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คานา
เนื่ อ งด้ ว ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ น งำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้ (๑) คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศ
แผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกำศไว้อย่ ำงน้ อยสำมสิบ วัน (๓) แผนกำรดำเนินงำนให้ จัดทำให้ แล้ วเสร็จภำยในสำมสิ บวันนั บ แต่วัน ที่
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่ ว ยรำชกำรส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรือ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ ต้ อ ง
ด ำเนิ น กำรในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในปี ง บประมำณนั้ น กำรขยำยเวลำกำรจั ด ท ำและ
กำรแก้ไขแผนกำรดำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว เทศบำลตำบลวำนรนิวำส จึงได้ดำเนินกำรจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำร
พัฒ นำและกิจกรรมที่ดำเนิ นกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น
และใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ให้มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนและกำรจำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรดำเนินงำนจะทำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำม
สะดวกมำกขึ้น และหวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหลื่อม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบั บ นี้ จะสำมำรถใช้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของเทศบำลต ำบลวำนรนิ ว ำสและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
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ส่วนที่ ๒ แบบ ผด.01 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
แผนงำนงบกลำง
ส่วนที่ ๓ แบบ ผด.02 รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงที่ ๑ กำรพัฒนำอำชีพ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรแข่งขัน
ในด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรม
แนวทำงที่ ๒ พัฒนำผู้ประกอบกำร กลุ่ม องค์กร ให้มีควำมพร้อมสู่อำเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน พัฒนาสังคม ให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ
แนวทำงที่ ๑ กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บำรุงรักษำ ซ่อมแซม ถนน สะพำน ทำงเท้ำ
เกำะกลำงถนน และรำงระบำยน้ำ ไฟฟ้ำ ประปำ อำคำรและบ้ำนพัก
แนวทำงที่ ๒ สนับสนุนและสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
แนวทำงที่ ๓ กำรจัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ และสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
แนวทำงที่ ๑ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน
แนวทำงที่ ๒ กำรจัดสวัสดิกำรสังคม กำรช่วยเหลือคนยำกจนและผู้ด้อยโอกำส
แนวทำงที่ ๓ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
แนวทำงที่ ๔ กำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำและนันทนำกำร
แนวทำงที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสำธำรณประโยชน์
ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชำชน
แนวทำงที่ ๒ กำรรักษำควำมสะอำด กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ ๑ บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน
ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริห ารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนิ นงาน ทั้งนี้ ให้ ปิ ดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ “แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่ ”
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลวานรนิวาสจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจกรรม
ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนิน งานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบลวานรนิวาสให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
(3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒
๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่ นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
สรุป การจัดทาแผนสามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณา
แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
๓. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าร่ า งแผนการด าเนิ น งานเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ความเห็นชอบ
๕. เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ ค วามเห็ น ชอบร่า งแผนการด าเนิ น งานแล้ ว ให้ ป ระกาศเป็ น แผนการ
ดาเนิ นงานโดยให้ปิ ดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ระยะเวลำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนิน งานต้องจั ดทาให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบ วัน นั บ แต่ นับ แต่วัน ที่ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓
5. แนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการด าเนิ น งานเป็ น เครื่ อ งมื อส าคั ญ ในการบริห ารงานของผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม การ
ดาเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามดาเนินงานและ
การประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการปฏิบัติการจัดทา ดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนามีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ
๒. จัดทาหลังจากที่ได้ดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
๓. แสดงถึ ง เป้ าหมาย รายละเอี ย ดกิ จ กรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ ชั ด เจนและแสดงถึ งการ
ดาเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น

6. ประโยชน์ของกำรวำงแผน
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
๑. บรรลุ จุ ด มุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุ กครั้งจะมีจุด มุ่งหมายปลายทาง
เพื่ อให้ องค์กรบรรลุ จุ ดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้า
จุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้
อย่างสะดวกและเกิดผลดี
๒. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดค้นวิธีให้
องค์ ก ารและวิธีก ารให้ งานในฝ่ ายต่ างๆ มี ก ารประสานงานกั น ดี กิจ กรรมที่ ด าเนิ น การมี ความต่อ เนื่ อ งกั น
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า
นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ
๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง
เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลงานมาจาก
การวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทาการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทาง
พิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of Control) การวางแผนช่วยให้ ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การ
ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ ออกเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคู่กันอาศัย
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกาหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ควบคุม
๕. ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดนวัต กรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ
วางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้
เนื่องจาก ขณะฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทางานด้านการวางแผนทาให้
เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้าง ทัศนคติการมอง
อนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
๖. พัฒ นาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมมือในการทางานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึ กและพัฒ นา
แรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต

๔
๗. พัฒ นาการแข่งขัน (Competitive Strenght) ระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้ องค์การ
มีการแข่งขัน กัน มากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘. ท าให้ เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัด
ประสาน งานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
................................................................................

ส่วนที่ 2
แบบ ผด.01
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม

ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาอาชีพ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
2
3.33
40,000
0.06
กองการศึกษา
ผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร
1
1.67
50,000
0.08
ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
รวม
3
5.00
90,000
0.14
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ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา
6
10.00
1,650,000
2.55
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายนา
กองช่าง
ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
กองการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
8
13.33
755,000
1.17
อันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบ
0
0.00
0
0.00
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

14

23.33

2,405,000

3.72

6

ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียม
3
5.00
6,982,210
10.81
ความพร้อมสู่อาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

4

6.67

8,298,400

12.85

6

10.00

4,613,080

7.14

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม องค์กรและชุมชน

2
5

3.33
8.33

190,000
960,000

0.29
1.49

รวม

20

33.33

21,043,690

32.58

กองการศึกษา
สานักปลัดฯ
กองสาธารณสุข
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ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพือ่
1
1.67
100,000
0.15
กองช่าง
เศรษฐกิจในทีด่ ินสาธารณประโยชน์ ทีด่ ินกรรมสิทธิ์ และสิทธิ
กองสาธารณสุขฯ
ครอบครองของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

4

6.67

2,930,800

4.54

5

8.33

3,030,800

4.69
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ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี าม
หลักธรรมาภิบาล
สานักปลัดฯ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
14
23.33
33,077,480
51.21
กองการศึกษา
องค์กรและบุคลากร
กองช่าง
กองคลัง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
1
1.67
30,000
0.05
กองสาธารณสุขฯ
และทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2
3.33
70,000
0.11
และการบริการประชาชน
รวม
17
28.33
33,177,480
51.37
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ผด.01
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ทีด่ าเนินการ
โครงการทัง้ หมด
(บาท)
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(โครงการ)
แผนงานงบกลาง
สานักปลัดฯ
กองการศึกษา
งานงบกลาง
1
1.67
4,843,480
7.50
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ
รวม
รวม 5 ยุทธศาสตร์ และ 1 งบกลาง (ทีจ่ ัดเป็นโครงการพัฒนา)

1
60

1.67
100.00

4,843,480
64,590,450

7.50
100.00
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ผด.01

ผด.01

ผด.01

ผด.01

ผด.01

32,440,280

ผด.01

ส่วนที่ 3
รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และกาท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานงบกลาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผด. ๐๒

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
/วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ในการประกอบอาชีพทุก
กลุ่มในชุมชน

2 โครงการส่งเสริมการผลิตและ - ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการจัดจาหน่าย
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สินค้า OTOP
รวม

งบประมาณ
( บาท )
30,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

10,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผด. ๐๒

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมและจัดทาแปลง
สาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- อบรมและจัดทาแปลงสาธิต ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม

งบประมาณ
( บาท )
50,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว

ผด. ๐๒

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้

-ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ของ
ถนนทางสายหมายเลข 2307 ด้านทิศตะวันตก
เริ่มจากถนนกรมทางหลวง ขนาดท่อระบายน้าเส้น
ผ่านศูนย์ 1.00 เมตร มอก.ชัน 3 จ้านวน 91
ท่อน บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิดจ้านวน 9 บ่อพัก
จ้านวน 1 ป้าย

489,000

เขตเทศบาล

กองการช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ารูป
ตัวยู ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศ
ตะวันตก

- ก่อสร้างท่อระบายน้ารูปตัวยู ถนนสุขราษฎร์
ด้านทิศตะวันตกต่อจากโครงการเดิม ปี 2559
ถึงแยกถนนเรืองสวัสดิ์ ขนาดรางระบายน้ากว้าง
ภายใน 0.60 เมตร ลึก 65 เมตร ฝาปิด คสล.
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ควายาวดครงการไม่น้อยกว่า 59.00
เมตร พร้อมป้ายโครงเหล็กจ้านวน 1 ป้าย

