๒. โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
๓. โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอน/วัสดุ
การศึกษา/ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
๔. โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว  
วารสาร,แผ่นพับ ฯลฯ) 

706,000 706,000 706,000 706,000 706,000 - โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานของ  
ร.ร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
 

- เป็นการแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

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



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 76 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   (ต่อ) 
14. โครงการเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์สู่เด็ก 
15. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
อปท. จังหวัดสกลนคร 
16. โครงการวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา และ
ประเพณีท้องถิ่น 
17. โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพของโรงเรียนฯ 
18. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
19. โครงการหนูน้อยรัก
การออม 
20. โครงการลูกเสือ
น้อย (Mini Scout) ฯลฯ 

        



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 77 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ๒. ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
 

เพื่อจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดย
มอบเงินให้
นักเรียน/
ผู้ปกครองน าไป
ซ้ือเครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
- ระดับก่อนประถมศึกษา (300 บาท/คน/ปี) 
- ระดับประถมศึกษา (360 บาท/คน/ปี) 

131,400 
 

131,400 
 

131,400 
 

131,400 
 

131,400 
 

- นักเรียนมี
เครื่องแบบใหม่
อย่างน้อย 1 
ชุด/คน 
 

- แบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ) 

3. ค่าหนังสือ
เรียน 
 

- เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
เป็นการแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

นักเรียนโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (200 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 (656 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 (650 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 (653 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 (707 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 (846 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (859 บาท/คน/ปี) 

204,840 204,840 204,840 204,840 204,840 นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตามโครงการฯ 

- แบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

- ร.ร.อบ.ท. 
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาฯ) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 78 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ๔. ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
 

- เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเป็นการ
แบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
- ระดับก่อนประถมศึกษา 
(200 บาท/คน/ปี) 
- ระดับประถมศึกษา (390 
บาท/คน/ปี) 

123,600 
 

123,600 
 

123,600 
 

123,600 
 

123,600 
 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตามโครงการฯ 

- เป็นการแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

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

๕. ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

- เพื่อสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและเป็นการ
แบ่งเบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่าเรยีน
ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
- ระดับก่อนประถม ศึกษา 
(430 บาท/คน/ปี) 
- ระดับประถมศึกษา (480 
บาท/คน/ปี) 

179,700 
 

179,700 
 

179,700 
 

179,700 
 

179,700 
 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตามโครงการฯ 

- เป็นการแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาเล่า
เรียนของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 

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



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 79 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจ้างเหมา
บริการครูผู้ช่วย
ระดับประถมศึกษา 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
ครูผู้ช่วยสอนระดับ
ประถมศึกษา  
  

- ครูผู้ช่วยสอนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน 5 คน 
  

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - มีครูผู้ช่วยสอน
ระดับประถม 
ศึกษา ตรงตาม
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน  

- นักเรียนไดม้ี
ความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ตรง
ตามมาตรฐาน   

กองการศึกษา 

6 โครงการจ้างเหมา
บริการครูผู้ช่วย
ระดับอนุบาล 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
ครูผู้ช่วยสอนระดับ
อนุบาล  
  

- ครูอัตราจ้างระดับอนุบาล 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส จ านวน 3 คน 
  

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 - มีครูผู้ช่วยสอน
ระดับอนุบาล
เพียงพอต่อการ
ดูแลนักเรียน 

- นักเรียนไดม้ี
ความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ตรง
ตามมาตรฐาน 

กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7  โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส (รายหัว)  

- เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- ด าเนินการจดัการ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอนใน ศพด.ทต.วานร
นิวาส แยกออกเป็น
โครงการ ดังน้ี  
1. โครงการจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 
2. โครงการต่างๆที่
สอดคล้องกับหลักสตูร
ปฐมวัย ฯลฯ คนละ 
1,700 บาท 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 - นักเรียนของ 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
รับการสนับสนุนทุก
คน  

- นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งต่อ  

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
- กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการ
เรียนการเรยีนการ
สอนของท้องถิ่น 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา 
ข้าราชการคร/ูครู
ผู้ดูแลเด็ก/ดูแล
เด็ก 

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

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

- เป็นการสรา้ง
เสรมิประสบการณ์
และเพิ่มพูนทักษะ 

กองการศึกษา 
(เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเรมิ
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนของท้องถิ่น) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 81 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการเชิดชู  
พ่อ - แม่ดีเด่น
ประจ าป ี

คัดเลือก พ่อ - แม่ดีเด่นใน
วันพ่อแห่งชาติและวันแม่
แห่งชาติเพื่อมอบเกียรติ
บัตร และเป็นการส่งเสริม
ความรักความสามคัคี
ภายในครอบครัว  

การคัดเลือก พ่อ – แม่
ดีเด่นในวันพ่อแห่งชาติ
และวันแม่แห่งชาติ ใน
เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - มีการยกย่องเชิดชูผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น 
พ่อ-แม่ดเีด่นประจ าป ี
- มีความรักความ
สามัคคี ความอบอุ่น
ของสถาบันครอบครัว
เพิ่มมากข้ึน  

- สถาบัน
ครอบครัวมี
ความรักความ
สามัคค ี

กองการศึกษา 

10 โครงการประกวด 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กน่าอยู่ 
อ าเภอวานรนิวาส  

- จัดกิจกรรมการประกวด
เพื่อรับการประเมินเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
ของอ าเภอวานรนิวาส  
- เพื่อให้ อปท. 
และชุมชน เกิดความ
ตื่นตัว ตระหนัก และ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส จ านวน  ๑ แห่ง 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสได้รับการพัฒนา
และผา่นการประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก/
นักวิชาการ
ศึกษา/หัวหน้า
ส่วนการศึกษา 
ได้รับการพัฒนา
ด้านศักยภาพ 

กองการศึกษา 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  

- จัดให้มีอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส เพื่อให้
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน  
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  

1,638,000 1,638,000 1,638,000 1,638,000 1,638,000 - นักเรียน
เจริญเติบโตสมวัย
และผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

- นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมี
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต 
สมวัย 

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

12 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
 

- จัดให้มีอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส
เพื่อใหไ้ด้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

- นักเรียนทุกคนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
 

308,700 308,700 308,700 308,700 308,700 - นักเรียนเจรญิ 
เติบโตสมวยัและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

- นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมี
สารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต
สมวัย 

- ศพด.ทต.วานร
นิวาส 
- กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการ 
อาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง)   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) ทุกคน
เพื่อได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

นักเรียนทุกคนใน  
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง) 

6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 - นักเรียนเจรญิ 
เติบโตสมวยัและ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
- นักเรียนทุกคนได้
รับประทาน 
อาหารกลางวัน 

- นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีสาร 
อาหารครบถ้วน
และเจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษา 
 

14 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส  

- จัดให้มีอาหารเสนิม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
เพื่อให้ได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

- เด็กนักเรียนทุกใน 
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  

766,500 766,500 766,500 766,500 766,500 -นักเรียนทุกคนได้
ดื่มนม  

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต
สมวัย 

- ร.ร.อบ.ท.
วานรนิวาส 
- กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 84 | 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

- จัดให้มีอาหารเสนิม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.
วานรนิวาส เพื่อได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

- เด็กนักเรียนทุกใน 
ศพด.ทต.วานรนิวาส 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -นักเรียนทุกคนได้
ดื่มนม 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต
สมวัย 

- ศพด.ทต.
วานรนิวาส 
- กอง
การศึกษา 

16 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
เด็กนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง)   
 

- จัดให้มีอาหารเสนิม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) เพื่อ
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

- เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส  
(ราษฎร์บ ารุง) 

2,874,300 2,874,300 2,874,300 2,874,300 2,874,300 - นักเรียนทุกคนได้
ดื่มนม 

นักเรียนทุกคน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนและ
เจริญเติบโต
สมวัย 

กองการศึกษา 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.4 แผนงานการศึกษา   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาสและอาคาร
ประกอบการใหม้ีความ
พร้อมในการจัดการเรียน
การสอน 

ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบ 
การ  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
และมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้อาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบการ 

มีอาคารที่พร้อมใน
การจัดการเรยีน
การสอน 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 
- กองช่าง 

18 ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านใน
สถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสรมิกิจกรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล
วานรนิวาสและ
ผู้ปกครอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล
วานรนิวาสและ
ผู้ปกครอง ได้รับ
การส่งเสรมิ
กิจกรรมรักการ
อ่าน 

นักเรียนในสังกดั
โรงเรียนเทศบาล
วานรนิวาสและ
ผู้ปกครอง ได้รับการ
ส่งเสรมิกิจกรรมรัก
การอ่าน 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 

รวม 18 โครงการ 15,020,040 15,020,040 15,020,040 15,020,040 15,020,040    



 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ฝึกอบรมด้าน
การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต
นักเรียน 
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ และ
ทัศนศึกษาดู 
งาน 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
ผู้สูงอายุ 
- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุ เช่น สุขภาพ 
อาชีพ ฯลฯ 
-เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้น า 
ผู้บริหาร รร.ผู้สูงอายุ  
นักเรียนผู้สูงอายุ และ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้มี 
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
อนามัย วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ฯลฯ 

- ฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เช่น สขุภาพ
อนามัยอาชีพ 
อารมณ์สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์จาก 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
- เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้และ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนนักเรียน 
ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร 
รร. ผู้สูงอายุ
บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง ท่ีเข้า
ร่วมโครงการไม ่
น้อยกว่า ๕๐ คน 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การฝึกอบรม
ความรู้ในด้าน 
ต่าง ๆ  
- เกิดการพัฒนา 
องค์ความรู้ และ 
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านักปลดัเทศบาล 
 



 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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แบบ ผ. 02 

 
  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจดัซื้อ 
อุปกรณ์กีฬา 
ชุมชน 

-ส่งเสรมิให้ประชาชนได ้
ออกก าลังกาย 
- เสริมสร้างสุขภาพ 
ร่างกายให้แข็งแรง 
- เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน ์

จัดซื้ออุปกรณ ์
กีฬาไว้ประจ า 
ชุมชนให้ครบทั้ง  
14 ชุมชน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ประชาชนมีวัสด ุ
อุปกรณ์ส าหรับ 
อกก าลังกาย  
- ประชาชนมี 
สุขภาพร่างกายที ่
แข็งแรง 

- มีวัสดุอุปกรณ ์
ส าหรับเล่นกีฬา 
ประเภทต่าง ๆ ใน 
การออกก าลัง 
กายที่เพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

3 โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาสตร ี

เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 

- เพื่อฝึกอบรมสตรีใน
เขตเทศบาลให้ทราบถึง 
บทบาทหน้าท่ี  
- เพื่อส่งเสริมการมสี่วน 
ร่วมของสตรีในเขต 
เทศบาล 

- ฝึกอบรมกลุม่ 
สตรีและคณะ 
กรรมการ 
พัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษา 
ดูงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบขั้นตอน 
และวิธีการ 
ด าเนินงานเพื่อให ้
บรรลุวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้

- กลุ่มสตรีเข้าใจ 
บทบาทหน้าท่ี 
ของตนเองตลอด 
จนปฏิบัติงานได ้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
- พัฒนางานด้าน 
สตร ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม 
การจัดกิจกรรม 
ของเด็กและ 
เยาวชนเทศบาล 
ต าบลวานร
นิวาส 

เพื่อฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพและ
ความสามารถของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 
- จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬาและนันทนาการ 

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

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

- เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล 
วานรนิวาสมคีวามรู้
ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าท่ี
ของตนเองมากยิ่งข้ึน 
- ขีดความสามารถ 
และศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการฝกึอบรม 
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ
กลุ่มองค์กรตา่ง ๆ  
และทศันศึกษาดู
งาน 

จัดฝึกอบรม/จดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการกลุม่
องค์กรต่าง ๆ และ
ทัศนศึกษาดูงาน 

ผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน และ 
คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน
รวมถึงกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
และมผีลการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
บริหารจดัการชุมชน
ของผู้น าชุมชน/
หมู่บ้าน และ
คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน
รวมถึงกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการ
ฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพ  

- จัดอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นแก่
ประชาชนทั่วไป เช่น 
การย้อมคราม แปร
รูปผลิตภณัฑ์จาก
เส้นพลาสติก นวด
แผนไทย สปาสมุน
ไพร ฯลฯ  
- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพ
ทุกกลุ่มในชุมชน 
 

- แม่บ้าน สตรี ผู้
ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ดูแล
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
เยาวชนและประชาชน
มีความรูเ้กี่ยวกับ
วิชาชีพและสามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 
- มีงบประมาณ
เพียงพอในการพัฒนา
และด าเนินกิจกรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่มอาชีพ  
ทุกกลุ่มได้รับการ
อบรมหรือได้รบั
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใน
การประกอบอาชีพ
อย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ง 
 

- ประชาชนมี
ความรู้ทักษะ
อาชีพพ้ืนฐาน  
สามารถสรา้ง
รายได้ให้กับ
ครัวเรือน    
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ
ฝึกอบรม
ทักษะด้าน
กีฬาประเภท
ต่าง ๆ 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน มีการออก
ก าลังกายและรักการ
เล่นกีฬา 
- เพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพตดิ 

- จัดฝึกอบรมทักษะ
ด้านกีฬาประเภท
ต่างๆให้เยาวชนและ
ประชาชนจ านวน 
๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - เยาวชนมีทักษะ
และรักการเล่นกีฬา
และมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

- เยาวชนมีการ
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 

8 โครงการจดั
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อส่งเสรมิ
ใหเ้ด็กและเยาวชนได้
แสดงออกในทางที่
เหมาะสมตามวัย 

- เด็กเล็กจาก ศพด. 
ทต.วานรนิวาส 
- นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส 
- เด็กและเยาวชนอ่ืน
ประมาณ 2,๐๐๐  
คน เข้าร่วมโครงการ
ทุกปี 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ตัวเองและรูจ้ัก
หน้าท่ีของตน 

- เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ตัวเองและรูจ้ัก
หน้าท่ีของตน และ
อยู่ในระเบียบวินัย
อันดี 
- เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกในทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสม 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการบรูณา
การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
บ าบัดและฟื้นฟู
ผู้ใช้ยาเสพตดิ
โดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด (TO  BE 
NUMBER ONE) 

๑.คัดเลือกหมู่บา้น
น าร่องในการ
ด าเนินการและมีการ
ขับเคลื่อนงาน  
๒. การจดัตั้งชมรม  
TO  BE NUMBER 
ONE  
๒. ฟื้นฟู บ าบัด ผู้ใช้
ยาเสพตดิ โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อลดผลกระทบ
ของผู้ป่วยยาเสพติด
ที่มีอาการทางจิต 
 
 

 1. การด าเนินการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยา
เสพติดโดยใช้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง   
๒. ลดผลกระทบของ
ผู้ป่วยยาเสพตดิที่มี
อาการทางจิต 
๓. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยใช้กิจกรรม    
TO  BE NUMBER 
ONE) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๑.มีหมู่บ้านน าร่องใน
การด าเนินงานฯ 
จ านวน ๑  หมู่บ้าน 
๒. มีชมรม  TO  BE 
NUMBER ONE ของ
ชุมชน ๑ ชมรม 
3. เด็กและยาวขน 
เข้าร่วมกิจกรรม  TO  
BE NUMBER ONE 
ร้อยละ ๘๐ 
 

 ๑. หมู่บ้านน าร่อง
สามารถขับเคลื่อนงาน
บ าบัดและฟื้นฟูผู้ใช้ยา
เสพติดโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการด าเนินงาน
กิจกรรม TO  BE 
NUMBER ONE ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในชุมชน  
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- ส านัก
ปลัดเทศบาล 
- เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 

รวม 9 โครงการ 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000    
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 93 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

- จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนท่ัวไปอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชน เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา และ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ระหว่าง
ชุมชน 

- การแข่งขันกีฬา
เยาวชนท่ัวไปอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
เขตเทศาบาลต าบล
วานรนิวาส  

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีปรองดอง
ระหว่างกัน  

- สร้างความรูร้ัก
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 94 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจัดส่ง
การประกวด
และการแข่งขัน
ต่าง ๆ 

 - จัดส่งพนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง  
- จัดส่งพนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
- จัดส่งประชาชนหรือ
เยาวชนเข้าประกวดแข่งขัน
ด้านต่าง ๆ 
- เพ่ือส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบุคลากรใน
หน่วยงานรักการออกก าลัง
กาย อันเป็นการส่งเสริมส
สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 
- เพ่ือสรรสร้างความรัก
สมัครสมานสามัคคีภายใน
หน่วยและระหว่างงาน 
- เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะใน
ด้านต่าง ๆ 

- พนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
- พนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
- ประชาชนหรือ
เยาวชนเข้าประกวด
แข่งขันด้านต่าง ๆ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - กลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะในการเล่น
กีฬาหรือแข่งขันกีฬา 
และสร้างความรัก
สามัคคีระหว่างกัน 
รวมไปถึงการพัฒนา
ศักยภาพต่างท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง
และหน่วยงาน  

- ประชาชน คณะ
ผู้บริหารของ อปท. 
และบุคคลภายใน
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานท้องถิ่น 
ทุกคนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
- เกิดความรักสมัคร
สามานสามัคคี รัก
ใคร่ ปรองดองกัน  

กองการศึกษา 

รวม 2 โครงการ 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.7 แผนงานสาธารณสุข  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 95 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการ
เสรมิสร้าง
,ส่งเสริม ฟ้ืนฟู
สุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มวัย  

- เพื่อจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ, 
ส่งเสริมชุมชน 
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
เป็นชุมชนจัดการ
สุขภาพ 

- จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างสุขภาพ 
ฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ 
สปสช.  
 

