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ตามท่ีเทศบาลต 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 1 พ.ศ. 2565 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 
 ตามที่เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570)               

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2564  นั้ น  เนื่ องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาใน พ้ืนที่  บริบททางสั งคมได้มี                           
การเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องมี                 
การเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณ  

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

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

 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

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

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 นี้ขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส
และนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสอนุมัติประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ในของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสและใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยเปิดเผย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

 



 

 

 

 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการ 
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แบบ ผ. 01 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.02/2) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.1 แผนงานการเกษตร 3 ๒70,๙๕๐,๐๐๐ 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 11 274,950,000 

รวม 3 ๒70,๙๕๐,๐๐๐ 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 11 274,950,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

5.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมการโยธา 

3 10,993,000 - - - - - - - - 3 10,570,000 

รวม 3 10,993,000 - - - - - - - - 3 10,570,000 

รวมท้ังสิ้น 6 281,943,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 14 285,520,000 



 

 
แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการ 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ.๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนคร ท่ี ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการเพิม่
ศักยภาพการ
ผลิตไก่เนื้อ
พื้นเมือง
ปลอดภัยด้วย
การใช้
สมุนไพร
ท้องถิ่น 

๑.เพื่อเพ่ิมองค์
ความรู้การเลีย้ง
ไก่เนื้อพ้ืนเมือง
ปลอดภัย โดยใช้
พืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น 
๒.ส่งเสรมิการใช้
พืชสมุนไพรใน
การเลีย้งไก่
พื้นเมือง 
 

๑.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองได้รับองค์ความรู้
ในการใช้พืชสมุนไพร 
๒.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองสามารถใช้พืช
สมุนไพรในการประกอบ
อาชีพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มผลตอบแทน
ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองที่รับองค์ความรู้
ในการใช้พืชสมุนไพรไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ ราย 
๒.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองสามารถใช้พืช
สมุนไพรในการประกอบ
อาชีพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่ม
ผลตอบแทนในการเลีย้ง
ไก่พ้ืนเมืองไดไ้ม่น้อยกว่า 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองได้รับองค์
ความรู้ในการใช้พืช
สมุนไพร 
๒.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พื้นเมืองสามารถใช้พืช
สมุนไพรในการประกอบ
อาชีพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่ม
ผลตอบแทนในการเลีย้ง
ไก่พ้ืนเมือง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                        หน้า 4 | 

แบบ ผ.๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนคร ท่ี ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตเห็ด เพื่อ
สร้างรายได้
ให้กับ
ประชาชน 

๑.เพื่อส่งเสรมิ
และพัฒนา
เทคโนโลยีการ
เพาะเหด็ 
๒.เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสั            
โคโรนา ๒๐๑๙ 

๑.เกษตรกรสามารถ
เพาะเหด็เศรษฐกิจ
ได้ และสามารถ
สร้างรายได้ได ้
๒.ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ มีอาชีพท่ี
สามารถสรา้งรายได้
ได ้
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.มีเกษตรกรและประชาชน
เข้าร่วมโครงการการเพาะเห็ด
จ านวน ๑๐๐ ราย  
๒.เกษตรกรและประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการไดร้ับการ
พัฒนาทักษะทางด้านการเพาะ
เห็ดจ านวน ๑๐๐ ราย 
๓.เกษตรกรและประชนชนท่ี
เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ทักษะที่ได้รับไปใช้ได้จริงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

๑.เกษตรกร สามารถ
เพาะเหด็เศรษฐกิจได้ 
และสามารถสร้าง
รายได้ได ้
๒.ประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
มีอาชีพท่ีสามารถ
สร้างรายได้ได ้
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                        หน้า 5 | 

แบบ ผ.๐๒/2 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนคร ท่ี ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี ๑ : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการ
ยกระดับ
เศรษฐกิจฐาน
รากระดับ
จังหวัดด้วย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี               
และนวัตกรรม  
 

๑.เพื่อยกระดับและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร กลุ่มอาชพี 
วิสาหกจิชุมชนและประชาชน
ทั่วไป ในพื้นที่อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร และพื้นที่
ใกล้เคียง 
๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ใหก้ับ
ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร และพื้นที่
ใกล้เคียง 
๓.เพื่อการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
พื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

๑.เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชน
และประชาชนทัว่ไป
ในพื้นที่อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัด
สกลนคร และพื้นที่
ใกล้เคียง 
๒.หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชนใน
พื้นที่อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัด
สกลนคร และพื้นที่
อื่นๆ  

๒๖๙,๙๕๐,๐๐๐ - - - - ๑. เกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้รับการ
ยกระดับและสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน 
๒.ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานตา่งๆในพื้นที่
ต าบลวานรนวิาสและพื้นที่
ใกล้เคียง มีแหล่งศึกษา
เรียนรู้ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๓. โครงสรางพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาอยา่ง
เข้มแข็งและยั่งยืน  

๑.เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชน
และประชาชนทัว่ไป 
มีอาชีพ มีรายได้อยา่ง
ยั่งยืน 
๒.มีแหล่งศึกษา
เรียนรู ้
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในพื้นที่
ต าบลวานรนวิาส  
๓.มีโครงสรางพื้นฐาน 
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน  

- ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 
- สถำบัน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
(วว.) 

