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ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น  

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

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน                   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
        

                                     เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 
เร่ือง                หน้ำ 
 
ส่วนที่  1   บันทึกหลักกำรและเหตุผล         1 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
  แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น       2 
  แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น      3 
                                          (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง)  
  แบบ ผ.02/1  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น      21 
                                          (ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
  แบบ ผ.03  บัญชีครุภัณฑ์          30 
 
                                           

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

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   หน้า ๑ | 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------------------ 
 ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)               

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2564 นั้ น  เนื่ องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาใน พ้ืนที่  บริบททางสั งคมได้มี                           
การเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิน่ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องมี                 
การเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ  

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

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    

 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒                 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส  จึงได้จัดท าแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕66 – 2570) เพ่ิมเติม                    
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 นี้ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
ประชาคมท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ในของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ
โดยเปิดเผย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชะชาชนในพื้นที่ต่อไป  



 

 

 

 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการ 

 

 

 

 



 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร               หน้า 2 | 

แบบ ผ. 01 
                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 

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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

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

3.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน  

1 500,000 - - - - - - - - 1 500,000 

รวม 3 600,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 11  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
5.1 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

5.2 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

10 4,173,000 10 4,173,000 9 4,093,000 8 3,836,000 8 3,836,000 45 20,111,000 

รวม 11 4,203,000 11 4,203,000 10 4,123,000 9 3,866,000 9 3,866,000 50 20,261,000 
รวมท้ังสิ้น 14 4,803,000 13 4,303,000 12 4,223,000 11 3,966,000 11 3,966,000 61 21,261,000 



 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร               หน้า 3 | 

แบบ ผ. 01 
                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
2.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

4 9,421,800 4 9,421,800 4 9,421,800 4 9,421,800 4 9,421,800 16 47,109,000 

รวม 4 9,421,800 4 9,421,800 4 9,421,800 4 9,421,800 4 9,421,800 16 47,109,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
5.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

9 22,140,000 9 22,140,000 9 22,140,000 9 22,140,000 9 22,140,000 45 110,700,000 

รวม 9 22,140,000 9 22,140,000 9 22,140,000 9 22,140,000 9 22,140,000 45 110,700,000 
รวมท้ังสิ้น 13 31,561,800 13 31,561,800 13 31,561,800 13 31,561,800 13 31,561,800 37 157,809,000 



 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร               หน้า 4 | 

แบบ ผ. 01 
                   บัญชีสรุปครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 

ประเภทครุภัณฑ ์
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) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ครุภณัฑ์
การเกษตร 

1 9,500 1 9,500 1 9,500 1 9,500 1 9,500 5 47,500 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภณัฑ์วิทยุและ
ไฟฟ้า 

2 127,800 2 127,800 2 127,800 2 127,800 2 127,800 10 639,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 5 12,500,000 

รวมท้ังสิ้น 4 2,637,300 4 2,637,300 4 2,637,300 4 2,637,300 4 2,637,300 20 13,186,500 



 

 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการ 

ส าหรับ โครงการที่ อปท.ด าเนินการเอง 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 5 | 

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 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

1.จัดแข่งขันกีฬาหรือจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเพื่อเชือ่มความสมัพันธ์
ระหว่าง อปท.และหรือ
ระหว่างต าบล 
2.เพื่อส่งเสรมิให้มีการออก
ก าลังกาย 
3.เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคค ี

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงาน
จ้าง พนักงานจ้างเหมา
บริการ และประชาชน
ในขตเทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล 
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
จ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ และ
ประชาชนในขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาอย่าง
น้อย 1 อย่าง  

สร้างความรัก 
ความสามัคคีใน
หมู่คณะและเช่ือม
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันในเขต
อ าเภอวานรนิวาส 

กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        3.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 6 | 

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) 

2 โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

1.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันเพื่อให้เกิดความรัก
ความมัคคีให้กับองค์กร  
2.เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างเหมาบริการ ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน ประธานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
3.สนองนโยบายของภาครัฐใน
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของคน และรณรงค์ป้องกัน
เกี่ยวกับยาเสพติด 

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน ประธานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ ก านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน
ในเขตเทศบาล และ
ประชาชนในขต
เทศบาลได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาอย่างน้อย  
1 อย่าง  

1.เกิคความรัก ความ
สามัคคีให้กับองค์กร  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ออกก าลังกาย มี
สุขภาพท่ีดี และมี
ความสัมพันอันดีต่อ
กัน 
3.สนองนโยบายของ
ภาครัฐในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ของคน และรณรงค์
ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ    100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 7 | 

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 โครงการติดตั้ง
หม้อแปลง
ส าหรับอาคาร
เรียนโรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลวานร
นิวาส  

เพื่อติดตั้งหม้อแปลง
ขนาด 100 KVA 
จ านวน 1 ตัว เพื่อให้
สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจการของ
สถานศึกษา 

ติดตั้งหม้อแปลง
ขนาด 100 KVA 
จ านวน 1 ตัว 

500,000 - - - - มีหม้อแปลง
จ านวน ขนาด 
100 KVA ที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 ตัว  

สถานศึกษามี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการ
สอนและกิจการ
ของสถานศึกษา
ได้อย่างมีคณุภาพ  

- กองการศึกษา 
 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 500,000 - - - -    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 3 600,000 100,000 100,000 100,000 100,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 8 | 

แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดกจิกรรม 
จิตอาสาเพื่อ 
สาธารณประโยชน์ 