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

- ชุมชนเข้าถึงและ
ได้รับบริการจากหน่วย
บริการสาธารณสุข
และหน่วยงานอ่ืนท่ี
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ) 

2 โครงการ
เสรมิสร้าง
สุขภาพผูสู้งวัย
แบบยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุเดือนละครั้ง 
สมาชิกชมรมเข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 
๑๐๐ คนทุกเดือน 
- การตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

- กิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุเดือนละครั้ง 
โดยมสีมาชิกชมรม
เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 
๑๐๐ คนทุกเดือน  
 

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

- ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง ไม่เป็นภาระ
ต่อครอบครัวและ
สังคม 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพภาพ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.7 แผนงานสาธารณสุข  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 96 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
อาสาสมัคร
ดูแลผูสู้งอายุ 
(อผส.) 
 

- เพื่อให้มีอาสาสมคัร
ดูแลผูสู้งอายุและ 
ผู้พิการในชุมชน 

- มีอาสาสมคัร อผส. 
ในชุมชนอย่างน้อย 
50 คน  
ทั้ง 14 ชุมชน 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 - มีอาสาสมคัร 
อผส. ในชุมชน
อย่างน้อย 50 คน 
ครบทั้ง 14 ชุมชน  
-  ผู้สูงอายแุละผู้
พิการในชุมชนมี
ผู้ดูแลที่บ้าน 

- ผู้สูงอายุและผู้
พิการในชุมชน ได้รับ
การดูแลที่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 
- ผู้สูงอายุและผู้มี
พิการมีสุขภาพที่ดี 
ร่างกายแข็งแรง  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(งบกองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพ) 

5 โครงการ
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
สร้างสุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

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

- ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนอายุ 6 
ปีขึ้นไป  

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

- ประชาชนท้ัง ๑๔ 
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมการออก
ก าลังกายสร้าง
สุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สุขภาพ
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(งบกองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.7 แผนงานสาธารณสุข  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 97 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการตรวจ
คัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง
โรคเบาหวาน 
และความดัน
โลหิตสูง 

- ตรวจคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  
ในประชาชนท่ีมีอายุ 
๓๕ ปีขึ้นไป  
- อบรมให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกต้อง เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคในกลุ่ม
เสี่ยง และดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ในชุมชน 

- การรักษาและ
ป้องกันการเกิดโรค
ในกลุ่มเสีย่ง และ
ดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงใน
ชุมชน   
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการคัดกรอง
ความเสีย่ง
โรคเบาหวาน
ความดันร้อยละ 
๘๐ 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สามารถดูแลสุขภาพ
ไม่ให้ป่วยเป็นโรค 
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง หรือผู้ท่ี
ป่วยสามารถคุม
อาการของโรคไม่ให้มี
ภาวะ แทรกซ้อน 
- ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพ) 

7 โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
เต้านมและ
มะเร็งปาก
มดลูก 

- ตรวจคัดกรอง
ผู้หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้น
ไป จ านวน ๒๐๐ คน 

การค้นหาผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูกราย
ใหม่ ให้ได้รับการ
รักษาและปลอดภัย
จากโรค 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - กลุ่มเสีย่งไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
โรคฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- กลุ่มเสีย่งโรค 
มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
ได้รับการรักษาได้
ทันปลอดภัยจากโรค 
- ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

(งบกองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการ 
เฝ้าระวัง
พฤติกรรมการ
เลี้ยงดลููกใน
หญิงหลังคลอด 

ส่งเสริมให้ อสม. 
และครอบครัวมสี่วน
ร่วมในการดูแลทารก 
ให้มารดาเลี้ยงดูลูก
อย่างถูกต้อง 

- หญิงหลังคลอด 
มีพฤติกรรมการเลี้ยง
ดูลูกอย่างถูกต้อง 

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

- หญิงหลังคลอดมี
พฤติกรรมการเลี้ยงดู
ลูกอย่างถูกต้อง 
- ทารกได้ดืม่นมแม่
อย่างน้อย  
๖ เดือน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
งบกองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพ) 

8 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อท่ัวไป 
และโรคตดิต่อ
ร้ายแรง 

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

- ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อท่ัวไป และ
โรคตดิต่อร้ายแรงใน
เขตเทศบาลตามที่
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

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

- ประชาชน 
ไม่ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคติดต่อทั่วไป
และโรคตดิต่อ
ร้ายแรง 
- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวล้อม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อด าเนิน
กิจกรรมป้องกัน
แลควบคุม โรค 
ตามแนวทางของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

การป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาล 

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

- ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
ไม่ป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

10 โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า 
(โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

เพื่อด าเนิน
กิจกรรมป้องกัน
และควบคมุโรค 
ตามแนวทางของ
กระทรวง
สาธารณสุข  
ทั้ง 14 ชุมชน 

การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในเขตเทศบาล 

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

- สัตว์ควบคุมที่
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ไมเ่กิด
โรคพิษสุนัขบ้า  
- ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

11 โครงการ
อาหาร
ปลอดภัย 

- การตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
และสิ่งแวดล้อมใน
ร้านจ าหน่ายอาหาร
แผงลอยโต้รุ่งและ 
ตลาดสดเทศบาล  
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว ์

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

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ไม่พบสารปน เปื้อน
ในอาหารและการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

- อาหารที่ไปสูผู่้ 
บริโภคมีความ
สะอาดปลอดภัย
ตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

12 โครงการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยา
เสพติด  

- เพื่อสนับสนุนการจดั
กิจกรรมสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะ  
ยาเสพตดิขอองชุมชน
ในเขตเทศบาลทั้ง 14
ชุมชน 

- เป็นหน่วยสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ของก านัน ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน และ
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชน  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 14 ชุมชน 

- ชุมชนมีการเฝ้า
ระวังป้องกัน
ตนเองจาก
ปัญหายาเสพตดิ 
ไม่มผีู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพตดิ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

13 โครงการ
บ าบัดรักษา 
ผู้เสพ / ผู้ตดิยา
เสพติด 

- เพื่อให้การบัดรักษา
ผู้เสพ/ผูต้ิดยาเสพติด
ในชุมชนที่สมัครใจ 
ตามโครงการของ 
ศต.ส.อ.วานรนิวาส 

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ
ในชุมชนที่สมัครใจ  

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

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ
ในชุมชนที่สมัครใจ
ได้รับการบ าบดัรักษา
ตามนโยบายของ
รัฐบาล  
- ผู้ป่วยยาเสพติดลด
น้อยลง สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้ปกติ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(งบอุดหนุน 
จากส่วนกลาง) 

14 โครงการฝึก
อาชีพผู้ผ่าน
การบ าบัด 
รักษายาเสพติด 

- เพื่อส่งเสริมและฝึก
อาชีพให้ผู้ผ่านการ
บ าบัด รักษายาเสพตดิ
มีอาชีพท่ีสุจริตและ 
มีรายได ้

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ
ที่ผ่านการบ าบดัรักษา
และสมัครใจ เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวนผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดที่
ผ่านการ
บ าบัดรักษาแล้ว
สมัครใจเข้ารับ
การฝึกอบรม
อาชีพครบตาม
หลักสตูร  

- ผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพตดิ
ที่ผ่านการบ าบดัรักษา   
ประกอบอาชีพ 
ที่สุจริตและเกิดรายได้  
- เสพ/ผูต้ิดยาเสพติดที่
ผ่านการบ าบดัรักษา   
สามารถใช้ชีวิตใน
สังคมได้ปกติ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(งบอุดหนุน 
จากส่วนกลาง) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการเยาวชนไทย
หัวใจสีขาว (ป้องกัน 
ยาเสพตดิ) 

- การใหค้วามรู้และ
เสรมิสร้างทักษะชีวิต
แก่เยาวชนในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- เยาวชนในเขต
เทศบาล  
อย่างน้อยจ านวน 
100 คน  

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

- เยาวชนในเขต
เทศบาลไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด  

-กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ) 

16 โครงการโรงเรยีน 
สีขาวปลอดยาเสพ
ติด (โรงเรียนมัธยม
วานรนิวาส) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียนมัธยม
วานรนิวาส ส าหรับ
โครงการโรงเรยีนสี
ขาวปลอด 
ยาเสพตดิ  

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียนมัธยม
วานรนิวาส 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -นักเรียนทุกคนได้
ร่วมการจดั
กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

- โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
- เด็กนักเรียน
ห่างไกลยาเสพ
ติด  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ) 

17 โครงการค่าย
โรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพตดิและ
อบายมุข(โรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง)) 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) ส าหรับ
โครงการค่ายโรงเรียน
สีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

- โรงเรียน 
มีการจัดกจิกรรม 
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
- เด็กนักเรียน
ห่างไกลยาเสพ
ติด   

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
(กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

18 โครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ
และจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณา
การอ าเภอวานร
นิวาส 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอวานร
นิวาสส าหรับ
โครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิและ
จัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ
อ าเภอวานรนิวาส  

- การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตอ าเภอ
วานรนิวาส  
- ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมายทุกคน
ในเขตอ าเภอวานร
นิวาส 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมายทุก
คนได้ร่วมงานการ
จัดกิจกรรม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

- มีการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ระดับอ าเภอ 
- ปัญหายาเสพติดใน
เขตอ าเภอวานรนิวาส
ลดน้อยลง  

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

19 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 14 
ชุมชน 

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 14 
ชุมชน  

การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกดิ
กิจกรรมตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชน
ทั้ง 14 ชุมชน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 
14 ชุมชนเข้าร่วม
การฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน 
ได้รับการฝึกอบร
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชนละ  
3 โครงการ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.7 แผนงานสาธารณสุข  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หน้า 104 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

20 โครงการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิง 
 

- จัดอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหือผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึงพิง  

- ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
จากอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
 
 
 

๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลือร้อยละ 
๘๐ 

- ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึงพิงและ
ญาติมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- ศพอส.ทต.วานร
นิวาส 
- คลินิกหมอ
ครอบครัว   
- รพ.วานรนิวาส 
(งบอุดหนุนจาก 
สปสช.) 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ใน
การส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรคตดิต่อและงาน
อนามัยสิ่งแวด 
ล้อมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

อบรมและส่งเสริม
ศักยภาพของ อสม. 
ให้มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติใน
ชุมชนได้เป็นอย่างด ี
  

สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ และ  
อสม.ในขต
เทศบาล  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - อสม. ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ80  
- มีระบบควบคุม
โรคตดิต่อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- สามารถ
ควบคุม
โรคตดิต่อได้
ทันท่วงที 
- มีสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อการมี
สุขภาพท่ีด ี
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

22 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
เอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
 

- จัดฝึกอบรม
ประชาชนให้
ตระหนักถึงปัญหา
โรคเอดส์ และมสี่วน
ร่วมในการป้องกัน 
เพื่อให้สังคมยอมรับ
ในการอยู่ร่วมกัน
ของผู้ติดเชื้อ 

- ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 50 คน  
มีการตระหนักถึง
ปัญหาโรคเอดส์ 
และมสี่วนร่วมใน
การป้องกัน  

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ - มีการฝึกอบรม
และกลุม่เป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80  

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจในการ
ป้องกัน  
- ลดอัตราผู้ตดิเช้ือ
รายใหม่และผู้ติด
เชื้อได้รับการ
ยอมรับจากสังคม  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

2๓ โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
 

จัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ออกกก าลังกายที่
เหมาะสมให้กับ
ผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

- ผู้เข้าร่วมออก
ก าลังกายมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลจาก
โรคภยั  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.7 แผนงานสาธารณสุข  
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

๒๔ โครงการป้องกัน
และ ระงับ
โรคตดิต่อ เช่น 
การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-
๑๙) และการ
ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ
อื่น ๆ และ
โรคตดิต่ออุบัติ
ใหม่ ฯลฯ 

๑.กิจกรรมป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ
ไม่ให้มีการแพร่
ระบาด หรือควบคุม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เช่น การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน,การ
สุขาภิบาลสิ่ง 
แวดล้อม เป็นต้น 
 ๒.ให้การช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเป็น
ส่วนรวมจาก
โรคตดิต่อ 

 ๑.การป้องกัน
และระงับ
โรคตดิต่อ ที่
เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตาม
แนวทางที่ก าหนด 
และตามที่มี
หนังสือสั่งการ 
ตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล 
๒.การช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเป็น
ส่วนรวมจาก
โรคตดิต่อ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีการป้องกัน
โรคตดิต่อในร้อย
ละ ๘๐  
๒.ความสามารถ
ในการระงับ
โรคตดิต่อ 
๓.ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนตาม
อ านาจหนา้ที ่

๑.ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ไดร้ับ
การป้องกันจาก
โรคตดิต่อท่ี
ถูกต้อง 
๒.สามารถให้
การช่วยเหลือ
และบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 
 

๑.กองสาธารณ 
สุขและสิ่งแวด 
ล้อม 
๒.ส านัก
ปลัดเทศบาล 
๓.เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
 

รวม 24 โครงการ 1,807,000  1,807,000  1,807,000  1,807,000  1,807,000     
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 3 จ านวน 59 โครงการ 26,803,040 27,411,040 28,019,040 28,627,040 29,235,240    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

.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 าม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรั้วรอบ
ระบบโรงคัดแยก
ขยะ  

ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว
รอบระบบก าจัดขยะ 
ให้สามารถป้องกัน
กลิ่นและแมลงวัน 
ไม่ให้รบกวน 

รั้วรอบระบบโรง
คัดแยกขยะ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

300,000 - 300,000 - - มีรั้วรอบระบบ าจดั
ขยะทั้งสี่ด้าน
สามารถป้องกัน
กลิ่นและแมลงวัน 
ไม่ให้รบกวน   