204,000

เขตเทศบาล

กองการช่าง

3 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. - ก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่ง
ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝั่งทิศตะวันออก ทิศตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 222 ข้าง
ธนาคาร ธกส. ขนาดกว้าง 1.00-3.40 เมตร
พืนที่ทังหมดไม่น้อยกว่า 383.94 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการเหล็กจ้านวน 1 ป้าย

234,000

เขตเทศบาล

กองการช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว

ผด. ๐๒

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก
งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ติดตังตู้ - ซ่อมแซม ติดตังตู้ไฟฟ้าอาคารที่พกั ผู้โดยสาร
ไฟฟ้าอาคารที่พกั ผู้โดยสาร
ขนาดกว้าง 0.15 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง
0.65 เมตร ใช้หลอไฟ LED สถานที่ติดตังในเขต
เทศบาลฯ จ้านวน 10 จุด

146,000

เขตเทศบาล

กองการช่าง

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าถนน -ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนเกษมศรี ฝั่งทิศ
เกษมศรี
ตะวันตกของทางหลวงมมายเลข 222 ด้านทิศ
เหนือของถนนเกษมศรี จากแยกเรืองศรีถึงแยกศรี
โพนเมืองขนาดท่อระบายน้า คสล. มอก. ชัน 3
เส้นผ่านสูนย์กลาว 0.60 เมตร จ้านวน 153
ท่อน บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จ้านวน 16 บ่อ
ไม่น้อยกว่า 169 เมตร พร้อมป้ายโครงการเหล็ก
จ้านวน 1 ป้าย
 แผนงานเคหะและชุมชน: งานไฟถนน

427,000

เขตเทศบาล

กองการช่าง

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธาณะใน - อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขต
เขตเทศบาลต้าบลวานรนิวาส
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต้าบลวานรนิวาส

150,000

เขตเทศบาล

กองการช่าง

รวม

1,650,000

ที่

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก

ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
- จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดนางนพมาศ หรืออื่นๆ

300,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

2 โครงการจัดประเพณีวนั สงกรานต์ ,
ตุ้มโฮม

150,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- จัดท้าบุญ/ตักบาตรวันขึนปีใหม่
-ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ในเขต
4 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ กองข้าว เทศบาล
- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว
- จัดพิธบี ายศรีสู่ขวัญ
- จัดพิธบี ชู าพระแม่โพสพ

20,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

40,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ มหาชาติ - จัดกิจกรรมประเพณีบญ
ุ มหาชาติ
- จัดพิธแี ห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
- จัดให้มีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก
หรือเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์

140,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
- จัดพิธรี ดน้าด้าหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ
- จัดขบวนแห่พระพุทธรูป, สรงน้าพระ
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์
-จัดพิธบี ายศรีผูกแขนสู่ขวัญให้กับลูกหลาน
ญาติพี่น้อง
- จัดพาแลงรับประทานอาหารร่วมกัน

3 โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บังไฟ
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้ งถิ่น

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จัดแห่ขบวนฟ้อนร้าในวันแห่โฮมบุญ
- จัดท้านั่งร้านส้าหรับการน้าบังไฟขึนจุด
- ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นในเขต
เทศบาลต้าบลวานรนิวาส

8 อุดหนุนสภาวัฒนาธรรมอ้าเภอวานร - จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
นิวาส โครงการส่งเสริมศาสนา
ศาสนาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
รวม

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

75,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

20,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

10,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

755,000

16

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเทีย่ ว

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 3 การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน(ศสมช.)