1.จัดการกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
พระราชทานในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะส่วนรวม 
2.ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมให้
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา
บริการ ให้มีส่วนร่วมและมีจิต
สาธารณะ ส านึกร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นคนดี 
สร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกใน
การท าความดี รู้จักการให้ การ
เสียสละ และการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน  

1.จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
เหมาบริการ และประชาชน
ในพื้นท่ีเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสา
อย่างน้อยปีละ  
4 ครั้ง  
 

1.สามารถขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
พระราชทานซ่ึงเป็น
นโยบายของภานรัฐได้  
2.คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างเหมาบริการได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และมี
สร้างจิตส านึกในการท า
ความดี รู้จักการให้ การ
เสียสละ และการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 9 | 

แบบ ผ. 02 

 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงกำร
ก่อสร้ำงขยำย
ถนนสุข
รำษฎร์ ฝั่งทิศ
ตะวันออก  
จำกแยกถนน
เรืองสวัสดิ์               
ถึงแยกถนน
บ ำรุงเมือง 

- เพื่อก่อสร้ำงขยำย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขยำยถนน
กว้ำง 0.20-4.00 
เมตร หนำ 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตี
เสรมิเหล็กไม่น้อย
กว่ำ 556.90  
ตำรำงเมตร กว้ำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร 
ควำมยำวโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 
237.00 เมตร 
 

- ขยำยถนนกว้ำง 0.20-
4.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตีเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 556.90 
ตำรำงเมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
237.00 เมตร  
- สถำนท่ีก่อสร้ำง  
ถนนสุขรำษฎร์ ฝั่งทิศ
ตะวันออก จำกแยกถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงแยกถนนบ ำรุง
เมือง หมู่ที่ 1 ต ำบลวำนร
นิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส 
จังหวัดสกลนคร 

326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 ถนนขยำยกว้ำง
ขึ้นได้มำตรฐำน 
และมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 
556.90 ตำรำง
เมตร 

ประชำชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มำตรฐำนในกำร
คมนำคมขนส่ง  
มีควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 10 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ขยำยถนนเรืองศรี   
ฝั่งทศิตะวันตก 
จำกแยกถนนซอย
บ้ำนพักครูถึงแยก
ถนนเรืองสวัสดิ ์

- เพื่อก่อสร้ำงขยำย
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจรำจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้ำง 3.80 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 
367.00 ตำรำง
เมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
103.50 เมตร 
 

- ขยำยถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้ำง 3.80 เมตร  
หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่ำ 
367.00 ตำรำงเมตร  
ควำมยำวโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
103.50 เมตร 
- สถำนท่ีก่อสร้ำง  
ถนนเรืองศรีฝั่งทิศตะวันตก 
จำกแยกถนนซอยบ้ำน 

พักครูถึงแยกถนนเรืองสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 3 ต ำบลวำนรนิวำส 
อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัด
สกลนคร   

173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 ถนนขยำยกว้ำง
ขึ้นได้มำตรฐำน 
และมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อย
กว่ำ 367.00 
ตำรำงเมตร 

ประชำชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มำตรฐำนในกำร
คมนำคมขนส่ง มี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 11 | 

แบบ ผ. 02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 โครงกำร
ก่อสร้ำงขยำย
ถนนซอยสร้ำง
เม็ก 

- เพื่อก่อสร้ำงขยำยถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กขยำย
ถนนกว้ำง 4.00- 9.50 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 185.00  
ตำรำงเมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
24.00 เมตร  
 

- ขยำยถนนกว้ำงถนนกว้ำง 
4.00-9.50 เมตร หนำ 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตีเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 185.00 ตำรำง
เมตร ควำมยำวโครงกำรไม่น้อย
กว่ำ 24.00 เมตร  
- สถำนท่ีก่อสร้ำง ซอยสร้ำงเม็ก  
หมู่ที่ 2 ต ำบลวำนรนิวำส 
อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัด
สกลนคร 

80,000 80,000 - - - ถนนขยำยกว้ำง
ขึ้นได้มำตรฐำน 
และมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อย
กว่ำ 185.00 
ตำรำงเมตร 

ประชำชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มำตรฐำนในกำร
คมนำคมขนส่ง มี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 12 | 

แบบ ผ. 02 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงกำร
ก่อสร้ำงขยำย
ถนนนิวำสสถำน 
ฝั่งทิศตะวันออก 
จำกแยกถนน
หมำยเลข 
2307 ถึงแยก
ถนนเรืองสวัสดิ ์

- เพื่อก่อสร้ำงขยำยถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้ำง 1.90– 2.50 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำ 533.60 
ตำรำงเมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
265.00 เมตร  

- ขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้ำง 1.90-2.50 เมตร หนำ 
0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 533.60 ตำรำง
เมตร ควำมยำวโครงกำรไม่น้อย
กว่ำ 265.00 เมตร ไม่มไีหล่ทำง 
- สถำนท่ีก่อสร้ำง ถนนนิวำสสถำน
ฝั่งทิศตะวันออกจำกแยกถนน
หมำยเลข 2307 ถึงแยกถนน
เรืองสวัสดิ ์หมู่ที่ 2 ต ำบลวำนร
นิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัด
สกลนคร 

257,000 257,000 257,000 - - ถนนขยำยกว้ำง
ขึ้นได้มำตรฐำน 
และมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อย
กว่ำ 533.60
ตำรำงเมตร 