มีรั้วท่ีสามารถ
ป้องกันแมลงวันจาก
ระบบก าจดัขยะไป
รบกวนชุมชน
ใกล้เคียง 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการก าจดั
ขยะอัตรายตาม
หลักสุขาภิบาล 

การก าจัดขยะอันตรา
ตามหลักสุขาภิบาล 

- ขยะอันตรายใน
เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
จ านวนปีละ 2 ตัน 

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

ไม่มีการปนปื้อนของ
ขยะอันตรายจาก
การก าจัดทีไ่ม่
ถูกต้อง  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 
  
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

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

- จัดอบรมผู้น า
ชุมชนแกนน ากลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน 
และประชาชนใน
เขตเทศบาล  

- การส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนมี
การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
ของบ้านเมืองและ
อนุรักษ์  
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ทุกชุมชนฝครัวเรือน 
มีการคัดแยกขยะ
น ามาฝากธนาคารขยะ
ทุกเดือน  
- มีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพและปุ๋ยหมักใช้
ในชุมชน 
- ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
สามารถก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลจากรถดูดส้วม 
ที่ให้บริการในเขต
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ปริมาณขยะที่ไปสู่
บ่อฝังกลบขยะลดลง  
ไม่เกดิเหตรุ าคาญ
และมลภาวะที่
กระทบต่อประชาชน  
- ระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล มี
ประสิทธิภาพ 
ไม่สร้างมลภาวะและ
ผลกระทบต่อ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
- ได้ปุ๋ยอินทรีย์จาก
ระบบมาใช้
ประโยชน์ในงาน
สวนของเทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

 

าลงใน แบบ ผ.02 หรือน าโครงการที่เพิ่มเติมมาใส่ในแบบ ผ.0 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
วันสิ่งแวดล้อม
โลก “ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รัก
สิ่งแวดล้อม”  
 

- จัดกิจกรรม
รณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม โดย
การลดใช้
พลังงานน้ ามัน 
ไฟฟ้า น้ าประปา 
และมีกิจกรรม
การปลูกต้นไม้  

- ชุมชนในเขตเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 
14 ชุมชน 
- ประชาชนมีจิตส านึก
ในการลดลดใช้
พลังงานน้ ามัน ไฟฟ้า 
น้ าประปา รวมไปถึง
การสร้าง และรักษาไว้
ซึ่งป่าไม้   

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ - การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  
- ประชาชนลดการ
ใช้พลังงาน 
- จ านวนต้นเพิ่มมาก
ขึ้นจาการเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียว  

- ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ตะหนักเรื่องภาวะ
โลกร้อน และร่วม
รณรงค์ลดการใช้
พลังงาน 
- มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น  
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 โครงการจ้างเหมา
ฝังกลบขยะของ
เทศบาล 
 

จ้างเหมาฝังกลบ
ขยะที่ระบบ
ก าจัดขยะของ
เทศบาล  

- ระบบก าจัดขยะของ
เทศบาล ไม่ก่อเหตุ
ร าคาญและส่งผล
กระทบต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 

1๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ฝังกลบขยะ
ทั้งหมดตามหลัก
สุขาภิบาล 
- ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 

- ไม่มีเหตุร าคาญ 
และมลภาวะเป็น
พิษแก่ประชาชน
ทั่วไป 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการจดัหา
เตาเผาขยะติด
เชื้อ 

- จัดซื้อหรือ
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะที่ระบบก าจัด
ขยะของเทศบาล 
เพื่อก าจัดขยะติด
เชื้อ 

- เตาเผาขยะตดิ
เชื้อเพื่อก าจัดขยะ
ติดเชื้อให้หมด 
ไม่เกดิปัญหาขยะ
ล้นบ่อ เนื่องจากมี
พื้นที่ฝังกลบจ ากัด 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - - มีเตาเผาขยะทีไ่ด้
มาตรฐาน 
- สามารถก าจดั
ขยะติดเชื้อได ้

- ไม่มีขยะติดเชื้อ
หลงเหลือ 
- ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดขยะติด
เชื้อ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการ
ปรับปรุง/
พัฒนาบ่อฝัง
กลบขยะให้ถูก
ตามหลัก
สุขาภิบาล 
 

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

- การปรับปรุงและ
พัฒนา
กระบวนการ 
ก าจัดขยะของ
เทศบาลให้ถูกต้อง
ตามหลัก
สุขาภิบาล 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - บ่อขยะเดิมได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนาให้ถูกตาม
หลักสุขาภิบาล 
- มีการขุดบ่อฝัง
กลบใหม ่

- ฝังกลบขยะตาม
หลักสุขาภิบาลไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้
บริเวณระบบก าจัด
ขยะ 

- ปลูกต้นไม้รอบรั้ว
ระบบคักแยกขยะ
ท้ังภายในและ
ภายนอกพื้นท่ีไม่
น้อยกว่าตาราง
เมตร 
 
 

- ภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอก โรง
คัดแยกขยะได้รับ
การปรับปรุงให้
สวยงามและ
สามารถใช้เป็น
พื้นท่ีกันชนระหว่าง
บ่อขยะกับพื้นท่ี
ภายนอก 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ภูมิทัศน์สวยงาม 
- สามารถใช้เป็น
พื้นท่ีกันชน
ระหว่างบ่อขยะ
กับพื้นท่ีภายนอก  
- ปัญหาแมลงวัน
และกลิ่นรบกวน
ขยะลดลง 

- ท าให้มีพื้นท่ีกันชน
ระหว่างบ่อขยะกับ
พื้นท่ีภายนอก 
- ลดปัญหาแมลงวัน
และกลิ่นรบกวนขยะ 
- ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงพึงพอใจ  
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษา
ความสะอาดกวาด
ถนน  ตัดหญ้าไหล่
ทางในเขตเทศบาล  
เก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยก
ขยะท่ีโรงคัดแยก
ขยะเทศบาล 

- เพื่อจ้างแรงงาน   
บุคลภายนอกมา
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เทศบาลไม่มี
พนักงานท่ีเพียงพอ  
ในการปฏิบิติงาน
รักษาความสะอาด 
,การเก็บขนขยะ
และการคัดแยก
ขยะและการก าจัด
ขยะของเทศบาล 

- มีพนักงานรักษา
ความสะอาดกวาด
ถนน ตัดหญ้า ,เก็บ
ขนขยะ ,คัดแยก
ขยะ ท่ีเพียงพอ 
 ๓๐ คน 
 

๒,๗๒๓,๑๐๐ ๒,๘๑๗,๐๐๐ ๒,๘๑๗,๐๐๐ ๒,๘๑๗,๐๐๐ ๒,๘๑๗,๐๐๐ - พนักงาน
สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- การปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามท่ี
ก าหนด 

- ในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสมี
ความสะอาด ไม่มีขยะ
ตกค้างในชุมชน   
- ขยะได้รับการคัดแยก
และน าไปก าจัดและใช้
ประโยชน์ 
 
  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1๐ โครงการก่อสร้าง
ระบบก าจดัสิ่ง
ปฏิกูลแบบบ่อ
ตากปฏิกูล 

- ก่อสร้างระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู
แบบบ่อตากปฏิกลู 

- ระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลแบบบ่อ
ตากสิ่งปฏิกลู
จ านวน 1 บ่อ 

344,000 344,000 - - - - มีระบบก าจัด 
สิ่งปฏิกูลที่ถูก
สุขลักษณะ  
จ านวน 1 บ่อ 

- สามารถก าจดั
ก าจัดสิ่งปฏิกลูได้
อย่างถูกสุขลักษณะ
และน าไปใช้
ประโยชน์อย่าง
ปลอดภัย 
- ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและลด
การเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๑๑. โครงการส่งเสริม
การจัดการขยะที่
ต้นทาง  

- ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมีการ
จัดการขยะที่
แหล่งก าเนิด ตาม
หลัก ๓ R  

- ประชาชนหรือ
ครัวเรือนการ
จัดการขยะที่
แหล่งก าเนิดขยะ
มีครัวเรือน
ต้นแบบในทุก
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - มีครัวเรือน
ต้นแบบในการ
จัดการขยะตาม
หลัก ๓ R 

-ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการ
จัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
ลดปรมิาณขยะที่ต้อง
น าไปก าจัด 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

12 
 

โครงการจ้าง 
เหมาแรงงาน
บ ารุงรักษา,  
ปลูกพันธ์ุไม้, 
ตกแต่งต้นไม้
สวนสาธารณะ  
ที่สาธารณะอื่นๆ  
  
 

- เพื่อจ้างเหมา
แรงงาน
บ ารุงรักษา, 
ปลูกพันธ์ุไม้, 
ตกแต่งต้นไม้ 
สวนสาธารณะ  
ที่สาธารณะ
อื่นๆ 

- จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก 
จ านวน 20 คน/ปี  
เพื่อปฏิบัติงาน
สวนสาธารณะ 
และที่สาธารณะ
อื่น ๆ ภายในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

1,878,000 1,940,600 2,003,200 2,065,800 2,128,400 - สนามกีฬากลาง 
- สวนสาธารณะ 
- เกาะกลางถนน 
- สวนป่า 
- แปลงปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
มีสภาพแวดล้อมท่ี
ดี สวยงามรม่รื่น 
ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
ได ้

พื้นที่สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
สวยงาม เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว สร้างความร่ม
รื่น ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

13  โครงการถนน               
สีเขียว 

- เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวด้วยการ
ปลูกต้นไม้ และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อม
และถนนสาย
ต่าง ๆ  

- ปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและ
ถนนสายต่างๆและ
ปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาล 

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

- มีสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์ที่น่าอยู่น่า
อาศัย 
- บ้านเมืองสวยงาม 
- ลดภาวะโลกร้อน 

กองช่าง 

รวม 13 โครงการ 11,705,100 11,681,600 5,700,200 5,462,800 5,525,400    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
        4.2 แผนงานการเกษตร 
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แบบ ผ. 02 

 

      2. ให้องค์กรปส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

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

จัดตั้ง “ศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรท้องถิ่น
และจัดท า
ฐานข้อมลูทรัพยากร
ท้องถิ่น”  
ซึ่งมีทั้งทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาต าบลเพื่อ
สนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

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

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินกจิกรรม
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ 
(อพ.สธ.)  

เพือ่เป็นฐาน
ทรัพยากรในการ
พึ่งตนเองสู่
เศรษฐกิจพอเพียง
เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน 
 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 จ านวน 14 โครงการ  11,725,100 11,701,600 5,720,200 5,482,800 5,545,40    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล 

- เพื่อพัฒนา
บุคลากรเทศบาล 
ให้มีความรู้
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน
และน าความรู้ไป
ปรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

- อบรมสัมมนา 
พนักงาน ลูกจ้าง 
พร้อมท้ังคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  
 

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

- ข้าราชการการเมือง 
และพนักงานเทศบาล
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
และมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเกิดความรัก
และภักดีต่อองค์กร 
- ประชาชนได้รับบริการ
ท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการ
ก่อสร้างหรือ
ติดตั้งป้าย
โฆษณาและ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

- เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสให้มี
ประสิทธิภาพมาก
และมีความรวดเร็ว  
- เพื่อเป็นสถานท่ี
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ 

- ก่อสร้างปา้ยโครง
เหลก็ 
- ติดตั้งป้ายไฟวิ่ง LED 
- จัดท าป้าย, แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของเทศบาล,
ป้ายประชาสัมพันธ์
อิงค์เจ็ท พิมพ์บน
ผ้าใบไวนิว ฯลฯ   

300,000 300,000 50,000 50,000 50,000 - ในเขตเทศบาล 
ติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

- ประชาชน 
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 
และกาปฏบิัติ          
งานของเทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ 
จัดงานวันรัฐพิธี
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช 

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

- จัดกิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติ/
เทิดพระเกยีรต ิ
ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
- จัดพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะและจุด
เทียนชัยถวาย 
พระพร 

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 
  

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

- ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและแสดง
ความจงรักภักด ี
- ประชาชนมี
จิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุและมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย ์

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
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แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการรับ
เสด็จ 

- เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักด ี
แด่สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

- จัดกิจกรรมถวาย
การต้อนรับแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรม
วงศานุวงศ์ ในการ
เสด็จปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ณ จังหวัด
สกลนคร 

150,000 150,000 300,000 300,000 300,000 - การรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์
เป็นไปอย่าง 
สมพระเกียรต ิ
 

- ประชาชนและ
พนักงานเทศบาลได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี
 

ส านักปลดัเทศบาล 

5 โครงการ
เลือกตั้ง 

- เพื่อเตรียมความ
พร้อมกับการ
เลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่น กรณี
เลือกตั้งใหม่ และ
กรณีเลือกตั้งซ่อม 

- เขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - เทศบาลมีความ
พร้อมกับการ
เลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่นร้อยละ 
๘๐ 

- เทศบาล  
มีความพร้อมกับการ
เลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่น 

ส านักปลดัเทศบาล 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 
ท าความสะอาด
อาคารสถานท่ี
ราชการ     

จ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีท า
ความสะอาดอาคาร
สถานท่ีราชการต าแหน่ง
พนักงานท าความ
สะอาดอาคารสถานท่ี 
จ านวน 3 คน  

จ้างเหมาพนักงาน
ท าความสะอาด
อาคารและดูแล
ความเรียบร้อยของ
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสจ านวน 3 คน  

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 มีพนักงานท าความ
สะอาดและดูแล
ความเรียบร้อย
อาคารสถานท่ี
ราชการ จ านวน 3 
คน  
 

อาคารสถานท่ีราชการ 
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลดัเทศบาล 
 
 
 
 

7  โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 
เพื่อดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ 

จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์  
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 คน  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส  

เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
จ านวน 1 คน  

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 มีเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ 
ท าหน้าท่ีเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  
จ านวน 1 คน 
 

- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสให้
ประชาชนในพื้นท่ี
รับทราบโดยท่ัวกัน 
- เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
องค์กร 

ส านักปลัดเทศบาล 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการวัน
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาลและ
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ปลีะ  
1 ครั้ง 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างทุก
คนร่วมกิจกรรมวัน
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้างทุกคนร่วม
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างทุกคน
ร่วมกิจกรรมวัน
เทศบาล 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

9 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอวานรนิวาส 

- เป็นศูนย์กลาง ใน
การรวบรวมข้อมูล 
สาธารณภัย 
 

 อปท.ทุกแห่งใน
อ าเภอวานรนิวาส 
ใช้สถานท่ีศูนย์ฯ 
ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ประชาชนใน
อ าเภอวานรนิวาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ กรณี
เกิดภัยพิบตัิได้
ทันท่วงที 

อปท.ทุกแห่งใน
อ าเภอวานรนิวาส 
ใช้สถานท่ีศูนย์ฯ ใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 120 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจัดท า
ข้อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ข้อมูลแผนท่ีภาษีท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ - มีฐานข้อมูล
ทางด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและภาษี
ต่างครบถ้วน  
- สามารถจัดเก็บ
รายได้เพ่ิมขึ้น  

สามารถใช้ข้อมูลแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในการ
จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ใน
เขต ทต.วานรนิวาส 
ได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน เป็นธรรม
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
บริหารงานคลัง 

เพื่อให้ความรู้แก่
บุคลากร, ผู้สนใจ
และผู้ทีส่นใจและผู้
มีหน้าที่ช าระภาษี 
ผู้เช่าท่ีวางขาย
สินค้าและผูเ้ช่า
สถานท่ีต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- บุคลากรมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
มีศักยภาพจดัเก็บ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ผู้ที่สนใจมีความรู้
มากขึ้น 
 

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

- บุคลากรมีศักยภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น  
- ประชาชนท่ัวไปและ
ผู้ประกอบการทราบ
ถึงบทบาทหน้าท่ีใน
การช าระภาษีต่างๆ 
และทราบกฎเกณฑ์ใน
การเช่าท่ีวางขาย
สินค้า  