รวมแผนงานการเกษตร ๒70,๙๕๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 1 ๒70,๙๕๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ.๐๒/2 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม 
ถนนศรีโพนเมือง
จากแยกถนนบ ารุง
เมือง ถึงแยกถนน
ซอยเดื่อ 11   

เพื่อก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม 
ถนนศรีโพนเมืองจากแยก
ถนนบ ารุงเมือง ถึงแยก
ถนนซอยเดื่อ 11   
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,356 เมตร หนา 
0.05 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง 
ถนนศรีโพนเมือง 

ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้าถนน  
ค.ส.ล.เดมิ ถนนศรีโพน
เมืองจากแยกถนนบ ารุง
เมือง ถึงแยกถนนซอย
เดื่อ 11 ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 
7.00 เมตร โครงการยาว
ไม่น้อยกว่า 1,356 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
- สถานท่ีก่อสร้าง 
ถนนศรีโพนเมือง 

3,514,000 
 

- - - 
 

- มีถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน ค.ส.ล. 
เดิมที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ที่ได้มาตรฐาน 
ในการคมนาคมขนส่ง 
มีความสะดวก  
และปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
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แบบ ผ.๐๒/2 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม 
ถนน ถนนเรืองศรี 
จากแยกถนนราช
กิจรังสรรค์ ถึงแยก
ถนนซอยเดื่อ 11   

เพื่อก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดมิ 
ถนนเรืองศร ีจากแยก
ถนนราชกิจรังสรรค์  
ถึงแยกถนนซอยเดื่อ 
11 ผิวจราจรแอสฟลัท์ 
ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 
7.00 - 12.00 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,424 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง 
ถนนเรืองศร ี

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตทับหน้าถนน ค.ส.ล.
เดิม ถนนเรืองศร ีจาก
แยกถนนราชกิจรังสรรค์ 
ถึงแยกถนนซอยเดื่อ 11 
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติก
ขนาดกว้าง 7.00 -
12.00 เมตร  
- โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 1,424 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
- สถานท่ีก่อสร้าง 
ถนนเรืองศรี  

4,879,000 
 

- - - 
 

 มีถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตทับหน้า
ถนน ค.ส.ล.เดิมทีไ่ด้
มาตรฐาน  
 

ประชาชนได้ใช้
ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตที่ได้
มาตรฐาน 
ส าหรับการ
คมนาคมขนส่ง  
ที่มีความสะดวก  
และปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร                        หน้า 8 | 

แบบ ผ.๐๒/2 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนครที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวารนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
        5.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตทับหน้า 
ถนน ค.ส.ล.เดิม  
ถนนเรืองสวัสดิ์  
- ช่วงที่ 1 จากแยก
ถนนทางหลวง 
222 ถึงล าห้วยสี
ดอกกาว  
- ช่วงที่ 2 จากแยก
ถนนนิวาสสถานถึง
แยกถนนเปรม
ปรีดา 

เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตทับหน้าถนน  
ค.ส.ล.เดิม ถนนเรืองสวัสดิ์  
- ช่วงที่ 1 จากแยกถนนทาง
หลวง 222 ถึงล าห้วยสีดอก
กาว  
- ช่วงที่ 2 จากแยกถนน
นิวาสสถานถึงแยกถนนเปรม
ปรีดา ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ 
ขนาดกวา้ง 10.00 - 12.40 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
โครงการยาวไม่น้อยกว่า  
619 เมตร 
  

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนน
เรืองสวัสดิ์  
- ช่วงที่ 1 จากแยกถนนทาง
หลวง 222 ถึงล าห้วยสีดอก
กาว โครงการยาวไม่น้อยกวา่ 
471 เมตร  
- ช่วงที่ 2 จากแยกถนน
นิวาสสถานถึงแยกถนนเปรม
ปรีดา โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 148 เมตร ผวิจราจร 
แอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 
10.00 - 12.40 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
- สถานทีก่่อสร้าง 
ถนนเรืองสวัสดิ ์

2,600,000 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

มีถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดกว้าง 
10.00 - 12.40 
เมตร หนา 0.05 
เมตร โครงการยาว
ไม่น้อยกว่า 619 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ที่ได้มาตรฐานในการ
คมนาคมและขนส่ง  
สินค้าและผลิตผล
ทางการเกษตร 
มีความสะดวก  
และมีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 
 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,993,000 - - - -    
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 5 10,993,000 - - - -    
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