ประชำชนได้ใช้
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มำตรฐำนในกำร
คมนำคมขนส่ง มี
ควำมสะดวกและ
ปลอดภัยในกำรใช้
รถใช้ถนน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 13 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กถนนแหลม
ทองพัฒนำ 
(โพนบก- 
ป่ำหลำย) 

เพื่อก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนแหลมทองพัฒนำ 
(โพนบก-ป่ำหลำย)  
ผิวจรำจรคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขยำยถนน
กว้ำง 6.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร 
พื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ 
1,890 ตำรำงเมตร 
ควำมยำวโครงกำรไม่
น้อยกว่ำ 315.00 
เมตร ไหล่ทำงกว้ำง 
0.50 เมตร  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนแหลมทองพัฒนำ 
(โพนบก-ป่ำหลำย)  
ผิวจรำจรคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขยำยถนนกว้ำง 
6.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตีเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ 1,890 
ตำรำงเมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
315.00 เมตร ไหล่ทำง
กว้ำง 0.50 เมตร  
- สถำนท่ีก่อสร้ำงถนน
แหลมทองพัฒนำ (โพน
บก-ป่ำหลำย) หมู่ที่ 16 
ต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอ
วำนรนิวำส จังหวัด
สกลนคร  

896,000 896,000 896,000 896,000 896,000 มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กที่
มำตรฐำน พื้นที่
คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่ำ 
1,890 ตำรำง
เมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อย
กว่ำ 315.00 
เมตร 

ประชำชนได้ใช้
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ีได้
มำตรฐำนในกำร
คมนำคมขนส่ง  
มีควำมสะดวก
และปลอดภัยใน
กำรใช้รถใช้ถนน 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 14 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงกำร
ก่อสร้ำงวำงท่อ
ระบำยน้ ำ ถนน
เกษมศรฝีั่งทิศ
เหนือ 

เพื่อก่อสร้ำงวำงท่อ
ระบำยน้ ำ ปริมำณบ่อ
พัก คสล. 15 บ่อ พร้อม
ฝำปิดเหล็ก จ ำนวน  
15 ฝำ ท่อระบำยน้ ำ 
คสล. มอก ช้ัน 3 ขนำด
เส้นผำ่นศูนย์กลำง 
0.60 เมตร  จ ำนวน 
144 ท่อน ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
155.00 เมตร  

ท่อระบำยน้ ำ ปรมิำณ
บ่อพัก คสล. 15 บ่อ 
พร้อมฝำปดิเหล็ก 
จ ำนวน 15 ฝำ ท่อ
ระบำยน้ ำ คสล. มอก 
ช้ัน 3 ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.60 เมตร  
จ ำนวน 144 ท่อน 
ควำมยำวโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 155.00 
เมตร ถนนเกษมศรฝีั่ง
ทิศเหนือ  
- สถำนท่ีก่อสร้ำงถนน
เกษมศรฝีั่งทิศเหนือ  
หมู่ที่ 5 ต ำบลวำนร
นิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส 
จังหวัดสกลนคร 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ท่อระบำยน้ ำ
ได้มำตรฐำน
ตำมที่ก ำหนด 

ระบำยน้ ำจำก
ชุมชนได้สะดวกน้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 15 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ 
ถนนโพนบก-ป่ำ
หลำย ฝั่งทิศ
ตะวันตก จำกทำง
หลวงแผ่นดิน 
2307 ไปทำงทิศ
ใต้   

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
ถนนโพนบก-ป่ำหลำย 
ฝั่งทิศตะวันตก จำก
ทำงหลวงแผ่นดิน 
2307 ไปทำงทิศใต้  
รำงระบำยน้ ำคอนกรีต 
กว้ำง 0.65 เมตร  
ลึกไม่น้อยกว่ำ 1.00 
เมตร ฝำปิด คสล.หนำ 
0.15 เมตร จ ำนวน 
273 ฝำ ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
177.00 เมตร 

รำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้ำง 0.65 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 
1.00 เมตร ฝำปิด คสล. 
หนำ 0.15 เมตร 
จ ำนวน 273 ฝำ ควำม
ยำวโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
177.00 เมตร  
- สถำนท่ีก่อสร้ำงถนน
โพนบก-ป่ำหลำย ฝั่งทิศ
ตะวันตก จำกทำงหลวง
แผ่นดิน 2307 ไปทำง
ทิศใต้ หมู่ที่ 16 ต ำบล
วำนรนิวำส อ ำเภอวำนร
นิวำส จังหวัดสกลนคร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รำงระบำยน้ ำ
ได้มำตรฐำน
ตำมที่ก ำหนด 

ระบำยน้ ำจำก
ชุมชนได้สะดวกน้ ำ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 16 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงกำรก่อสร้ำง
รำงระบำยน้ ำ 
ถนนเปรมปรีดำ 
ซอย 4 ด้ำนทิศ
ตะวันออก   

เพื่อก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ ถนนเปรม
ปรีดำซอย 4 ด้ำนทิศ
ตะวันออก กว้ำง 
0.65 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่ำ 1.00 เมตร  
ฝำปิด คสล.หนำ 
0.15 เมตร จ ำนวน 
262 ฝำ ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
170.00 เมตร 

รำงระบำยน้ ำคอนกรีต 
กว้ำง 0.65 เมตร  
ลึกไม่น้อยกว่ำ 1.00 
เมตร ฝำปิด คสล.หนำ 
0.15 เมตร จ ำนวน 
262 ฝำ ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
170.00 เมตร  
- สถำนท่ีก่อสร้ำงถนน
เปรมปรีดำซอย 4 ด้ำน
ทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 
ต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอ
วำนรนิวำส จังหวัด
สกลนคร 