กองคลัง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1 แผนงานบริหารทั่วไป   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 121 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูล  

เพื่อจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล งาน
ธุรการ และงาน
อื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายประจ า
กองคลัง 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูล 
จ านวน 1 คน 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 - มีฐานข้อมูล
ทางด้านทะเบียน
ทรัพย์สินและภาษี
ต่างครบถ้วน  
- สามารถจดัเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น  

เพื่อให้การ
ด าเนินงานของกอง
คลังเป็นไปด้วยความ
คล่องตัว รวดเร็ว 
และเป็นปจัจุบัน  

กองคลัง 

รวม 12 โครงการ 2,373,000 2,373,000 2,373,000 2,373,000 2,373,000    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

- เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- จัดเจ้าหน้าที่ออก
หน่วยให้บริการ
เฝ้าระวังเหตุช่วง
เทศกาลอย่างน้อย 
ปีละ ๒ ครั้ง 

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

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
การจราจร 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในด้าน
ระเบียบวินยัและกฎ
จราจร 

- ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
การจราจรแก่
เยาวชนและ
ประชาชน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

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

- ประชาชนมีความรู้
ด้านการจราจร 
- ลดอุบัติเหต ุ
การจราจร 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

3 โครงการรักษา
ความปลอดภัย
ด้านการจราจร 

- เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบริการ
ด้านการจราจรให้แก่
ประชาชน 

- ค่าตอบแทน
ต ารวจ ๒ นาย 

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

- ประชาชนมีความรู้
ด้านการจราจร 
- ลดอุบัติเหตุ
การจราจร 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพ  
อปพร. ในงาน
ป้องกันระงับ
อัคคีภัยและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

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

- ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวน ๕๐ คน/ป ี

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ - มีการป้องกัน 
ช่วยเหลือและ
ระงับสาธารณภัย
ได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้ที่ได้ ไปใช้
ในการป้องกันและ
ระงับสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดัเทศบาล 

5 โครงการป้องกัน
และบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ด้านสาธารณ
ภัย/อุบัตภิัย/
อัคคีภัย 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น
แก่ประชาชนในชุมชน 
- ให้ความช่วยเหลือ 
กรณีเกิดสาธารณภัย 

ช่วยเหลือ
ประชาชน 
เขตเทศบาล 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ประชาชน 
มีความปลอดภัย
และได้รับความ
ช่วยเหลือทันท่วงที
เมื่อเกิดสาธารณ
ภัย 

- ประชาชนมีความ 
ปลอดภายในชีวิต
และ  ทรัพย์สินและ
ได้รับความช่วยเหลือ
ทันท่วงทีเมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกซ้อม
การป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

- เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ 
ระงับสาธารณภัย 

- ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับภยั
สาธารณะแก่
เยาวชนและ
ประชาชน  จ านวน 
๑๐๐ คน/ป ี

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ - ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การ  ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
รวมถึงภัย
สาธารณะอื่นๆ 

- ผู้เข้ารับการ
อบรมน าความรู ้
ที่ได้ไปใช้ในการ  
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยรวมถึงภยั
สาธารณะอื่นๆ 

ส านักปลดัเทศบาล 

7 โครงการฝึก
จัดตั้ง อปพร. 

- เพื่อฝึกจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และ
ฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาธารณภัย รูปแบบ
ต่างๆ และสามารถ
ช่วยเหลือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างถูกต้อง 

- ฝึกจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
๓๐ คน 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ - ผู้เข้ารับการฝึก
สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการ
ป้องกันและระงับ
ภัยสาธารณะ 

- ผู้เข้ารับการฝึก
น าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในการป้องกัน
และระงับภัย
สาธารณะ 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 125 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้ง 
ซ่อมบ ารุงเครื่อง
กระจายเสียง
แบบไรส้าย 
เครื่องเสยีง
พร้อมอุปกรณ ์

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข่าวสารและความรู้
แก่ประชาชน 

- ก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมบ ารุง
เครื่องกระจาย
เสียงแบบไร้สาย 

200,000 200,000 ๒0๐,๐๐๐ 
  

๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ - ประชาชน
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลรบัรู้ข่าวสาร
และข้อมลูที่ทาง
ราชการเผยแพร ่

- กองช่าง 
- ส านักปลัดเทศบาล 

9 โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และใน
อนาคตจะเป็นก าลัง
ส าคัญของท้องถิ่น 

 ฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่
นักเรียน จ านวน 
300 คน/ป ี

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

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไปใช้เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ได้ 
จ านวน 300 คน 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการ
ฝึกอบรมป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยและการ
ฝึกซ้อมแผนการ
อพยพ 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้าง 

ฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และ
ลูกจ้างส านักงาน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

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

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และ
สามารถน าไปใช้เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ได ้

ส านักปลดัเทศบาล 

11 โครงการปรับปรุง
อาคารป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพื่อมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและ
ห้องเก็บวัสดุใน
อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  

5๐0,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ 5๐0,๐๐๐ มีห้องปฏิบัติการ
ส าหรับจ้าหน้าท่ี
และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์งานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 

12 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
การสร้างความ 
ปรองดอง 
สมานฉันท์    
ของคนในชาติ 

- เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนเกี่ยวกับ
ความสามัคคี  
การรวมพลังเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

- สร้างความเข้าใจ
ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
พื้นที่เกิดความรัก 
ความสามัคคี และ
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

- เกิดความรัก ความ
สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

ส านักปลดัเทศบาล 
 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

สร้างเสริมศักยภาพ
อาสาสมคัรในพื้นที่ใน
การปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

- จิตอาสาภยั
พิบัติของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
จ านวน 50 คน  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะ 
ความรู้ ค าวาม
ช านาญในหาร
จัดการภยัพิบัตไิม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

- ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้หน้าที่ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นระบบ และมี
มาตรฐาน 

ส านักปลัดเทศบาล 

14 โครงการ 
ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน ์
วงจรปิดและ
ซ่อมบ ารุง 

- เพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
ตลอดถงึการรักษา
ความปลอดภัยของ
บุคคล สถานท่ีและ
การจราจร 

- ติดตั้งบริเวณสี่
แยก ย่านชุมชน
และจุดเสีย่งใน
เขตเทศบาล 
- ซ่อมบ ารุง
ระบบเดิม 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ประชาชน 
มีความปลอด
ภายในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ประชาชน 
มีความปลอดภายใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจ้าง
เหมาบริการเช่า
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 

เพื่อเช่า
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
- เพื่อการป้องกัน
อาชญากรรม การ
จารกรรมและปัญหา 
ยาเสพตดิ  
- เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านจราจรและ
อุบัติเหตุจาก
การจราจร 
- เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  (CCTV) 
จ านวน 25 ตัว 
ป้องกัน
อาชญากรรม  
การจารกรรมและ
ปัญหายาเสพตดิ  
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรกัษาความ
ปลอดภัยด้าน
จราจร เพื่อ
สนับสนุนงาน
ด้านการ
แก้ปัญหาการเกดิ
อุบัติเหตุจราจร 
 

๔๕๑,๖๐๕ ๔๕๑,๖๐๕ ๔๕๑,๖๐๕ ๔๕๑,๖๐๕ ๔๕๑,๖๐๕ มีกล้องวงจรปิด
จ านวน 25 ตัว  
ที่ได้ประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง  
รวมไปถึงการซ่อม
บ ารุงท่ีมีคุณภาพ
อีกด้วย  

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- สามารถใช้ภาพ
เหตุการณ์ตา่ง ๆ  ที่
บันทึกไว้ เป็น
หลักฐานในการ
ด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผดิ 
- เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาความ
ปลอดภัยด้านจราร 
เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านการแก้ปญัหา
การเกิดอุบัตเิหตุ
จราจร 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการฝึกซ้อม
การป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย
ส าหรับสถาน
ประกอบการ
สถานีบริการ
น้ ามันและสถาน
ประกอบการ 
อื่น ๆ  

ด าเนินการอบรม 
และฝึกปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส าหรับ
สถานประกอบการ
สถานีบริการน้ ามัน
และสถาน 
ประกอบการอื่น ๆ 
ในเขตเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในป้องกันสาธาณภัย
การระงับอัคคภีัย 
รวมถึงภัยสาธารณะ
อื่น ๆ 

สถาน
ประกอบการ
สถานีบริการ
น้ ามันในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส และ
สถาน
ประกอบการ 
อื่น ๆ ในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการ  
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมถึงภัย
สาธารณะอื่นๆ 

- สถานประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
ป้องกันสาธาณภยั
การระงับอัคคภีัย 
รวมถึงภัยสาธารณะ
อื่น ๆ 
- สามารถระงับ
อัคคีภัย รวมถึงภัย
สาธารณะอื่น ๆ ได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิผล 

ส านักปลดัเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 130 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้ง
ป้ายจราจร   

ติดตั้งป้ายจราจร 
ป้ายเตือนต่าง ๆ 
เพื่อลดและป้องกัน
อุบัติเหตุบริเวณจุด
เสี่ยงหรือบริเวณที่
เป็นอัตรายบนท้อง
ถนน  

ป้ายจราจร  
ป้ายเตือนต่าง ๆ 
ติดตั้งในบริเวณจดุ
เสี่ยง และตามแยก
ต่าง ๆ  ในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อุบัติเหตลุดลง 
ร้อยละ 90  

- สถานประกอบการมคีวามรู้
ความเข้าใจ ในป้องกัน
สาธาณภัยการระงับ
อัคคีภัย 
รวมถึงภัยสาธารณะอื่น ๆ 
- สามารถระงับอัคคีภยั 
รวมถึงภัยสาธารณะอื่น ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิผล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 17 โครงการ 6,349,605 6,349,605 6,349,605 6,349,605 6,349,605    



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 131 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและเก็บ
รวบรวมข้อมลูต่างๆ
เพื่อน ามาวาง
แผนการพัฒนา
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสท้ัง 14 ชุมชน 
โดยก าหนดเป็น
สัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นระดับชุมชน
และระดับต าบล  
- ส่วนราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้า
ท่ีเทศบาลฯ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - จ านวนสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่น
ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  

- เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง สามารถ
แก้ไขปัญหาไดต้รง
ตามความต้องการ
และปัญหาจ าเป็น
เร่งด่วน 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 132 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
เทศบาล
เคลื่อนที ่

- เพื่อออกพบปะประชาชนทุกชุมชน 
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนใน
ท้องถิ่น 
- รับทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริง 
- อ านวยความสะดวกในการบริการ
ต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
การรับช าระภาษ ีค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาต การให้ข้อมูลงานพาณิชย์  
ปรึกษาด้านกฎหมาย งานสวัสดิการ
และสังคม เป็นต้น 
- จัดกจิกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกับชุมชน เช่น ท าความสะอาด
ถนน วัด โรงเรียน  เป็นต้น 

- ชุมชนในเขต
เทศบาลทั้ง ๑๔ 
ชุมชน   
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
การใหบ้ริการของ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส
ระดับสูง 

- มีความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงาน 
บุคลากรของ
เทศบาล และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- ทราบปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
และวสามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 
- ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 
- ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  

ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 2 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.4  แผนงานการศึกษา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 133 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคล 
ภายนอก  
ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูลกองการศึกษา 

จ้างเหมาบุคคล 
ภายนอกเพื่อปฏิบตัิ
หน้าท่ีบันทึกข้อมูลงาน
ธุรการ และงานอ่ืน ๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย ให้
การด าเนินงานของ
กองการศึกษาเป็นไป
ด้วยความคล่องตัว 
และเป็นปจัจุบัน 
จ านวน 1 คน 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีบันทึกข้อมูล งาน
ธุรการ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย ให้การ
ด าเนินงานของกอง
การศึกษาเป็นไปด้วยความ
คล่องตัว และเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 1 คน 
 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 มผีู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูล เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล งานธุรการ 
และงานอ่ืน ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ให้
การด าเนินงานของ
กองการศึกษา
เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว และเป็น
ปัจจุบัน จ านวน  
1 คน 

การด าเนินงาน
ของกอง
การศึกษาเป็นไป
ด้วยความ
คล่องตัว รสด
เร็ว และเป็น
ปัจจุบัน 

กองการศึกษา 

รวม 1 โครงการ 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000    



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 134 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ 
ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 
 

เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึง
ผู้ปกครอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
ส าหรับเป็นสถานท่ี
จัดการเรียนการสอน
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึง
ผู้ปกครอง และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

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

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 
-  กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล. บริเวณ
พื้นที่สถานศึกษา 
 

เพื่อความสะดวก
การจัดกิจกรรม
และความ
ปลอดภัยในการรับ 
ส่ง และสญัจรไป
มาของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

เพื่อความสะดวกจัด
กิจกรรมและความ
ปลอดภัยในการรับส่ง 
และสญัจรไปมาของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

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

นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 
- กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 135 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ป้ายช่ือโรงเรียน 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

เพื่อให้มีป้ายชื่อ
สถานศึกษา เป็นการ
ประชาสมัพันธ์
สถานศึกษาให้
ประชาชนไดรู้้จัก 

เพื่อให้สถานศึกษา
ให้ประชาชนไดรู้้จัก 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - ประชาชนไดรู้้จัก
สถานศึกษา 

ประชาชนไดรู้้จัก
สถาน 
ศึกษา 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 
- กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
หอพระใน
สถานศึกษา 
- ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

เพื่อเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจและ
ปลูกฝังการเคารพบูชา 
พระพุทธศาสนา 

- โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(หลังใหม่) 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - -มีหอพระใน
สถานศึกษาเพื่อยึด
เหนี่ยวจิตใจ 

นักเรียน ครูและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องมี
สภาพจติใจที่ดีงาม 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 
- กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 136 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ป้ายประชาสัมพันธ์
เส้นทางคมนาคม  

เพื่อก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์
เส้นทางคมนาคม                     
เกาะกลางถนน 
ขนาดกว้าง  
2.00 เมตร  
สูง 2.77 เมตร 

ป้ายประชาสัมพันธ์
เส้นทางคมนาคม  
เกาะกลางถนน ขนาด 
กว้าง 2.00 เมตร  
สูง 2.77 เมตร  
 

250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ - มีป้ายแนะน าเพื่อ
ประชาสมัพันธ์
สถานท่ี สร้าง
ความเข้าใจ เพิ่ม
ความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถ ใช้
ถนน  

- ปรับภูมิทัศน์
ภายในเขตเทศบาล
ให้สวยงามขึ้น   
- ป้ายแนะน า
ประชาสมัพันธ์               
เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งเสาไฟ
ประตมิากรรม  
ถนนทางหลวง
หมายเลข 222 
 

 -เพื่อก่อสร้าง
ติดตั้งเสาไฟ
ประตมิากรรม 
ไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณถนนทาง
หลวงหมายเลข 
222 
 

เสาไฟประติมากรรม
บริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 222 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - มีเสาไฟ
ประตมิากรรม
ไฟฟ้าส่องสว่างที่
มีรูปลักษณ ์
ที่สวยงาม 
และได้มาตรฐาน 

- เสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
มีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม 
ท าให้ภูมิทัศน์ท่ีน่าชม 
น่ามอง 
- สร้างความ
ปลอดภัยของผู้สัญจร 
ไป-มาบนถนน  

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 137 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนก 
ประสงค์ขนาดเล็ก
มีชั้นลอย (ฐานแผ่)  

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
ขนาดเล็กมีชั้นลอย  
ขนาดความกว้าง  
22.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตร  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตาราง
เมตร จ านวน 1 
หลัง 
 

อาคารเอนกประสงค์
ขนาดเล็กมีชั้นลอย 
(ฐานแผ่) ขนาดความ
กว้าง 22.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตร  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง  
หมู่ที่ 3 ด้านหลัง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 
 