30,000

รวม

30,000

**'หมายเหตุ ไม่มีบญ
ั ญัติในเทศบัญญัติ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
1. เงินอุดหนุนสาหรบส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
2. เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับอนุบาล
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลวานรนิวาส

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บารุง) เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน จานวน ๑,๕๐5 คน อัตรามื้อละ
๒๐ บาท/คน จานวน ๒๐๐ วัน

งบประมาณ
( บาท )
279,800

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

449,970

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

115,600

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

76,840

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

6,020,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เด็กและเยาวชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
เข้าร่วมโครงการทุกปี
รวม

งบประมาณ
( บาท )
40,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,982,210
17

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๒ การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
 แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารทั่วไป(งบเงินอุดหนุน)
ที่

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

ส้านักปลัดฯ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6,308,400

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

-เพื่อจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พกิ าร รวม ๑41 คน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์
รวม ๑๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน

1,920,000
60,000

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

กองการศึกษา
กองการศึกษา

รวม

8,298,400

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาด
อ้าเภอวานรนิวาส โครงการรวมน้าใจต้านภัย
ยามยาก

( บาท )
10,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

2 โครงการเบียยังชีพผู้สูงอายุ
3 โครงการเเบียยังชีพผู้พกิ าร
4 โครงการเบียยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

แผนงานงบกลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ
รวม 715 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารทั่วไป(งบเงินอุดหนุน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

333,200

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

636,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

130,310

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

304,680

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

2,883,890

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

งบประมาณ
( บาท )

1 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็น
นักเรียน
1. อาหารกลางวันสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบาลวานรนิวาส จานวน 68 อัตรา
มื้อละ 20บาท/คน จานวน 245 วัน
2. อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
จานวน 159 คน อัตรามื้อละ 20บาท/คน
จานวน 200 วัน(จ่ายจากเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน
2 โครงการอาหารเสริม(นม) ประเภทอาหารเสริม (นม)
'1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลวานรนิวาส จานวน
68 คน อัตรา ๗.๓๗ บาท จานวน ๒๖๐ วัน
2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส จานวน ๑๕9 คน
อัตรา ๗.๓๗ บาท จานวน ๒๖๐ วัน
๓. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บารุง) จานวน
๑,๕๐5 คน อัตรา ๗.๓๗ บาท จานวน ๒๖๐
วัน (จ่ายจากเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

( บาท )
10,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

- แก้ไขปัญหายาเสพติด เป้าหมายคือผู้
ประสานพลังแผ่นดิน, กรรมการชุมชน, อสม.

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- ดาเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค
ตามแนวทางโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณวัลยลักษณ์อัครราชกุมารี

25,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

- ดาเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคโรคขาด
สารไอโอดีน

10,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (เงินอุดหนุนเอกชน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- อุดหนุนสาหรับการดาเนินโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข (14 ชุมชนๆละ 3
โครงการ รวม 42 โครงการ)
รวม

งบประมาณ
( บาท )
280,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

4,613,080
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ
ที่

( บาท )
90,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- จัดส่งประชาชนหรือเยาวชนเข้าประกวดแข่งขัน
ในด้านต่างๆ

100,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

รวม

190,000

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ -จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
2 โครงการจัดส่งการประกวดและ
การแข่งขันต่างๆ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

( บาท )
20,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

240,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริม - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ
คุณภาพชีวติ นักเรียนโรงเรียน
อนามัย อาชีพ อารมณ์ สังคม ฯลฯ
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

200,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ผู้นา คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ
องค์กรต่างๆ และทัศนศึกษาดูงาน ชุมชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ

400,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคติดต่อและอนามัย
สิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงาน

- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ และ
สามารถนามาปฏิบตั ิในชุมชม
ศึกษาดูงานการดาเนินงานในพื้นที่ประสบ
ความสาเร็จ

100,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

รวม

860,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพเด็กและ
ของเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบล เยาวชน
วานรนิวาสต่างๆ
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี
เทศบาลตาบลวานรนิวาส

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและคณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน และจัดทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองของประชาชน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการถนนสีเขียว

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- ปรับภูมิทศั น์สิ่งแวดล้อมและถนนสายต่างๆ
และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
รวม

งบประมาณ
( บาท )
100,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100,000
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกรักษาความสะอาดเก็บ
ขนขยะ กวาดขยะบนถนน
ทางเดินตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขต
เทศบาลและตลาดสด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล ภายนอก
2,620,800
รักษาความสะอาด เก็บขนขยะ กวาดขยะบนถนน
ทางเดิน ตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตเทศบาลและตลาดสด
จานวน ๓๐ อัตรา