481,000 481,000 481,000 481,000 481,000 รำงระบำยน้ ำได้
มำตรฐำนตำมที่
ก ำหนด  

ระบำยน้ ำจำก
ชุมชนได้สะดวก
น้ ำไม่ท่วมขัง 

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 17 | 

แบบ ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงกำรก่อสร้ำง
ขยำยถนนศรีโพน
เมือง ฝั่งทิศ
ตะวันออก จำก
แยกถนนสนำมบิน 
ถึงแยกถนนเกษม
ศรี   

เพื่อก่อสร้ำงขยำยถนน
ศรีโพนเมือง ฝั่งทิศ
ตะวันออก จำกแยก
ถนนสนำมบิน ถึงแยก
ถนนเกษมศรี มผีิว
จรำจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กว้ำง 2.30 
เมตร หนำ 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรตี            
เสรมิเหล็กไม่น้อยกว่ำ 
1,040  ตำรำงเมตร  
ควำมยำวโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 521  
เมตร ไหล่ทำงกว้ำง
ข้ำงละ 0.50 เมตร 

ขยำยถนนโดยมีผิว
จรำจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กว้ำง 2.30 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พื้นที่
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่ำ 1,040 
ตำรำงเมตร ควำมยำว
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
521 เมตร ไหล่ทำง
กว้ำงข้ำงละ 0.50 เมตร 
- ถนนศรีโพนเมือง ฝั่ง
ทิศตะวันออก จำกแยก
ถนนสนำมบิน ถึงแยก
ถนนเกษมศร ีหมู่ที ่5
ต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอ
วำนรนิวำส จังหวัด
สกลนคร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนขยำยกว้ำงขึ้น
ได้มำตรฐำน และ
มีพื้นท่ีคอนกรีต
เสรมิเหล็กไม่น้อย
กว่ำ 1,040  
ตำรำงเมตร   

ประชำชนได้ใช้
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ีได้
มำตรฐำนใน
กำรคมนำคม
ขนส่ง  

กองช่ำง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
   ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
      5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที ่5 : กำรบริหำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 
          5.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้ำ 18 | 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 โครงกำร
ก่อสร้ำงติดตั้ง
เสำไฟ High 
Mast สนำมกีฬำ
กลำงเทศบำล
ต ำบลวำนร
นิวำส 

เพื่อก่อสร้ำงติดตั้งเสำ
ไฟ High Mast 
จ ำนวน 1 ต้น ควำม
สูงไม่น้อยกว่ำ 20 
เมตร โคมไฟ LED 
จ ำนวน 32 ชุด ขนำด
ไม่ต่ ำกว่ำ 240 W  
ชุดแผงหัวเสำส ำหรับ
ติดตั้งโคมไฟ จ ำนวน 
1 ชุด สำยไฟ VCT 
3x1.5 ไม่น้อยกว่ำ 
30 เมตร 

เสำไฟ High Mast จ ำนวน 
1 ต้น ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 
20 เมตร โคมไฟ LED  
จ ำนวน 32 ชุด ขนำดไม่
ต่ ำกว่ำ 240 W ชุดแผง
หัวเสำส ำหรับติดตั้งโคมไฟ 
จ ำนวน 1 ชุด สำยไฟ 
VCT 3x1.5 ไม่น้อยกว่ำ 
30 เมตร ติดตั้งท่ีสนำม
กีฬำกลำงเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส หมู่ที่ 4 ต ำบล
วำนรนิวำส อ ำเภอวำนร
นิวำส จังหวัดสกลนคร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบไฟส่อง
สว่ำงภำยใน
พื้นที่บริเวณ
สนำมกีฬำกลำง
เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำสมีแสง
สว่ำงที่ได้
มำตรฐำน 

ประชำชนได้
ออกก ำลังกำย
อย่ำงต่อเนื่อง
และเหมำะสมมี
ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่ำง 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,173,000 4,173,000 4,093,000 3,836,000 3,836,000    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 5 4,203,000 4,203,000 4,123,000 3,866,000 3,866,000    



 

 
แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการ 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 19 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

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
ก่อสร้าง
ศาลเจ้าปู่
หลักเมือง
วานรนิวาส 

1.เพือ่ก่อสร้าง
ก่อสร้างศาลเจ้าปู่
หลักเมืองวานร
นิวาส ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไท
อีสานประยุกต์ 
2.เพื่ออนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ของชาวไทโย้ยภาค
อีสาน และชาวไทย
วานรเชื้อสายอื่น ๆ 
มีสถานท่ีรวมจิตใจ 
สมัครสมาน สามัคคี 
ร่วมจิตร่วมใจ 

ก่อสร้างศาลเจ้าปู่หลักเมืองวานร
นิวาส ตามรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทอีสานประยุกต์ ศาลเจ้าปู่หลัก
เมืองวานรนิวาส ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทอีสาน ประยุกต์ 
หลังคาจัตุรมุข ทรงจั่วสามชั้น 
มีดอกปทุมยอดกลางบนหลังคา 
มีประตูสามทาง คือ ทิศ
ตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ 
ยกระดับพื้นสูง 3.35 เมตร มี
เฉลียงรอบนอก รวมงาน
ศิลปกรรม ตกแต่งภายใน 
ภายนอก รวมท้ังหมดมีขนาด
พื้นท่ี 84 ตารางเมตร ระเบียบ
ภายนอกรวม 150 ตารางเมตร   
- สถานท่ีก่อสร้างศาลหลักเมือง
วานรนิวาส หมู่ท่ี 3 ต าบลวานร
นิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร  