 

4,867,300 4,867,300 4,867,300 - - อาคาร
เอนกประสงค์
ขนาดเล็ก มีชั้น
ลอย (ฐานแผ่) ได้
มาตรฐานตามที่
ก าหนด  
 

- ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
ส าหรับเป็น
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 138 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งเสาไฟ
ประตมิากรรม
ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะ 
  
 
 
 

 - เพื่อก่อสร้างติดตั้ง
เสาไฟประติมากรรม
ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณ
สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ให้มีแสงสวา่งที่
เพียงพอเหมาะสมและ
มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม 

เสาไฟ
ประตมิากรรม
ภายในบริเวณ
สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
 

250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ 250,๐๐๐ - มีเสาไฟ
ประตมิากรรมไฟฟ้า
ส่องสว่างที่มี
รูปลักษณ ์
ที่สวยงาม  
และได้มาตรฐาน 

- เสาไฟฟ้าส่องสว่างมี
รูปลักษณ์ที่สวยงาม 
ท าให้เกิดภูมิทัศน์ท่ี
น่าชม น่ามอง 
- สวนสาธารณะ
สามารถจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ในยามค่ า
คืน ที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ และมี
รูปลักษณ์ที่สวยงาม 

กองช่าง 

9 โครงการกอ่สร้างปา้ย
ประชาสมัพันธ์ช่ือ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
จ านวน ๑๔  ชุมชน  
 

เพื่อก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์  
ช่ือชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ท้ัง ๑๔  ชุมชน  
จ านวน 14 ป้าย 

ป้ายประชา 
สัมพันธ์ช่ือชุมชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
ทั้ง ๑๔  ชุมชน  
จ านวน 14 ป้าย 

 350,000  350,000 350,000 - - มีป้ายประชาสัมพันธ์  
ช่ือชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ท้ัง ๑๔  
ชุมชนทีม่รีูปลักษณ์ที่
สวยงามและได้
มาตรฐาน 
 

ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส มีป้าย
ประชาสมัพันธ์  
ช่ือชุมชนมีรูปลักษณ์  
ที่สวยงามและได ้
มาตรฐาน 
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 139 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน้ าถนน
นิวาสสถาน จากแยก
ถนนบ ารุงเมืองถึงแยก
ถนนราชกจิรังสรรค์  

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าขนาดท่อ
เส้นผา่นศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล.  
ความยาวไม่น้อยกว่า 
194.00 เมตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
ถนนนิวาสสถานจาก
แยกถนนบ ารุงเมืองถึง
แยกถนนราชกิจรังสรรค ์
ขนาดท่อเส้นผา่น 
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
194.00 เมตร 

830,512 
 

830,512 
 

830,512 
 

830,512 
 

- 
 

มีท่อระบายน้ ามาตรฐาน
ความยาวไม่น้อยกว่า 
194.00 เมตร 
 

- สามารถระบาย
น้ าออกจากชุมชน
ได้โดยสะดวก 
- สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
รอการระบาย 
- ระบายน้ าฝน/ 
น้ าเสียจากชุมชน         

กองช่าง 
 

 

11 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนเรือง
ศรีฝั่งทิศตะวันตก  

เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ขนาดท่อ
เส้นผา่นศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 
518 เมตร 

ท่อระบายน้ าขนาดท่อ
เส้นผา่นศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ความยาวไม่
น้อยกว่า 518 เมตร 
- ถนนเรืองศรีฝั่งทิศ
ตะวันตก จากถนนเดื่อ 
7 (ถนนสนามบิน) ถึง
ถนนเกษมศร ี

2,217,552 2,217,552 - - - มีท่อระบายน้ าพร้อม 
บ่อพัก ค.ล.ส. ท่ีได้
มาตรฐาน โดยมคีวาม
ยาวไม่น้อยกว่า 518 
เมตร 

- ระบายน้ าท่วมขัง
ออกจากชุมชน 
- ระบายน้ าฝน/น้ า
เสียที่ท่วมขังใน
ชุมชนให้ไหลได้
สะดวก 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ภายในพื้นที่
ราชพัสดุ แปลง
หมายเลข ที่ สน 895 
(บางส่วน)  

เพื่อก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 60 เมตร พื้นที่ 
คลส.ไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร  

ถนน ค.ส.ล. รอบอาคาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส (พ้ืนท่ีราช
พัสดุ แปลงหมายเลข  
ที่ สน 895 (บางส่วน)) 
ซึ่งได้รับอนญุาตจาก
กรมธนารักษ์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 60 
เมตร พื้นที่ คลส.ไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร  

144,000 144,000 - - - มีถนน ค.ส.ล. ภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส ที่ได้
มาตรฐาน โครงการยาว
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
พื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร 

มีถนน ค.ส.ล.ที่ได้
มาตรฐานภายใน
โรงเรียนเพื่อการ
สัญจรที่ปลอดภัย 
นักเรียนบุคคลากร
ทางการศึกษา และ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจ 
 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หลังโรง
ฆ่าสัตวเ์ทศบาล
ต าบลวานรนิวาส   

เพื่อก่อสร้างถนน 
ค.ล.ส.ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร                         
ความยาวไม่น้อยกว่า 
120.00 เมตร  
พื้นที่ ค.ล.ส.ไม่น้อย
กว่า 720 ตารางเมตร  

ถนน ค.ล.ส. บริเวณ
หลังโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
 

440,000 
 

440,000 
 

440,000 
 

440,000 
 

- 
 

มีถนนค.ล.ส.  
ที่ได้มาตรฐาน  
มีผิวจราจรที่กว้างขึ้น 
โดยมีความยาวไม่น้อย
กว่า 120.00 เมตร 
และมีพื้นท่ี ค.ล.ส. 
ไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร 

มีผิวจราจร 
ที่กว้างขึ้นท าให้
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้าง 
รั้วโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(พื้นที่ราชพัสดุแปลง
ทะเบียนหมายเลข                    
ที่ สน. 895 
(บางส่วน)) 

เพื่อก่อสร้างรั้ว
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 
(พื้นที่ราชพัสดุ แปลง
ทะเบียนหมายเลข ที่ 
สน. 895 (บางส่วน)) 
ขนาดสูง 2.40 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร  

รั้วโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  
(พื้นที่ราชพัสดุ แปลง
ทะเบียนหมายเลข ที่  
สน. 895 (บางส่วน)) 
ขนาดสูง 2.40 เมตร  
ยาว 200.00 เมตร 

700,800 
 

700,800 
 

- 
 

- 
 

- 
 

มีรั้วท่ีไดม้าตรฐาน 
สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและปลอดภัย
ต่อชีวิตของนักเรียน 
ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนได ้

- ภูมิทัศน์สวยงาม 
- เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการและ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรยีนได ้

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเรืองศรี ข้างศาลเจ้าปู่
หลักเมือง  

เพื่อก่อสร้างยกระดับถนน
ให้สูงขึ้น ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเรืองศรี  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว ไม่น้อยกว่า 79.00 
เมตร พื้นท่ี คลส.ไม่น้อย
กว่า 474 ตารางเมตร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยกระดับ ถนนเรืองศรี  
(ข้างศาลเจ้าปู่หลักเมือง) 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร 
พื้นท่ี คลส.ไม่น้อยกว่า 474 
ตารางเมตร 

300,000 
 

300,000 
 

  - 
 

มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
และมีความยาว 
ไมน้่อยกว่า 79.00 
เมตร พื้นท่ี คลส.  
ไม่น้อยกว่า 474 
ตารางเมตร 

 
 

มีผิวจราจรท่ีกว้าง
ขึ้น ท าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมและขนส่ง 

กองช่าง 
 

16 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนซอยเดื่อ 10 (เพ็ญ
จันทร์) ด้านทิศใต้จากทาง
หลวงหมายเลข 222 ถึง
แยกถนนนิราศทุกข์ 
 

- เพื่อก่อสร้างท่อระบาย
น้ า  ค.ส.ล. ถนนซอยเดือ่ 
10 บ่อพัก ค.ส.ล. 43  
บ่อ  
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. 
ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 345  ท่อน ความ
ยาวโครงการไม่น้อยกว่า  
393.00 เมตร จากทาง
หลวงหมายเลข 222 ถึง
แยก ถนนนิราศทุกข์ 

- ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. บ่อพัก 
ค.ส.ล. จ านวน 43  บ่อ ท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 
Ø 0.60 เมตร จ านวน 345  
ท่อน ความยาวโครงการ 
ไม่น้อยกว่า  393.00 เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 4  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ถนนซอยเดือ่ 10 (เพ็ญด้าน
ทิศใต้จากทางหลวง หมายเลข 
222 ถึงแยกถนนนิราศทุกข์  

897,000 897,000 897,000 - - ท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน  
ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า  393.00  
เมตร   
 

- ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
 - ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ี 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยู 
ถนนโพนบก - ป่าหลาย  
ด้านทิศตะวันตก จาก
ทางหลวง 2307 ถึง
ถนนเปรมปรีดา ซอย 8
   

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปตัวยู ขนาดราง
ระบายน้ ากว้างภายใน 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด 
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 198 เมตร 

ขนาดรางระบายน้ ากว้างภายใน 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ฝา
ปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
198 เมตร   
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากทางหลวง 2307  
ถึงถนนเปรมปรีดา ซอย 8  

748,000 748,000 748,000   รางระบายน้ าได้
มาตรฐาน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า  
198 เมตร 

- ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
 - ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นท่ี 
 

- กองช่าง 
 

18 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ซอยบ้านพัก
ครู ด้านทิศเหนือ จาก
ถนนเรืองศรี ถึงถนนศรี
โพนเมือง  

- เพื่อก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 
18 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก 
จ านวน36 ฝา ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 
เมตร จ านวน 175 ท่อน ความ
ยาวโครงการไม่น้อยกว่า 198 
เมตร  
- เพื่อระบายน้ าออกจากชุมชน 
และแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง 

- ท่อระบายน้ า แบบบ่อพัก ค.
ส.ล. ซอยบ้านพักครูด้านทิศ
เหนือ จากถนนเรืองศรีถึงถนนศรี
โพนเมือง มีความยาวโครงการ                  
ไม่น้อยกว่า 198 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3  เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
- ซอยบ้านพักครู ด้านทิศเหนือ จาก
ถนนเรืองศรี ถึงถนนศรีโพนเมือง  

614,000 614,000 - - - ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.ท่ีได้มาตรฐาน 
มีความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 198 
เมตร 

- ระบายน้ า จาก
ชุมชนได้สะดวก น้ า
ไม่ท่วมขัง 
 
 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 144 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนโพน
บก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากแยกทาง
หลวง 2307 ถึงถนน
เปรมปรีดา ซอย 8   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
คสล.  กว้าง 0.50 - 
2.40 เมตร ยาว 198  
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
252 ตารางเมตร เหล็ก
เสริม WIRE MESH 0.10 
x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

ขยายถนน คสล.กว้าง 0.50 - 2.40 
เมตร ยาว 198  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 252 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16 เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ถนนโพนบก-ป่าหลาย 
ด้านทิศตะวันตก จากแยกทางหลวง 
2307 ถึงถนนเปรมปรีดา ซอย 8    

137,000 137,000 - - - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 252 
ตารางเมตร 

มีผิวจราจรท่ีกว้าง
ขึ้น ท าให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยู 
ถนนโพนบก - ป่าหลาย 
ด้านทิศตะวันออก จาก
ทางหลวง 2307  ถึง
ถนนโพนบก - ป่าหลาย 
ซอย 2 

- เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ ากว้างภายใน 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ฝา
ปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร  
- ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 198 เมตร   

- รางระบายน้ าขนาด กว้างภายใน 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 198 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16  เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ถนนโพนบก - ป่าหลาย 
ด้านทิศตะวันออก จากทางหลวง 2307  
ถึงถนนโพนบก - ป่าหลาย ซอย 2  

748,000 748,000 748,000 748,000 -  มีรางระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน และมี
ความยาวโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 198 
เมตร 
 

- สามารถ ระบาย
น้ าได้ดี  
- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 145 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป 
ตัวยู ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
โพนบก-ป่าหลาย ซอย 
2 ถึงแยกถนนเกษม
ศรี 

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ฝาปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 344 เมตร  

รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 344 เมตร   
- หมู่ท่ี 16 เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนโพนบก-ป่า
หลาย ซอย 2 ถึงแยกถนนเกษมศรี 

1,299,000  1,299,000  1,299,000  1,299,000   มีรางระบายน้ ารูป
ตัวยูท่ีได้
มาตรฐาน และมี
ความยาว
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า  
344 เมตร 
 

- สามารถ 
ระบายน้ าได้ดี - 
น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูปตัว
ยู ถนนโพนบก-ป่า
หลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนน
เปรมปรีดา ซอย ๘ ถึง
แยกถนนเกษมศรี 
  

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ฝาปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 325 เมตร   
 

รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ฝาปิด ค.ส.ล. หนา 0.15 
เมตร ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 325 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนนเปรมปรีดา ซอย 
๘ ถึงแยกถนนเกษมศรี  

1,193,000 1,193,000 1,193,000 - - รางระบายน้ ารูป
ตัวยูท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 325 เมตร   

- สามารถ 
ระบายน้ าได้ดี  
- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 
 

 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 146 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนโพน
บก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จากแยกทาง
หลวง 2307 ถึงถนน
โพนบก-ป่าหลาย  
ซอย 2   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล.  ขยายถนนกว้าง  
0.20-2.55 เมตร ยาว 
198  เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 269 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
 

- ขยายถนน ค.ล.ส. กว้าง  0.20 -
2.55 เมตร ยาว 198  เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
269 ตารางเมตร  เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16 เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  
- ถนนโพนบก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จากแยกทางหลวง 2307 
ถึงถนนโพนบก-ป่าหลาย ซอย 2     

147,000 147,000 147,000   ถนนขยายกว้าง
ขึ้น ได้มาตรฐาน 
และมพีื้นท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 269 ตาราง
เมตร 

ประชาชนใช้
ถนนในการ
คมนาคมสัญจร
ไปมา
โดยสะดวก  
และมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศเหนือ จาก
แยกทางหลวง 222 ถึง
ล าห้วย สีดอกกาว 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
2.15 - 2.90 เมตร ยาว 
257 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 656 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนนกว้าง 2.15 - 2.90 เมตร 
ยาว 257 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 656 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 
x 0.30 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3 ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศเหนือ จากแยกทาง
หลวง 222 ถึงล าห้วยสีดอกกาว 

358,000 358,000 358,000   ถนนขยายกว้าง
ขึ้น ได้มาตรฐาน 
และมพีื้นท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 656 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก  
และปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 147 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศเหนือ  
จากแยกทางหลวง 222 
ถึง ถนนเรืองศรี 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
คสล. ขยายถนนกว้าง 
1.85 - 2.80 เมตร ยาว 
165 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 384 ตารางเมตร 
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนนกว้าง 1.85 - 2.80 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 384 ตาราง
เมตร  เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 
x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศเหนือ จากแยกทางหลวง 
222 ถึงถนนเรืองศรี    

218,000 218,000 218,000 - - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 384 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก  
และปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

26  โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศใต้ จาก
แยกทางหลวง 222 ถึง
ล าห้วยสีดอกกาว   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง 
2.70 - 3.5 เมตร ยาว 
257 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 701 ตารางเมตร 
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนนกว้าง 2.70 - 3.5 เมตร 
ยาว 257 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 701 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง    
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3 ถนนบ ารุง
เมืองด้านทิศใต้ จากแยกทางหลวง 
222 ถึงล าห้วยสีดอกกาว   