4,169,400 4,169,400 4,169,400 4,169,400 4,169,400 มีศาลเจ้าปู่หลัก
เมืองวานรนิวาสเป็น
สถานท่ีรวมจิตใจ 
เป็นท่ีเคารพ
สักการะบูชาท่ี
สวยงาม ได้
มาตรฐาน และ
รูปแบบเป็นไป
ตามท่ีก าหนด  

1.ประชาชนชาว
ไทโย้ยภาคอีสาน 
และชาวไทยวานร
เชื้อสายอื่น ๆ มี
สถานท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ เพื่อเคารพ
สักการะบูชา  
2.สร้างความเป็นอัต
ลักษณ์ของเมืองวานร
นิวาส  
3.เป็นศูนย์รวม
ศิลปวัฒนธรรมชาว
ไทโย้ย รวมถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาววานรนิวาส  
4.ส่งเสริมและ
กระตุ้นการท่องเท่ียว
ในชุมชน สร้างรายได้
ให้เกิดแก่ชุมชน   

- กองช่าง  
- กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 20 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ศิลปวัฒนธรรม
ไทวานร บริเวณ
ศาลเจ้าปู่หลัก
เมืองวานรนิวาส 

1.เพื่อก่อสร้างอาคาร 
ศิลปวัฒนธรรมไทวานร 
บริเวณศาลเจ้าปู่หลัก
เมืองวานรนิวาส เพื่อใช้
เป็นอาคารแสดงประวัติ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นเมือง และ
มีลานแสดงงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ไทเมืองและลาน
กิจกรรมของไทวานร
นิวาส 
2.เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นของ
ชาวไทโย้ยภาคอีสาน 
และชาวไทยวานรเชื้อ
สายอื่น ๆ  

ก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรมไท
วานร บริเวณศาลเจ้าปู่หลักเมือง
วานรนิวาส ลักษณะอาคารชั้น
เดียว เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก รูปแบบอาคาร 
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์หลัง
ทรงจั่วสองชั้น ภายในอาคารมี
พื้นท่ีแสดงประวัติ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
พื้นเมือง มีพื้นท่ีลานแสดงงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัยของไทเมือง
และลานกิจกรรมของไทวานร
นิวาส มีขนาดพื้นท่ีใช้สอยรวม 
103 ตารางเมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง 
ศาลหลักเมืองวานรนิวาส  
หมู่ท่ี 3 ต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

2,642,300 2,642,300 2,642,300 2,642,300 2,642,300 มีอาคาร 
ศิลปวัฒนธรรม 
ไทวานรท่ีสามารถใช้
เป็นพื้นท่ีแสดงประวัติ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นเมือง  
และมีพ้ืนท่ีลานแสดง
งานศิลปกรรมร่วมสมัย
ของไทเมืองและลาน
กิจกรรมของไทวานร
นิวาส ท่ีสวยงามได้และ
มาตรฐาน 

1.ประชาชนชาวไทโย้ยภาค
อีสาน และชาวไทยวานรเชื้อ
สายอื่น ๆ มีสถานท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ เพื่อเคารพสักการะบูชา  
2.สร้างความเป็นอัตลักษณ์
ของเมืองวานรนิวาส  
3.เป็นศูนย์รวม
ศิลปวัฒนธรรมชาวไทโย้ย 
รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาววานรนิวาส 
5.สามารถใช้ลานกิจกรรม
ส าหรับงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ของไทเมืองและลานกิจกรรม
ของไทวานรนิวาส 
4.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวในชุมชน สร้าง
รายได้ให้เกิดแก่ชุมชน   

- กองช่าง  
- กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 21 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 
บริเวณศาลเจ้าปู่
หลักเมืองวานร
นิวาส 

1.เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์
บริเวณศาลเจ้าปู่
หลักเมืองวานร
นิวาส  
2.เพื่ออนุรักษ์สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ของชาวไทโย้ยภาค
อีสาน และชาวไทย
วานรเชื้อสายอื่น ๆ  

ก่อสร้างอาคารอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณศาลเจ้า
ปู่หลักเมืองวานรนิวาส  
ลักษณะอาคารชั้นเดียว 
รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต์หลังทรงจั่วสอง
ชั้น ภายในอาคารมีพ้ืนท่ีแสดง
ประวัติ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นเมือง มีพ้ืนท่ีลาน
แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ของไทเมืองและลานกิจกรรม
ของไทวานรนิวาส มีขนาด
พื้นท่ีใช้สอยรวม 103 ตาราง
เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง
ศาลหลักเมืองวานรนิวาส 
หมู่ท่ี 3 ต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร  

994,300 994,300 994,300 994,300 994,300 มีอาคารเอนกประสงค์ใช้
เป็นอาคารต้อนรับ  
ท่ีสวยงามได้และ
มาตรฐาน  

1.ประชาชนชาวไทโย้ยภาค
อีสาน และชาวไทยวานรเชื้อ
สายอื่น ๆ มีสถานท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ เพื่อเคารพสักการะบูชา  
2.สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของ
เมืองวานรนิวาส  
3.เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม
ชาวไทโย้ย รวมถึงวัฒนธรรม
อันดีงามของชาววานรนิวาส 
5.สามารถใช้ลานกิจกรรม
ส าหรับงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ของไทเมืองและลานกิจกรรม
ของไทวานรนิวาส 
4.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวในชุมชน สร้างรายได้
ให้เกิดแก่ชุมชน   