384,000 384,000 384,000 - - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 701 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 148 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศใต้ จาก
แยกทางหลวง 222 ถึง
ถนนเรืองศรี   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง 
2.20 - 3.4 เมตร ยาว 
165 เมตร. หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 445 ตารางเมตร     
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนนกว้าง 2.20 - 3.4 เมตร 
ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 445 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 3 ถนนบ ารุง
เมือง ด้านทิศใต้ จากแยกทางหลวง 
222 ถึงถนนเรืองศรี     

251,000 251,000 251,000   ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 445 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก  
และปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

28  โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนโพน
บก-ป่าหลาย ด้าน 
ทิศตะวันตก จากถนน
เปรมปรีดา ซอย 8 ถึง
ถนนเกษมศรี   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
1.00-2.30 เมตร ยาว 
323 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 565 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนนกว้าง  1.00-2.30 เมตร 
ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 565 ตาราง
เมตร  เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 
x 0.30 เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16ถนนโพน
บก-ป่าหลาย ด้านทิศตะวันตก  
จากถนนเปรมปรีดา ซอย 8 ถึงถนน
เกษมศรี     

309,000 309,000 309,000 - - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 565 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก  
และปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 149 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนโพน
บก-ป่าหลาย ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนนโพน
บก –ป่าหลาย ซอย 2 
ถึง sta 0+549   

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
 ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
1.50-2.90 เมตร ยาว 
344 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 834 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง 

- ขยายถนนกว้าง  1.50-2.90 เมตร 
ยาว 344 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 834  ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10  
x 0.30 เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16ถนนโพน
บก-ป่าหลาย ด้านทิศตะวันออก จาก
ถนนโพนบก –ป่าหลาย ซอย 2     

309,000 309,000 309,000 - - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 834 ตาราง
เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก  
และปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

30  โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนเรือง
ศรี ด้านทิศตะวันออก 
จากถนนบ ารุงเมือง ถึง
ถนนราชกิจรังสรรค์ 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
3.00 - 3.90 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 247 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนนกว้าง  3.00 - 3.90 ม. 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 247 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 
0.30 เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 16ถนนเรือง
ศรี ด้านทิศตะวันออก จากถนนบ ารุง
เมือง ถึงถนนราชกิจรังสรรค์     

135,000 135,000 135,000 - - ถนนขยายกว้างขึ้น 
ได้มาตรฐาน และมี
พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 247 
ตารางเมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ี
ได้มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 150 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนเรือง
ศรี ด้านทิศตะวันออก 
จากถนนเรืองสวัสดิ์ 
ถึงถนนบ ารุงเมือง  

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน  
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
3.00 - 3.50 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 742 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 
เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

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

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

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ทีไ่ด้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง 
มีความสะดวก  
และปลอดภัยใน
การใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

32 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถส านักงาน
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

- เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ
ส านักงานเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ขนาด 6.00 
x 35.00 เมตร ขนาด 
6 ช่อง จ านวน 12 คัน  
(1 ช่อง จอดได้ 2 คัน) 
 
 

โรงจอดรถส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสขนาด 6.00 
x 35.00 เมตร ขนาด 6 ช่อง  
จ านวน 12 คัน (1 ช่อง จอด
ได้ 2 คัน)  
- สถานท่ีก่อสร้าง ด้านหลัง
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

439,000 439,000 439,000 - - โรงจอดรถท่ีได้
มาตรฐาน 
สามารถจอด
รถยนต์ได ้
จ านวน 12 คัน 
 

โรงจอดรถขนาด 
6 ช่อง สามารถ
จอดรถยนตไ์ด้ 
จ านวน 12 คัน 
(1 ช่อง จอดได้ 
2 คัน) 

 กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 151 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า ถนนเดื่อ
เจริญ ซอย 9 ด้านทิศ
เหนือ จากแยกทาง
หลวง 222 ถึงแยก
ถนนเรืองศรี  
 

- เพื่อก่อสร้างบ่อพัก  
ค.ส.ล.16 บ่อ พร้อมฝา
ปิด ค.ส.ล.  จ านวน 16 
ฝา ท่อระบายน้ า คสล. 
มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 
เมตร จ านวน 139 
ท่อน ความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 152.00 
เมตร  
- เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ออกจากชุมชน                      

- ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. 
ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 
139 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. 16 
บ่อ พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.                
จ านวน 16 ฝา ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 152.00 
เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้างถนนเดื่อ
เจริญ ซอย 9 ด้านทิศเหนือ 
จากแยก ทางหลวง 222 ถึง
แยกถนนเรืองศรี  

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล.ที่ไดม้าตรฐาน 
มีความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 
152.00 เมตร 

- ระบายน้ าฝน/
น้ าเสียจาก
ชุมชน ให้ไหลได้
สะดวก 
- ลดปัญหาน้ า
ท้วมขังในพื้นที่ 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 152 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง 
/ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารตลาด
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส (ตลาดผ้า) 

- เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารตลาดสด
เทศบาล 1 (ตลาด
ผ้า) พื้นที่ใช้สอยรวม 
2,772 ตารางเมตร 
            
 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารตลาดเทศบาลต าบลวานร
นิวาส (ตลาดผ้า) ที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สน 
223 (บางส่วน)  
- สถานท่ีก่อสร้าง ตลาดเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส (ตลาดผ้า)
อาคาร หมู่ 4 ต.วานรนิวาส  
อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - อาคารตลาด
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส (ตลาด
ผ้า) แข็งแรง
ปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน  

- มีอาคารตลาด
ที่มีมาตรฐาน 
และทันสมัย 
เพื่อพัฒนาเป็น
ตลาดชุมชนวิถี
ใหม ่
- ประชาชนเข้า
มาจับจ่ายใช้
สอยมากขึ้น  
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 153 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเปลี่ยนฝา
รางระบายน้ าด้านข้าง
ฝั่งทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกของ
อาคารตลาดสด
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

- เปลี่ยนฝารางระบายน้ า
จากฝาคอนกรีตเป็นฝา
ตะแกรงเหล็ก ฝาปิดเหล็ก
ขนาด 60 เซนติเมตร ยาว 
1.00 เมตร ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 180 
เมตร  
- เพือ่ระบายน้ าได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และง่ายต่อการท า
ความสะอาดร่องระบายน้ า 

- ฝารางระบายน้ าฝาตะแกรง
เหล็ก  
- ฝาปิดเหล็กขนาด 60 
เซนติเมตร ยาว 1.00 เมตร - 
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
180 เมตร  
- บริเวณด้านข้างอาคารตลาด
สดเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ฝั่งทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก 

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

ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
ง่ายต่อการท า
ความสะอาด  
 

- กองช่าง 
- กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

36 โครงการก่อสร้าง 
สนามกีฬาเปตอง  

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเป
ตองด้วยหินคลุก อัดบด
แน่นแข็ง มีขนาด
มาตรฐานกว้าง 4 เมตร 
และยาว 15 เมตร 

-สนามกีฬาเปตอง ขนาด 2 
สนามท่ีได้มาตรฐาน 
- สถานท่ีก่อสร้างบริเวณ
ภายในพื้นท่ีด้านหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

150,000 150,000 - - - มีสนามกีฬาเป
ตอง จ านวน 2 
สนามท่ีได้
มาตรฐาน 

- ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สนามกีฬาเป
ตอง ส าหรับ
เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายและ
รองรับการ
แข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ  

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 154 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาต้านยาเสพติด
บริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
ต้านยาเสพติด บริเวณ
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ขนาด 20.00 x 
52.00 เมตร จ านวน 1 
แห่ง 

 สนามกีฬาเอนกประสงค์ต้านยา
เสพติด บริเวณด้านหลังอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ขนาด 20.00 x 52.00 
เมตร จ านวน 1 แห่ง 
- สถานท่ีก่อสร้าง บริเวณภายใน
พื้นท่ีด้านหลังอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

1,200,000 1,200,000 - - - มีสนามกีฬา/ลาน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด ขนาด
มาตรฐาน ภายใน
บริเวณด้านหลัง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
จ านวน 1 สนาม 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ลาน
กีฬาในการออก
ก าลังการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกาย และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าส าเร็จรูป 
ตัวยูถนนเรืองสวัสด์ิ
(ถนนหมู่บ้านรุ่งโรจน์)
  

- เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ขนาดกว้าง
ภายใน 0.60 เมตร ลึก 
0.65 เมตร ฝาปิด ค.
ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 163.00 
เมตร   

รางระบายน้ ารูปส าเร็จรูป 
ตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.60 
เมตร ลึก 0.65 เมตร ฝาปิด ค.
ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 
163.00 เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 1  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ถนนเรืองสวัสดิ์ (ถนนหมู่บ้าน
รุ่งโรจน์) 

600,000 600,000 600,000 - - รางระบายน้ า
ส าเร็จรูปตัวยูท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 163.00 
เมตร   

- สามารถ ระบาย
น้ าได้ดี - น้ าไม่
ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส (หลัง
ใหม่) 

- เพื่อก่อสร้างห้องน้ าที่
ศูนย์ก าจัดขยะ
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสจ านวน ๑ หลัง  
6 ห้อง แยกประเภท
ชาย-หญิง 

- ห้องน้ าทีศู่นย์ก าจัดขยะ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
จ านวน  
๑ หลัง 6 ห้อง แยกประเภท
ชาย-หญิง 
 

642,000 642,000 - - - - มีห้องน้ าที่
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 
จ านวน ๑ หลัง  
6 ห้อง แยก
ประเภทชาย -
หญิง  
 
 

ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการที่ศูนย์
ก าจัดขยะหรือ
มาเยี่ยมชม
ศูนย์ฯ และ
พนักงานประจ า
ศูนย์ฯมหี้องน้ า
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  
- กอง
การศึกษา 

40 โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงอาหาร 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

เพื่อก่อสร้างอาคารโรง
อาหาร โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 

- อาคารโรงอาหาร โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
จ านวน 1 หลัง 

500,000 - - - - - มีอาคารโรง
อาหาร โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 
จ านวน 1 หลัง 

นักเรียนมี
สถานท่ี 
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

- รร.อบ.ท.
วานรนิวาส  

- กอง
การศึกษา 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.  ถนนเดื่อ
เจริญ ซอย 8 (ข้าง
โรงเรียนมัธยมวานร
นิวาส)  
 

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 216 ตาราง
เมตร เหล็กเสริม WIRE 
MESH 0.10 x 0.30 
เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  

- ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง  3.00 
เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
216 ตารางเมตร เหล็กเสริม 
WIRE MESH 0.10 x 0.30 เมตร  
ไม่มีไหล่ทาง 
- สถานท่ีก่อสร้าง  
ถนนเดื่อเจริญ ซอย 8  
(ข้างโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส) 

130,000 130,000 130,000 - - ขยายถนน ค.ส.ล. 
กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ี  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 
216 ตารางเมตร  
 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล.ท่ีได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง มี
ความสะดวก  
และปลอดภัยใน
การใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

42 โครงการก่อสร้าง 
รั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตู
ทางเข้ารอบบริเวณ 
สวนป่าเทศบาลวานร
นิวาส  

เพื่อก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.
พร้อมประตูทางเข้า รอบ
บริเวณสวนป่าเทศบาล
วานรนิวาส ขนาดสูง 
1.20 เมตร ยาว 
202.00 เมตร  
-สถานท่ีก่อสร้างสวนป่า
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

รั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูทางเข้า 
รอบบริเวณ สวนป่าเทศบาลวานร
นิวาส ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 
202.00 เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง สวนป่าเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

- 
 

- 
 

มีรั้วพร้อมประตู
ทางเข้า สวนป่า
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ท่ีได้มาตรฐาน 
สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- สวนป่าเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส     
มีรั้วท่ีได้มาตรฐาน 
เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม 
ถนน โพธิ์ศรี ซอย 2   

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกทับหน้าถนน ค.
ส.ล.เดิม ถนน โพธิ์ศรี 
ซอย 2  ขนาดกว้าง 
5.80 – 6.25 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
69.50 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนน โพธ์ิ
ศรี ซอย 2  ขนาดกว้าง 5.80 – 
6.25 เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 69.50 เมตร หนา 0.05 
เมตร  
- สถานท่ีถนนโพธิ์ศรี ซอย 2  
 

150,000 
 

150,000 150,000 - 
 

- 
 

มีถนนแอสฟัลท์
ติกทับหน้าถนน 
ค.ส.ล.ท่ีได้
มาตรฐาน มี
โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 69.50 
เมตร  
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตท่ีได้มาตรฐาน 
ในการคมนาคม
ขนส่ง มีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
ทับหน้าถนน ค.ส.ล.
เดิม ถนนนิราศทุกข์ 
ซอย 5    

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม 
ถนนนิราศทุกข์  
ซอย 5 ขนาดกว้าง 
5.70 – 5.85 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
68.50 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนนิราศ
ทุกข์ ซอย 5 ขนาดกว้าง 5.70 
– 5.85 เมตร โครงการยาวไม่
น้อยกว่า 68.50 เมตร หนา 
0.05 เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง ถนนนิราศ
ทุกข์ ซอย 5 
  

140,000 
 

140,000 140,000 - 
 

- 
 

มีถนนแอสฟัลท์
ติกทับหน้าถนน 
ค.ส.ล.ท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตท่ีได้มาตรฐานใน
การคมนาคมขนส่ง 
มีความสะดวก  
และปลอดภัยในการ
ใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม  
ถนนเดื่อเจริญ ซอย 2 
(ด้านทิศเหนือตลาด
ผ้า) 

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกทับหน้าถนน  
ค.ส.ล.เดิม ถนนเดื่อ
เจริญ ซอย 2 (ด้านทิศ
เหนือตลาดผ้า) ขนาด
กว้าง 7.00 – 9.10 
เมตร โครงการยาว 
ไม่น้อยกว่า 81.50 
เมตร หนา 0.05 เมตร  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนเดื่อ
เจริญ ซอย 2  (ด้านทิศเหนือ
ตลาดผ้า) ขนาดกว้าง 7.00 – 
9.10 เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 81.50 เมตร หนา 0.05 
เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้างถนนเดื่อเจริญ 
ซอย 2 (ด้านทิศเหนือตลาดผ้า) 

240,000 
 

240,000 240,000 - 
 

- 
 

มีถนนแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน ค.ส.ล.
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง มี
ความสะดวก  
และปลอดภัยใน
การใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 

46 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้าถนน 
ค.ส.ล.เดิม ถนนเจริญ 
ซอย 4 (ด้านทิศใต้
ตลาดผ้า) 

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนนื ค.ส.ล.เดิม  
ถนนเจริญ ซอย 4 
(ด้านทิศใต้ตลาดผ้า) 
ขนาดกว้าง 7.20 –  
9.60 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 81.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ขนาดกว้าง 
7.20 – 9.60 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 81.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
-สถานท่ีก่อสร้าง ถนนเจริญ  
ซอย 4  (ด้านทิศใต้ตลาดผ้า)  
 

245,000 
 

245,000 245,000 - 
 

- 
 

มีถนนแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน ค.ส.ล.
ท่ีได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง มี
ความสะดวก  
และปลอดภัยใน
การใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 159 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเร็จรูป 
ตัวยู ถนนนิราศทุกข์ 
ซฮย 5   

- เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า ส าเร็จรูปตัวยู  
ขนาดกว้างภายใน  
0.25 x 0.30 เมตร   
หนา 0.10 - 0.11 
เมตร ความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 68.50 
เมตร   
 

รางระบายน้ าตัวยู ขนาด
กว้างภายใน 0.25 
xn0.30 เมตร หนา 
0.10-0.11 เมตร 
ความยาวโครงการ ไม่น้อย
กว่า 68.50 เมตร    
- สถานท่ีก่อสร้าง ถนน
นิราศทุกข์ ซฮย 5 (ซอย
ตรงข้ามโรงหนังเก่า 

300,000 300,000 300,000 - - รางระบายน้ า
รูปตัวยูท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 68.50 
เมตร   

- สามารถ 
ระบายน้ าได้ดี  
- น้ าไม่ท่วมขัง 
- ประชาชนพึง
พอใจ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 160 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเกษมศรีด้าน 
ทิศเหนือ  

- เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเกษมศรีด้านทิศ
เหนือ บ่อพัก ค.ส.ล. 
139 บ่อ ท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. มอก.  
ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 1,195 ท่อน 
ความยาวโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1,390  
เมตร   

- ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเกษมศรีด้านทิศเหนือ 
ความยาวโครงการไม่น้อย
กว่า 1,390  เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง ถนน
เกษมศรีด้านทิศเหนือ 
หมู่ท่ี 2,4,5,16 เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 - - ท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล.ท่ีได้
มาตรฐาน 
มีความยาว
โครงการไม่น้อย
กว่า 1,390  
เมตร   

- ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งขึ้น 
 - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นท่ี 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 161 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ถนนเกษมศรีด้าน 
ทิศใต้  

- เพื่อก่อสร้างท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนเกษมศรดี้าน
ทิศใต้ของถนน  เป็นบ่อ
พัก ค.ส.ล. 139 บ่อ ท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. 
ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 1,195 ท่อน 
ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 1,390 เมตร   
 

- ท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. ถนนเกษมศรี
ด้านทิศใต้ของถนน  
ความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 1,390 
เมตร   
- สถานท่ีก่อสร้าง 
หมู่ที่ 2,4,5,16 
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 
  

2,900,000 2,900,000 2,900,000 - - ท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล.ทีไ่ด้
มาตรฐาน  
มคีวามยาว
โครงการ 
ไม่น้อยกว่า  
1,390 เมตร   
 

- ระบายน้ าได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
 - ลดปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 162 | 

แบบ ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง 
สนามกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส และพื้นท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสข้าง TOT 
ขนาดมาตรฐาน พื้นท่ี 
1,200 ตารางเมตร 
 

สนามกีฬาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส ขนาดมาตรฐาน 
พื้นท่ี 1,200 ตาราง
เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาสและพื้นท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสข้าง TOT  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  
พื้นท่ี 1,200 ตาราง
เมตร 

- นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาสมีสนาม 
ส าหรับเล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย
และรองรับการ
แข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ  

- กองช่าง 
- รร.อนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส 
 

51 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

เพื่อก่อสร้างก่อสร้างสนาม
เดก็เล่น ขนาดพื้นท่ี 
1,200 ตารางเมตร 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส
และพื้นท่ีข้างส านักงาน 
TOT 
 

 สนามเด็กเล่น ขนาด
มาตรฐานพื้นท่ี 1,200 
ตารางเมตร ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสและ
พื้นท่ีข้างส านักงาน TOT 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีสนามเด็กเล่น  
ขนาดมาตรฐาน 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาสพื้นท่ี 
1,200 ตารางเมตร 
จ านวน 1 สนาม 

- นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสมี
สนามเดก็เล่น 
ส าหรับเล่นเพื่อ
เสริมทักษะและ
ออกก าลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพ  

- กองช่าง 
- ศพด.ทต.
วานรนิวาส 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 163 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า
ถนน ค.ส.ล.เดิม  
ถนนเรืองสวัสดิ์ จาก
แยกถนนนิวาสสถาน 
ถึงแยกถนนเปรม
ปรีดา  

เพื่อก่อสร้าง ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดมิ  
ถนนเรืองสวัสดิ์ จากแยก
ถนนนิวาสสถาน ถึงแยก
ถนนเปรมปรีดา ขนาด
กว้าง 12.80 – 0.05 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 
149.00 เมตร  
  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตทับหน้าถนน  
ค.ส.ล.เดมิ ถนนเรืองสวสัดิ์ 
จากแยกถนนนิวาสสถาน 
ถึงแยกถนนเปรมปรดีา    
ขนาดกว้าง 12.80 – 
0.05 เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาว 
ไม่น้อยกว่า 149.00 
เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง 
ถนนเรืองสวัสดิ์ จากแยก
ถนนนิวาสสถาน ถึงแยก
ถนนเปรมปรีดา 

644,000 
 

644,000 644,000 - 
 

- 
 

มถีนนแอสฟัลท์ติก
ทับหน้าถนน ค.ส.ล.
ที่ได้มาตรฐาน  
ขนาดกว้าง 12.80 
– 0.05 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 149.00 เมตร  
 

ประชาชนได้ใช้
ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง 
มีความสะดวก  
และปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 164 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม  
ถนนเรืองสวัสดิ์  
ด้านทิศตะวันตก
จากแยกทางหลวง 
222 ถึงล าห้วยสี
ดอกกาว    

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนน
เรืองสวัสด์ิ ด้านทิศตะวันตกจากแยก
ทางหลวง 222 ถึงล าห้วยสีดอกกาว 
โครงการยาว 471.00 เมตร  
- ช่วงท่ี 1 จากทางหลวง 222 ถึง
แยกถนนเรืองศรี ขนาดกว้าง 12.40  
เมตร หนา 0.05 เมตร โครงการยาว
ไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร 
- ช่วงท่ี 2 จากแยกถนนเรืองศรี ถึง
แยกถนนศรีโพนเมือง ขนาดกว้าง 
12.30  เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 221.00 
เมตร 
- ช่วงท่ี 3 จากแยกถนนศรีโพนเมือง 
ถึงล าห้วยสีดอกกาว ขนาดกว้าง 
10.00  เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม ถนน
เรืองสวัสด์ิ ด้านทิศ
ตะวันตกจากแยกทาง
หลวง 222 ถึงล าห้วย 
สีดอกกาว โครงการยาว
ไม่น้อยกว่า 471.00 
เมตร 
-สถานท่ีก่อสร้าง 
ถนนเรืองสวัสดิ์  
ด้านทิศตะวันตกจาก
แยกทางหลวง 222  
ถึงล าห้วยสีดอกกาว     
 

1,950,000 
 

1,950,000 1,950,000 - 
 

- 
 

มีถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตท่ีได้
มาตรฐาน
โครงการยาว 
ไม่น้อยกว่า 
71.00 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอน 
กรีตท่ีได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง มี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร          หน้า 165 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล. 
ถนนนิวาสถาน 
ด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก 
จากถนนทางหลวง
หมายเลข 2307 
ถึงถนนเรืองสวัสดิ์  

- เพื่อก่อสร้างขยายถนน 
ค.ส.ล. ขยายถนนกว้าง  
2.50 - 3.05 เมตร 
ยาว 267 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,068 
ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
 

- ขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง  
2.50 - 3.05 เมตร ยาว 
267 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 1,068 ตารางเมตร  
เหล็กเสริม WIRE MESH 
0.10 x 0.30 เมตร  
- ไม่มีไหล่ทาง  
- สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ถนนนิวาสถานด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก 
จากถนนทางหลวงหมายเลข 
2307 ถึงถนนเรืองสวัสดิ์ 

655,000 655,000 655,000 - - พื้นท่ีถนน ค.ส.ล. 
มีผิวจราจรขยาย
กว้างขึ้นและได้
มาตรฐาน โดยมี
พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 1,068 
ตร.ม. 

ประชาชนได้ใช้
ถนน ค.ส.ล. ท่ีได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง มี
ความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 54 โครงการ 49,921,164 49,321,164 43,015,812 18,867,512 1,800,000    
รวมยุทธศาสต์การพัฒนาท่ี 5 จ านวน 86 โครงการ 56,096,769 55,496,769 49,441,417 27,536,117 22,468,605    



 

 
 

 

 

 

 แบบ ผ.02/2 
  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพ 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนครที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน   
 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)    เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จงัหวัดสกลนคร                                                                 หน้า 166 | 
 

แบบ ผ. 02/2 

.08 ตามหนังสือกร 
 (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 256๖ 

(บาท) 
256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนแบบ
ครบวงจร (แปร
รูปขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า)  

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในการ
ก าจัดขยะท่ีถูกต้อง  
- เพื่อให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นไปได้และ
ผลกระทบ 
- เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจรและมี
การแปรรูปขยะมูล
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 1,300,000,000 - - 1.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความเข้าใจร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
2.รายงานผล
การศึกษา
วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ 
ผลกระทบตาม
หลักวิชาการ 
3.โรงงานก าจัด
ขยะมูลฝอย และ
ผลิตไฟฟ้าได้ไม่
เกิน 10 เมกะ
วัตต์ 1 แห่ง  
 
 

1.สามารถลบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในกลุ่ม cluster ท่ี 
5 ได้อย่างครบ
วงจรและยั่งยืน  
2.สามารถก าจัด
ขยะมูลฝอยในกลุ่ม 
cluster ท่ี 5 ได้ถูก
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 1,300,000,000      
รวมยุทธสาสตร์การพัฒนาท่ี 4 จ านวน 1 โครงการ 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000      
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ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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.08 ตามหนังสือก 
 (พ.ศ. 2561 – 2 
 
 
 
565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการ 
คลองสวยน  าใส
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
คลองสร้างเม็ก 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์คลองสร้างเม็ก 
- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หรือ
บล็อกคอนเวิลส์ จ านวน 2 
ช่อง ๆ ละ 1.50X1.50 เมตร 
ยาว 638.00 เมตร พร้อม
ลาดยางแอสฟัลติกส์ทับหน้า
คอนกรีตหลังท่อเหลี่ยมหนา 
0.15 เมตร 
- ก่อสร้างถนน คสล.  
- ก่อสร้างสะพาน คสล.  
- ขุดลอกคลอง 
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
เป็นท่อเหลี่ยม คสล. หรือ
บล็อกคอนเวิล์ส 

ท่อเหลี่ยม คสล.หรือ
บล็อกคอนเวิลส์คลอง
สร้างเม็ก 
  
 

10,000,000 10,000,000 - - - - คลองน  าภายใน
ชุมชนสะอาด 
คุณภาพน  าในคลอง
ดีขึ น โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
และสามารถใช้ 
ประโยชน์จากคลอง
ตามความเหมาะสม 
 
 

คุณภาพน  าใน
คลองสร้างเม็ก 
ให้ดีขึ นเพื่อให้เกิด
คลองสวย น  าใส 
และเป็นต้นแบบ
น าร่องในการ
ขยายผลไปยัง
พื นท่ีอื่นๆ ต่อไป 
 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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 – แบบ ผ.03                 2. ให้องค์กรปกครองส่วน 
ถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงใน แบบ ผ.02 ห 
 
ติมมาใส่ในแบบ ผ.0 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
256๖ 
(บาท) 

256๗ 
(บาท) 

256๘ 
(บาท) 

256๙ 
(บาท) 

25๗๐ 
(บาท) 

2 โครงการ 
ก่อสร้างสนาม
กรีฑาลู่ยาง
สังเคราะห์  
สนามกีฬา
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
 

- เพื่อก่อสร้างสนาม
กรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ 
สนามกีฬากลางเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
- สถานท่ีก่อสร้าง สนาม
กีฬาเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 
 

สนามกรีฑาแบบลู่ยาง
สังเคราะห์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
 

13,021,000 13,021,000 13,021,000 13,021,000 13,021,000 - สนามกรีฑาท่ีได้
มาตรฐาน 
สามารถรองรับ
การจัดการแข่งขัน
กรีฑาระดับต่าง ๆ 
ได้ 
 

- เทศบาลต าบล
วานรนิวาส มี
สนามกรีฑาท่ีได้
มาตรฐาน 
สามารถรองรับ
การจัดการแข่งขัน
กรีฑาในระดับ
ต่างๆ ได้  

กองช่าง 

3 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬา
กลางเทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส  

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา/
ก่อสร้างลานกีฬา/
ก่อสร้างถนน คสล./
ก่อสร้างลู่วิ่งยาง
สังเคราะห์/ติดตั งเสา
ไฟฟ้าประดับโดยรอบ 
และภายในสนามกีฬา 
พร้อมปลูกไม้ดอกไม้
ประดับให้สวยงาม  

สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลวานร
นิวาสและภูมิทัศน์
รอบนอกสนามกีฬา 

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 - มีสนามกีฬา
กลางที่ได้
มาตรฐาน มีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 
และมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

- ประชาชนมี
สนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย และ
สวยงามใช้ในการ
ออกก าลังกาย
และพักผ่อน
หย่อนใจ  
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ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
เสาไฟแบบลวดสลิง 
หมุนยก พร้อม 
โคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอรี่ 
และอุปกรณ์การ
ประจุแบตเตอรี่ใน
ตัว แบบใช้พลังงาน
จากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบ
แยกส่วน  
 
 
 
 

-เพื่อก่อสร้างเสาไฟ
แบบลวดสลิงหมุนยก 
พร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่ และ
อปุกรณ์การประจุ
แบตเตอรี่ในตัว แบบ
ใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบแยก
ส่วน จ านวน 5 ชุด 
- สถานท่ีก่อสร้าง 
บ้านหลักเมือง ม.3 
บ้านวานรนิวาส ม.4 
บ้านป่าติ ว ม.5 
 

ก่อสร้างเสาไฟ 
แบบลวดสลิง 
หมุนยก พร้อม 
โคมไฟถนนแอลอีดี
ประกอบแบตเตอรี่ 
และอุปกรณ์การประจุ
แบตเตอรี่ 
ในตัว แบบใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบแยกส่วน จ านวน 
5 ชุด 
 - สถานท่ีก่อสร้าง 
บ้านหลักเมือง ม.3 
บ้านวานรนิวาส ม.4 
บ้านป่าติ ว ม.5 
 

4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 เสาไฟแบบลวดสลิงหมุน
ยก พร้อมโคมไฟถนน
แอลอีดีประกอบ
แบตเตอรี่ และอุปกรณ์
การประจุแบตเตอรี่ใน
ตัว แบบใช้พลังงานจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ
แยกส่วน จ านวน 5 ชุด  

- เทศบาลต าบล
วานรนิวาส มีโคมไฟ
ถนน แอลอีดี แบบ
ใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบ
แยกส่วน ท่ีได้
มาตรฐาน  

กองช่าง 
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณคลองทาง
ควาย 
 
 
 

- เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมบริเวณคลอง
ทางควาย ขนาด 
2.00 x 2.00 x 
4.00 เมตร จ านวน 
4 ช่อง  
 

- ท่อลอดเหล่ียม
บริเวณคลองทางควาย 
ขนาด 2.00 x 2.00 
x 4.00 เมตร  
จ านวน 4 ช่อง  
- สถานท่ีก่อสร้าง 
คลองทางควายในเขต
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณคลองทาง
ควาย ขนาด 
2.00 x 2.00 x 
4.00 เมตร  
จ านวน 4 ช่อง  
 

- ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ใน
การสัญจรข้าม
คลองทางควาย
ส าหรับขนส่ง
ผลิตผลทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ 37,561,000 37,561,000 27,561,000 27,561,000 27,061,000    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 5 จ านวน 5 โครงการ  37,561,000 37,561,000 27,561,000 27,561,000 27,061,000    



 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์  

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

       งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม จ านวน ๑๐๐ ตัว ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลดัเทศบาล 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 ส านักปลดัเทศบาล 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
จ านวน 3 เครื่อง  

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ส านักปลดัเทศบาล 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้ง
ถังหมึกพิมพ ์ (Ink Tank printer) 
จ านวน 3 เครื่อง  

12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 ส านักปลดัเทศบาล 

5 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรบั
งานประมวลผล 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดัเทศบาล 

6 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

กล้องบันทึกวีดีโอและภาพนิ่ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 32 GB และมีช่อง
ส าหรับใส่ SD CARD หรือ 
Memory stick ระดับ Full HD 
ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.6 
ล้านพิกเซล  