- กองช่าง  
- กองการศึกษา 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า 22 | 

แบบ ผ.02/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ก่อสร้าง
ป้ายศาล
เจ้าปู่หลัก
เมืองวานร
นิวาส,รั้ว 
ค.ส.ล. 
และระบบ
ระบายน้ า  

1.เพื่อก่อสร้างป้าย
ศาลเจ้าปู่หลักเมือง
วานรนิวาส เป็นรั้ว
แสดงศิลปะบนฝา
ผนัง ลาน คสล.
เอนกประสงค์ไทวานร
และงานภูมิสถาปัตย์
โดยรอบ  
2.เพื่ออนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นของ
ชาวไทโย้ยภาคอีสาน 
และชาวไทยวานรเชื้อ
สายอื่น ๆ   

ป้ายศาลเจ้าปู่หลักเมืองวานรนิวาส 
เป็นร้ัวแสดงศิลปะบนฝาผนัง ลาน  
ค.ส.ล. เอนกประสงค์ไทวานรและงาน
ภูมิสถาปัตย์โดยรอบ ดังนี้  
1) รั้ว ค.ส.ล.แสดงศิลปะฝาผนังสูง 
2.50 เมตร ความยาวรวม 60 เมตร 
2) รั้ว ค.ส.ล.กั้นเขตที่ดินผนังสูง 
2.00 เมตร รวมความยาว 38 เมตร  
3) รั้วไม้พุ่มเต้ีย และป้ายศาลเจ้าปู่
หลักเมือง ด้านหนา้ รวมความยาว 
92 เมตร  
4) งานลานไทเมืองพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็ก รวมพื้นที่ 256 เมตร 
5) พื้นที่ปลูกหญ้า จัดสวนต้นไม้ รวม
พื้นที่ 556 เมตร  
- สถานทีก่่อสร้างศาลหลักเมืองวานร
นิวาส หมู่ที ่3 ต าบลวานรนิวาส 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

1,615,800 1,615,800 1,615,800 1,615,800 1,615,800 มีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้
เป็นอาคาร
ต้อนรับ  
ท่ีสวยงามได้และ
มาตรฐาน  

1.ประชาชนชาวไทโย้ย
ภาคอีสาน และชาวไทย
วานรเชื้อสายอื่น ๆ มี
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
เพื่อเคารพสักการะบูชา  
2.สร้างความเป็นอัต
ลักษณ์ของเมืองวานร
นิวาส  
3.เป็นศูนย์รวม
ศิลปวัฒนธรรมชาวไทโย้ย 
รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาววานรนิวาส 
5.สามารถใช้ลานกิจกรรม
ส าหรับงานศิลปกรรมร่วม
สมัยของไทเมืองและลาน
กิจกรรมของไทวานรนิวาส 
4.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในชุมชน สร้าง
รายได้ให้เกิดแก่ชุมชน   

- กองช่าง  
- กองการศึกษา 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9,424,366 9,424,366 9,424,366 9,424,366 9,424,366    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 23 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างติดตั้ง
เสาไฟ High 
Mast สนาม
กีฬาเทศบาล
ต าบลวานร
นิวาส 

ติดตั้งเสาไฟ High 
Mast จ านวน 3 
ต้น ความสูงไม่น้อย
กว่า 20 เมตร  
โคมไฟ LED ขนาด
ไม่ต่ ากว่า  240 W 
ชุดแผงหัวเสา
ส าหรับติดตั้งโคมไฟ 
สายไฟ VCT 
3x1.5  

เสาไฟ High Mast 
จ านวน 3 ต้น ความ
สูงไม่น้อยกว่า 20 
เมตร โคมไฟ LED 
ขนาดไมต่่ ากว่า                
240 W ชุดแผงหัว
เสาส าหรับติดตั้งโคม
ไฟ สายไฟ VCT 
3x1.5 ติดตั้งท่ี
สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
- สถานท่ีก่อสร้าง 
สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ต าบลวานร
นิวาส อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัด
สกลนคร 

2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 ระบบไฟส่อง
สว่างภายใน
พื้นที่บริเวณ
สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบล
วานรนิวาสมีแสง
สว่างที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 24 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการซ่อม
สร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเรืองศรี                      

เพื่อซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                      
ถนนเรืองศรี ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติก 
ไม่น้อยกว่า 8,754 ตาราง
เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,459  เมตร                      

- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                      
ถนนเรืองศรี ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติก 
ไม่น้อยกว่า 8,754 ตาราง
เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,459  เมตร                      
- สถานท่ีก่อสร้างถนน 
เรืองศรี หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 5  
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

3,186,000 3,186,000 3,186,000 3,186,000 3,186,000 มีถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับ
หน้าถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได้
มาตรฐาน  

ประชาชนได้ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตท่ีด้มาตรฐานใน
การคมนาคมขนส่ง 
มีความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 25 | 

แบบ ผ.02/2 

 
  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการซ่อม
สร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมติดต้ัง
เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว                                  
ถนนเปรมปรีดา  

- เพื่อซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                      
ถนนเปรมปรีดา ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติก            
ไม่น้อยกว่า 7,638 ตาราง
เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,273  เมตร  
- ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโคมกิ่ง
เดี่ยวสูง 7 เมตร พร้อมโคม
หลอด LED ขนาด 55 W 
จ านวน 40 ต้น                      

- ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก                      
ถนนเปรมปรีดา ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีแอสฟัลท์ติก            
ไม่น้อยกว่า 7,638 ตาราง
เมตร  โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,273 เมตร  
- ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโคมกิ่ง
เดี่ยวสูง 7 เมตร พร้อมโคม
หลอด LED ขนาด 55 W 
จ านวน 40 ต้น                                         
- สถานท่ีก่อสร้างเปรมปรีดา 
หมูท่ี่ 1,13,16 ต าบลวานร
นิวาส อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

4,662,000 4,662,000 4,662,000 4,662,000 4,662,000 มีถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได้
มาตรฐาน พร้อม
ไฟแสงสว่าง 

ประชาชนได้ใช้
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตท่ีด้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง  
มีความสะดวก
และความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 26 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งชุด
เสาไฟฟ้าถนน  
โคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสง
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุด
เดียวกัน  

- เสาไฟฟ้าถนนโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบชุดเดียวกัน 
(Integrated Solar Cell 
Streetlight With Pole) 
จ านวน 49 ต้น รุ่น KELLi - 
13506  (แบบกิ่งเดี่ยว) 
ประกอบด้วย เสาไฟ
อเนกประสงค์ติดบานพับ
ฐานเสา ความสูง 6 เมตร 
ฐานรากแบบหลายเข็ม 
ขนาดความยาว 1.5 เมตร 
จ านวน 4 ต้น/ชุด โคมไฟ
แอลอีดพีลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 35 วัตต์ 
รุ่น CSOS35L- 19 
OCW50 จ านวน 1 โคม 

เสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบชุดเดียวกัน 
(Integrated Solar Cell 
Streetlight With Pole) 
จ านวน 49 ต้น รุ่น KELLi - 
13506 (แบบกิ่งเดี่ยว) 
ประกอบด้วย เสาไฟ
อเนกประสงค์ติดบานพับฐานเสา 
ความสูง 6 เมตร ฐานรากแบบ
หลายเข็ม ขนาดความยาว 1.5 
เมตร จ านวน 4 ต้น/ชุด  โคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 35 วัตต์ รุ่น CSOS35L-                          
19 OCW50 จ านวน 1  โคม 
- สถานท่ีก่อสร้างสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
หมู่ท่ี 4 ต าบลวานรนิวาส อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

3,322,000 3,322,000 3,322,000 3,322,000 3,322,000 ไฟแสงสว่างที่
ได้มาตราฐาน 

ประชาชนได้ใช้
สะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน            
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 27 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

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
ก่อสร้างสะพาน
ลอยหน้า
โรงเรียนมัธยม
วานรนิวาส 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานลอย บริเวณ
หน้าโรงเรียนมัธยม
วานรนิวาสและศูนย์
ราชการอ าเภอวานร
นิวาส เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  

สะพานลอย
บริเวณหน้า
โรงเรียนมัธยม
วานรนิวาสและ
ศูนย์ราชการ
อ าเภอวานรนิวาส 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สะพานลอยมี
ความแข็งแรง
เป็นไปตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด 

เด็ก นักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง 
และประชาชน
มีความ
ปลอดภัยในการ
ชีวิต สามารถ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ 

กองช่าง 

6 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
ลอยหน้า
โรงเรียนอนุบาล 
วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานลอย บริเวณ
หน้าโรงเรียนอนุบาล 
วานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) และ
สวนสาธารณะวานร
นิวาส เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน  

สะพานลอย
บริเวณหน้า
โรงเรียนอนุบาล 
วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 
และสวนสาธารณะ
วานรนิวาส 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สะพานลอยมี
ความแข็งแรง
เป็นไปตามที่
มาตรฐาน
ก าหนด 

เด็ก นักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง 
และประชาชน
มีความ
ปลอดภัยในการ
ชีวิต สามารถ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 28 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจรสี่แยก
ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ
สหกรณ์
การเกษตรสาขา
วานรนิวาส 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบริวเณสี่
แยกธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
สาขาวานรนิวาส 

- สัญญาณไฟจราจร 
- ติดตั้งบริเวณสี่แยก
ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
สาขาวานรนิวาส 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสัญญาณไฟ
จราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน  

การจราจรมี
ความสะดวก
มากขึ้น 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจรสี่แยก
ถนนเปรมปรีดา 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่
แยกถนนเปรม
ปรีดา 

- สัญญาณไฟจราจร 
- ติดตั้งบริเวณสี่แยก
ถนนเปรมปรีดา 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสัญญาณไฟ
จราจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

การจราจรมี
ความสะดวก
มากขึ้น 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดสกลนครที ่5 : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                หน้า 29 | 

แบบ ผ.02/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจรสี่แยก
เทสโกโลตสั 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบริเวณสี่
แยกเทสโกโลตัส  

- สัญญาณไฟจราจร 
- ติดตั้งบริเวณสี่แยก
เทสโกโลตสั 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสัญญาณ
ไฟจราจรที่
ได้มาตรฐาน 

การจราจรมี
ความสะดวก
มากขึ้น 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
ลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนนได้ 

กองช่าง 

รวม 22,140,000 22,140,000 22,140,000 22,140,000 22,140,000    



 

 

 
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์  

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 30 | 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

       งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี  
- ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี 
- ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 1,500 วัตต์ = 2.0 
แรงม้า 
- น้ าหนัก 3.9 kg 
- ความจุถังน้ ามัน 0.25 ลิตร  
- ความจุถังน้ ามันโซ่ 0.15 ลิตร 
- อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย แผ่นบังคับโซ่ 12 
น้ิว, โซ่, ปลอกหุ้มบาร์, ตะไบ, ชุดเครื่องมือ 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักปลดัเทศบาล 