- - 40,000 40,000 - ส านักปลดัเทศบาล 
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แบบ ผ.03 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครง - - - 200,000 200,000 ส านักปลดัเทศบาล 

8 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน้ า จ านวน ๑ คัน - - 3,500,000 3,500,000 - ส านักปลดัเทศบาล 

9 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถดับเพลิง  จ านวน ๑ คัน 4,000,000 4,000,000 - - - ส านักปลดัเทศบาล 

10 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

วิทยุพกพา จ านวน 10 เครื่อง  130,000 130,000 - - - ส านักปลดัเทศบาล 

11 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี  
จ านวน 1 คัน ราคาคันละ 
54,700 บาท 

54,700 54,700 - - - ส านักปลดัเทศบาล 

12 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานครัว 

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

9,500 9,500 - - - ส านักปลดัเทศบาล 

13 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์การศึกษา  ชุดโต๊ะเกา้อี้นักเรียน ราคาไม่เกิน
ชุดละ 2,000 บาท 

150,000 150,000 - - - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศกึษา 

14 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์ส านักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 8 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 
บาท ส าหรับติดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

259,200 - - - - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU 
ส าหรับติดตั้งอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส(หลังใหม่)  
 - ปีงบประมาณละ 3 เครื่อง (รวมจ านวน 
12 เครื่อง) ราคาไม่เกินเครื่องละ 
47,000 บาท  

141,000 141,000 141,000 141,000 - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศกึษา 

16 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส  
ราคา 17,000 บาท ปีงบประมาณละ 
20 เครื่อง 

340,000 340,000 340,000 - - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส 
- กองการศกึษา 

17 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ชุดโต๊ะท างาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 
จ านวน 12 ชุดๆ ละ 3,900 บาท 
ปีงบประมาณละ 6 ชุด 

23,400 23,400 - - - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส 
- กองการศกึษา 

18 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 
 

โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart 
TV ระดบัความละเอียดจอภาพ 3840 x 
2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว ราคา 
13,700 บาท จ านวน 12 เครื่อง 
ปีงบประมาณละ 6 เครื่อง 

82,200 82,200 - - - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส 
- กองการศกึษา 

19 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  จ านวน 20 ตัว  

60,000 60,000 60,000   - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส 
- กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ส านักงาน  

พัดลมแบบติดเพดานขนาด 16 นิ้ว 
ส าหรับติดตั้งห้องเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส จ านวน 6 ห้อง 
ห้องละ 4 เครื่อง รวมปีละ 24 เครื่อง 
ราคาไม่เกินเครื่องละ 1,500 บาท  

36,000 36,000 36,000 - - - รร.อบ.ท.วานร
นิวาส  
- กองการศกึษา 

21 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ีหรือ
ก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 

950,000 - - - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม   

22 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวนปีละ 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท 

๑9,๐๐๐ ๑9,๐๐0 - - - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม   

23 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  รถเข็นล้อคู่  จ านวน ๒ คัน 
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าและยาว 
ไม่น้อยกว่า 63 x 140 x 75 ซม. 
- ขนาดบรรจไุม่น้อยกว่า ๕๕ ลติร 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - -   - กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

24 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถขุดดินตีนตะขาบขนาด 3 ตัน ขึน้ไป  
เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน  

1,150,000 - -  - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร          หน้า 175 | 

แบบ ผ.03 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์      
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 - - กองช่าง 

26 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน

ครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบน่ังขับ มีคณุลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้  
 1) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า 
 2) รัศมีตดัหญ้ าได้กว้ างไม่น้อยกว่ า 40 น้ิว 
 3) มีกล่องหรือถุงเก็บหญา้ 

170,000 170,000 170,000 - - กองช่าง 

27 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงาน

ครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี ้
1) เป็นเครื่องตัดหญา้แบบสะพาย  
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า  
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  
4) พร้อมใบมีด 

32,700 32,700 32,700 - - กองช่าง 

28  แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าบาดาล (ปั้มน้ าบาดาลหรือป๊ัมซับ
เมอร์ส) มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
- ขนาด 1.5 แรงมา้ ,มอเตอร์แบบ 1 เฟส 220 
โวลท์  

25,000 25,000 25,000 - - กองช่าง 
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แบบ ผ.03 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน 
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว  
มคีุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
- ชิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
- เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
- ความจุกระบอกสบูไม่น้อยกว่า 21 ซีซ ี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 
แรงม้า 
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน  

22,000 22,000 22,000 - - กองช่าง 

30 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
 

3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 3,520,000 กองช่าง 

31  แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์) ส าหรับตัด
แต่งก่ิงไม้ใหญ่ ประกอบพร้อมใช้งาน 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
-  เป็นเลื่อยโซย่นต์ตดัแต่งกิ่งไม ้
- เลื่อยเครื่องยนต์แบบบารย์ึดโซ่ขนาด 
11.5 นิ้ว  
- เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะขนาด 0.6 
แรงม้า 

10,000 10,000 - - - กองช่าง 

รวม 31 รายการ 11,169,000 8,809,800 7,875,000 7,359,300 3,678,300  
 



 

 
 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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 แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นรูปแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนน ฃตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน           
หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี โดยให้น าข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชนน ามาเป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย  

ดังนั้น การก าหนยุทธศาตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสโดยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสร่วมกับประชาคมท้องถิ่นซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนทุกระดับที่กล่าวมานั้น และเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และยังสามารถเป็นเครื่องมือใน
ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7463 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  เรื่อง  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4  การติดตามและประเมินผล 
 

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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(ต่อ) 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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(ต่อ) 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7463 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

2.การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
    โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2566 – 2570)  ได้ก าหนดโครงการที่จะ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

2.การพัฒนาการ
ค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

            

๓. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

            

4.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลุยั่งยืน   

            

5.การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและความ
มั่นคง 

            

รวม             
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2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

การวัดผลเชิงคุณภาพ จะใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  แบบรายงาน ๓ แบบ ตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ 

แบบที่ ๑  การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       แบบช่วยก ากับจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร      

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส                           

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด   

แบบท่ี ๓  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  ๓  แบบ  คือ 
แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือใน

การประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวมเพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
 

รายการ 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้  (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของเทศ
บัญญัติ/เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- เทศบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- เทศบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 
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 แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์และแผนแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแต่ละ
แบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

************************ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
การวัดผลและการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี / ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 
 
 

แบบท่ี ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เทศบาลต าบลวานรนวิาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร       หน้า 189 | 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ  

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวดัสกลนคร 
2.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............................................. 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1……  ปีที่  2……  ปีที่  3…..  ปีที่  4…..  ปีที่ 5…..  รวม  
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
ฯลฯ....             

รวม             

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท. ให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ใด 
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1……  ปีที่  2……  ปีที่  3…..  ปีที่  4…..  ปีที่ 5…..  รวม  
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
ฯลฯ....             

รวม             
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดี 
 
 
 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
อยู่ระหว่างการ

ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.             
2.              
ฯลฯ....             
รวม             

 

เกณฑ์การพิจารณา :  
  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อย
เพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ...........................  

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1       
2.         
3.        

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา : น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............................. 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
ฯลฯ....      

รวม      
 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
....................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................... 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้การประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

************************** 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  ................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี........................................ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   
   
   
   
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่.......................................... 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) ความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

(2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์  
(3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 2. ประโยชน์ 
  1) เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
  2) เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามผลประเมิน (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (Outcome and Impact) 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกันยายน) 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 3 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
    - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ 
      ได้ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
    - ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
      ภาพรวม 
    - ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

************************************ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) 1.ชาย  (  ) 2.หญิง 
2. อายุ   (  ) 1.ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 2.20 – 30 ปี  (  ) 3.31 – 40 ปี 
   (  ) 4.41 – 50 ปี (  ) 5.51 – 60 ปี  (  ) 6. มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (  ) 1.ประถมศึกษา  (  ) 2.มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) 3.อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) 4.ปริญญาตรี   (  ) 5.สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) 6.อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก (  ) 1.ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ (  ) 2.ลูกจ้างรัฐ  (  ) 3. ลูกจ้างเอกชน 
   (  ) 4.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    (  ) 5.รับจ้างทั่วไป   (  ) 6.นักเรียน/นักศึกษา  
   (  ) 7.เกษตรกร       (  ) 8.อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
     ภาพรวม 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เปนแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการด าเนินงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นในแตละยุทธศาสตรโดยก าหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

************************************ 
สวนยุทธศาสตร……………………..….........................................................................................  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (  ) 1. ชาย  (  ) 2. หญิง 
2. อายุ   (  ) 1. ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 2. 20 – 30 ปี  (  ) 3. 31 – 40 ปี 
   (  ) 4. 41 – 50 ปี (  ) 5. 51 – 60 ปี  (  ) 6. มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (  ) 1. ประถมศึกษา  (  ) 2. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) 3. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (  ) 4. ปริญญาตรี (  ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี  (  ) 6. อ่ืน ๆ................................ 
4. อาชีพหลัก (  ) 1.ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ (  ) 2.ลูกจ้างรัฐ  (  ) 3. ลูกจ้างเอกชน 
   (  ) 4.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    (  ) 5.รับจ้างทั่วไป   (  ) 6.นักเรียน/นักศึกษา  
   (  ) 7.เกษตรกร       (  ) 8.อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้าน........................................................ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 2. ประโยชน์ 
  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
  เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์.............................................. 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
     ภาพรวม 
    1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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1. ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสจะน าไปสู่

การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ซึ่งการพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมา คือ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล โดย
น ามาจัดท าเป็นพันธกิจในการพัฒนา ดังนี้  

๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  
2) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ให้ด ารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3) การพัฒนาด้านสังคมและสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
4) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และการกีฬา

นันทนาการต่าง ๆ ในระดับชุมชน 
5) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  
5) การส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
6) การส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหา               

ยาเสพติดและโรคเอดส์ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
7) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นชุมชน                    

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
8) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ  รวมถึงภารกิจถ่ายโอน                 

โดยให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
9) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
10.) การสร้างความสามัคคีชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนและระดับประเทศ  

1.2 การประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

1.2.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
             1) การประเมินผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

       เทศบาลต าบลวานรนิวาส สามารถน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปก าหนดเป็นกลยุทธ์
น าไปสู๋การจัดท าเป็นโครงการ น าไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณรายจ่าย
จากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุน และงบประมาณอ่ืน ๆ และได้ประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุก
ปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

 
 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้  
  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 รวม 5 ปี  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

๑. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 
 

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

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สังคม ชุมชน  และ
การท่องเที่ยว 

19 17,620,000 32 37,520,000 59 61,249,276 92 58,635,526 56 23,341,568 258 198,366,370 

๓. การจดัการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

55 23,796,980 59 24,827,680 70 25,599,200 78 29,579,620 71 27,796,120 333 131,599,600 

4. การพัฒนาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 7,082,200 14 11,463,000 19 12,981,000 19 13,454,300 16 12,941,300 76 57,921,800 

5. การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 

25 4,449,880 36 15,889,880 33 14,561,880 35 13,427,485 34 13,191,485 163 61,520,610 

รวม 114 53,734,060 148 90,485,560 185 114,757,091 228 115,462,666 181 77,636,208 856 452,075,585 
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 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ด าเนินการการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้  
    การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 รวม 5 ปี  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5 1,118,880 1 30,000 1 100,000 - - 2 50,000 9 1,298,880 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 14 2,354,000 21 9,165,400 19 6,380,300 29 8,962,000 12 6,850,000 95 33,711,700 

๓. การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 24 15,384,254 20 19,256,794 18 18,333,616 23 19,225,864 26 22,693,520 111 94,894,048 

4. การพัฒนาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 4,673,960 5 3,617,520 5 4,412,240 2 3,726,600 5 4,240,500 25 20,670,820 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 15 3,994,329 6 248,400 6 1,028,540 10 1,793,316 17 2,085,085 54 9,149,670 

รวม 66 27,525,423 53 32,318,114 49 30,254,696 64 33,707,780 62 35,919,105 294 159,725,118 
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2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ มีความ

สอดคล้องกับบริบท อ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคยุตะวันออกเฉียงเหนือ    
ตอนบน ๒ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒                       
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมทุกภารกิจและเชื่อมโยง
กับแผนทุกระดับส่วนแนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ที่ก าหนดมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับที่สูง
เช่นเดียวกัน เนื่องจากกลยุทธ์ถูกก าหนดจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาตามสภาพปัญหาที่ประชาชนต้องการ มุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของประชาชน  

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กลยุทธ์

หรือแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในการขับเคลื่อน เพ่ือแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการ
ของประชาชน น าไปสู่การพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคง เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) ดังนี้  

1) การพัฒนาโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
3) การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง 5 ยุทธศาสตร์               
การจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ที่ ก าหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง                          
บางยุทธศาสตร์ก็มีการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติจ านวนมาก ในขณะที่บางยุทธศาสตร์ก็มีโครงการกิจกรรมไม่มาก
นัก ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร บางยุทธศาสตร์ยังไม่สอดคล้องตามบริบทและข้อจ ากัด รวมไปถึง
ลักษณะพ้ืนที่ของเทศบาล ท าให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกด้านทุกมิติ แต่มีจ านวนโครงการที่แตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ า ท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลส าเร็จได้ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การก าหนดโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาควรมีการก าหนดัตถุประสงค์
ของโครงการ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ชัดเจน นอกจากนี้ต้องการประเมินผล
โครงการและน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานครั้งต่อไปด้วย เพื่อการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และเทศบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  ข้อสังเกต   

จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในชุมชน จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการ
แก้ไขอยู่มาก เช่น การศึกษา การสาธารณสุข ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการพัฒนาอาชีพ เส้นทาง

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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คมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภคด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้ เทศบาลแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งภารกิจตามอ านาจหน้าที่ยังที่มากมาย ข้อสั่งการจากส่วนกลาง นโยบายรัฐ ท าให้จ านวนโครงการที่
ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมาก แต่เทศบาลมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้อง
พิจารณษและเลือกโครงการที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนมาด าเนินการก่อน  ท าให้โครงการที่วางแผนไว้ไม่ได้ถูก
น าไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่บรรลุผลส าเร็จมากเท่าที่ควร และ
นอกจากนี้ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับการด าเนินจริง เพราะกระบวนการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลากระบวนการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะน าไปจัดท างบประมาณได้ ท าให้ผู้น าแผนไปสู่ การปฏิบัติจึงต้องวางแผนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างคลอบคลุม เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานและสามารถแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์  
จึงท าให้จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก และเมื่อน ามาเปรียบเทียบการผล
ด าเนินงานจะเห็นได้ผลส าเร็จอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก  

๒) ข้อเสนอแนะ   
จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้  
ประเด็นปัญหา ความต้องการ และประเด็นการพัฒนาที่ถูกเสนอมายังเทศบาลนั้น ควรน ามา

พิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อ่ืน นอกจากนี้เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การประมาณการงบประมาณ ควรมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน การค านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีโครงการโครงร้างพ้ืนฐาน การค านวณประมาณการค่าใช้ควรเป็นไปตาม
หลักวิชาการช่าง เพ่ือที่จะไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที  

๓) ผลจากการพัฒนา   
จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ใน

หลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และรองลงคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การด าเนินงานที่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ร่องระบายน้ า ท่อระบายน้ า ไฟฟ้าและประปา ที่ต้องมีการการปรับปรุงแก้ไขไปตาม
สภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากข้ึนทุกวัน ยังมีการส่งกลิ่นเหม็นร าคาญไปยังชุมชน
ใกล้เคียง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมี
เรื่องการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อยกระดับชุมชนเข้มแข็งให้เป็น
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป    
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