2 บริหารงาน
ทั่วไป  

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยุ
และไฟฟ้า 

ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น  
มีคุณลักษณะเฉพาะดังน้ี  
1.เป็นเครื่องขบยายเสียงแบบเคลื่อนท่ี มีภาครับ
สัญญาณไมโครโฟนไร้สายพร้อมไมโครโฟนไร้สาย
แบบมือถือ จ านวน 2 ตัว  
2.มีก าลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า 240 วัตต์(RMS) 
3.มีช่องต่อ USB และ Blutooth  
4.มีช่อง Mic Input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
5.มีโวลลุ่มปรับควบคุมความดังของเสียงแบบแยก
อิสระ ได้แก่  
  - ปรับระดับเสียงไมโครโฟนไร้สาย 
  - ปรับระดับเสียงไมโครโฟนมีสาย 
6.มีปุ่มปรับเสียงแหลม และเสียงเบส  
7.มีแบตเตอรี่พร้อมวงจรชาร์จในตัวสามารถใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 
8.มีคันชักปรับระดับได้พร้อมล้อลากจูง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดัเทศบาล 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 31 | 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

       งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงาน
ทั่วไป  

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
วิทยุและ
ไฟฟ้า 

ชุดเครื่องเสยีง ประกอบด้วย  
1. ตู้ล าโพง Powerful 2 ทาง จ านวน 4 ใบ 
คุณลักษณะเฉพาะดังนี ้ 

- ขนาด 15 น้ิว  
- 350 Wrms  
- 700 Wpeak  
- 124 dB  
- 50 Hz - 18 Hz  

2. เพาเวอร์แอมป์ PA 2400w จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะดังนี ้ 

- จ่ายกระแสไฟด้วยสวิทช่ิง  
- ประแสสูง น้ าหนักเบา  
- มีครอสตดัความถี่เสียง Sub ในตัว  

1200 W X 2 @ 8 Ohm  
1500 W X 2 @ 4 Ohm  

3. มิคเซอร์อนาล็อค 12 ช่อง จ านวน 1 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

- จ านวน 12 ช่อง XLR/ 3 ช่อง RCA  
- เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ   
- 4 compressor controls  
- USB เล่นและบันทึกไฟล์ MP3 
- Playblack, Reccord, Streaming  

105,800 105,800 105,800 105,800 105,800 ส านักปลดัเทศบาล 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                หน้า 32 | 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

       งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    4.เพาเวอร์เบกเกอร์ 20 Amp จ านวน 1 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 

- แบบ 3 ขา ขนาด 10 ช่อง 
- พร้อมจอ LED ฌโวลท์มิเตอร์  
- ช่อง USB 5V/2A ชาร์ทมือถือได้  
- MP3, Blutooth 

5.แร็คไม้ผิวอลูมิเนียม 3 ฝา เสียบหน้า-หลัง จ านวน 1 
ตู้ คุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 

- สูง 14 U ลึก 21 น้ิว  
- พร้อมล้อ PVC 4 น้ิว  
- ด้านบนวางมิ๊กซ์ ปรับระดับได้ 

6.ไมค์โครโฟน จ านวน 1 ชุด (มีไมโครโฟน 2 ตัว)  
คุณลักษณะเฉพาะดังน้ี 

- ระบบ UHF  
- มีปีกยึดแร็คได้  
- ย้ายเสาหน้า เสาหลังได้  
- หน้าจอแสดงผลแบบ LDE  
- มีกระเป๋าใส่ไมค์  

7.ตู้ล าโพงซัฟวูฟเฟอร์ ขนาด 18 น้ิว จ านวน 2 ใบ 
คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 

- 700 Wrms  
- 1400 Wpeak 
- 97 dB  
- 30 Hz – 250 Hz 

      

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

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) 

    8.ขาตั้งล าโพง จ านวน 4 ตัว คณุลักษณะเฉพาะ 
ดังนี ้
- ขาตั้งล าโพงที่สามารถใส่ตูล้ าโพงได้ทุกขนาด  
- ปรับความสูงได้ 110 – 187 เซนติเมตร  
- รองรับน้ าหนักได้ 60 กิโลกรมั  
น้ าหนักขาตั้งล าโพง 3.45 กิโลกรมั  
- วัสดุท าจากเหล็กพ่นส ี
9.สายสญัญาญเสียง  4 เส้น   

      

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย มีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังน้ี 
1.ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 
10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้
ไม่น่อยกว่า 5,000 กิโลเมตร 
2.ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร  
3.รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลเมตร 
และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
12,000 กิโลกรัม  
4.ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ
ผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อนิ้ว  
5.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 2,627,800 2,627,800 2,627,800 2,627,800 2,627,800  
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

------------------------------------------------ 

  ด้วยเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ.2566 - 2570)               
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและประชามท้องถิ่นแล้ว    

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒2 ข้อ (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 “เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ                  
ใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  2 พ.ศ.2565                       
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  ธันวาคม พ.ศ.2565 
 
 
 (นายก าจัด  ทิพย์สุริย์) 

  นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



299 ม.3 ถ.เดื�อเจรญิ .วานรนวิาส อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร

042 791 137

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WANONNIWAT.GO.TH

WWW.WANNONIWAT.COM 

งานวิเคราะหนโยบายแะแผน 
ฝายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล