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

2 ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกทา
ความสะอาดบ่อกาจัดสิ่งปฏิกูล
ฝังกลบขยะขุดบ่อขยะใหม่หรือ
เป็นค่ากาจัดขยะกรณีที่มีความ
จาเป็นต้องให้หน่วยงานอื่นกาจัด
ให้

-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังกลบขยะที่ระบบกาจัดขยะ ของ
เทศบาลขุดลอกทาความสะอาดบ่อกาจัดสิ่งปฏิกูลฝัง
กลบขยะขุดบ่อขยะใหม่หรือเป็นค่ากาจัด ขยะกรณีที่
มีความจาเป็นต้องให้หน่วยงานอื่นกาจัดให้

200,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานเคหะและชุมชน : งานบาบัดนาเสีย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกทา
ความสะอาดท่อ ร่องระบายนา
ลาห้วยในเขตเทศบาล ฯลฯ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกทาความสะอาดท่อ ร่องหรือ
รางระบายนา ลาห้วยในเขตเทศบาล ฯลฯ

10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายใต้แผนปฏิบตั ิการ LA๒๑
ระดับท้องถิ่น (ส่งเสริมพหุภาคี
เครือข่ายการพัฒนา ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ภารกิจถ่ายโอนด้าน
สิ่งแวดล้อม)

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนทัง ๑๔ ชุมชนเพื่อ
ลดปริมาณขยะไปสู่บอ่ กาจัดขยะ
- ดาเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน
- จัดทานาหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และ
เลียงไส้เดือนจากขยะอินทรีย์
- รณรงค์ให้ใช้ถังดักไขมันบาบัดนาเสียเบืองต้นจาก
บ้านเรือน และร้านอาหาร
รวม

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,930,800

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป(ฝ่ายการเมือง)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินเดือน/ค่าจ้างประจา/
ค่าจ้างชั่วคราว

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ๒
คน
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี ๒ คน
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบพิเศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ๒ คน
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลานุการนายกฯ/ที่ปรึกษานายกฯ
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

( บาท )
725,760
180,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

180,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

207,360

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

1,425,600

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป(ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

( บาท )
2,200,660

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่งและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
ปลัดเทศบาล เงินประจาตาแหน่ง รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัดเทศบาล และ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

270,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์

712,920

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

1,200

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจาปี ตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด หัวหน้าฝ่ายอานวย การ นักทรัพยากร
บุคลากร และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจาปี ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง นักจัดการ
งานทะเบียนและบัตร นักจัดการเทศกิจ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั
ย าตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
- เงินประจ
- เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงตาแหน่ง
พนักงานขับรถดับเพลิงจานวน 2 อัตรา
- เพื่อจ่ายตอบแทนพนักงานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตาแหน่งช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน และ
พนักงานดับเพลิง
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตาแหน่งพนักงานดับเพลิง

( บาท )
1,867,960

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

18,000
496,680

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

1,667,640

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

31,200

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง (ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

( บาท )
2,357,080

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองคลัง

-เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง

78,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

211,320

เขตเทศบาล

กองคลัง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจาปี ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักวิชาการเงิน
และบัญชีชานาญการ นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบตั ิงาน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

( บาท )
1,430,480

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนผู้อานวยการ
สถานศึกษา/พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษา

2,344,220

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลวานรนิวาส ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

548,760

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล
ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา

60,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะของผู้อานวยการสถานศึกษา พนักครู
เทศบาล

84,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจาปี ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการ ศึกษาฯ นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ/ชานาญการ นักพัฒนา
ชุมชนชานาญการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )
1,242,120

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
(ตาแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างทั่วไป
รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) ส่วนกลางจัดสรรอัตราให้ ตั้ง
ไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท

36,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา
(งบบุคลากร)

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
(ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส) ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท (ส่วนกลางจัดสรร
อัตราให้ จานวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท)

168,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตาแหน่งบุคลากรสนับสนุนการ
สอนและพนักงานจ้างทั่วไป รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส)
- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กฯ)

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจาปี ตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุข เจ้า
พนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน และเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน/ชานาญงาน

งบประมาณ
( บาท )
1,675,860

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุข

- เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข

60,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจา พนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงาน
ประจารถบรรทุกขยะ

955,920

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งพนัก งานขับ
รถยนต์
- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

161,040

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

12,780

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(ฝ่ายประจา)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

( บาท )
1,234,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อจ่ายเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง และ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

60,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และคนสวน

639,840

เขตเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และช่าง
ก่อสร้าง

796,200

เขตเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตาแหน่งช่างก่อสร้าง

38,400

เขตเทศบาล

กองช่าง

- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจาปี ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย
การโยธา นายช่างโยธาชานาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000
2,000
2,000

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล
เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

1,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

100,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

168,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )

2

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ

ค่าตอบแทน (สานักปลัด)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท. ค่าตอบแทน
'เพื่อจ่ายเป็น
'๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาสภาเทศบาล
3. ค่าตอบแทนการสอบ
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงาน
เทศบาล
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย(สานักปลัดฯ)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
๑. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดทาวารสารผลงาน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ การเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
ทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาขนย้ายติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิด เสาวิทยุสื่อสาร
๒. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทาความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

1,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000
30,000

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

5,000
300,000

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

50,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

150,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
๒. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ (สานักปลัดฯ)
ประเภทวัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอง ธงชาติ
ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

50,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

5,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

150,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า
เตารีด ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี
ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี
ตะปู
ฯลฯสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวั
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อน้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

50,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )

ค่าใช้สอย(สานักปลัดฯงานรักษาความสงบฯ)
ประเภทค่าบารุงและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ (สานักปลัดฯงานรักษาความสงบฯ)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อน้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

10,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิง
เครื่องแบบ เสื้อผ้า กางเกง ผ้า เครื่องหมายและสังกัด ถุงเท้า
ร้องเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิงถัง
ดับเพลิง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานเทศกิจ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

( บาท )
ค่าตอบแทน (งานเทศกิจ สานักปลัดฯ)
ประเภทเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ตารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่ปฏิบตั ิ งาน
เทศกิจ ซึ่งปฏิบตั ิงานให้เทศบาลตาบลวานรนิวาส

48,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ค่าตอบแทน (สานักปลัดฯงานป้องกันฯ)
ประเภทเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ตารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. หรือผู้ปฏิบตั ิราชการ อัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตาบลวานรนิวาส

50,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

1,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

192,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

270,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

52,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

งบประมาณ
( บาท )

ค่าตอบแทน (กองคลัง)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท.
- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้
กรรมการกาหนดราคากลาง
ค่าตอบแทนการปฏิบางและคณะ
ตั ินอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา
ค่าใช้สอย (กองคลัง)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปริมาณการถ่ายขั้นต่า
๑๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน จานวน ๑ เครื่อง ค่าเช่าเดือนละ
๓,๕๐๐ บาท จานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
-เพื่อจ่ายค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ จัดทาป้ายต่างๆ ค่าล้าง
อัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทรายจ่ายค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

20,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ค่าวัสดุ (กองคลัง)
ประเภทวัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษกาว แฟ้ม
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ซอง ฯลฯ

100,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

5,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

1,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ถ้วยชาม แก้วน้า เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
กระติกน้าร้อน ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรค หัวเทียน อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามัน ดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ

8,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลื้อง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ฯลฯ

30,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าตอบแทน (กองการศึกษา)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพิเศษ

1,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ

1,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

3,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

60,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

10,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ค่าใช้สอย (กองการศึกษา)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าล้าง อัด /ขยาย
รูป ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเย็บหนังสือ ค่า
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

3,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

10,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

500

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

งบประมาณ
( บาท )

ค่าวัสดุ (กองการศึกษา)
ประเภทวัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ซอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า
เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี
ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี
ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย
เครื่องวัดขนาดเล็ก ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

5000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง ฯลฯ

2,500

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

1,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

40,000

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ค่าตอบแทน (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์ แก่
อปท.
-เพื
่อจ่ายเป็าตอบแทนการปฏิ
นเงินประโยชน์ตอบแทนอื
่นเป็นกรณีพเิ ศษ
ประเภทค่
บตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

1,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

1,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทาป้ายประชา สัมพันธ์
ป้ายประกาศ ป้ายรณรงค์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิ
ฯลฯ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า

10,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

20,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุและทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

100,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทวัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น แฟ้ม สมุดบัญชี
กระดาษ ตลับหมึก ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว
แบบพิ
มพ์ สฯลฯ
ประเภทวั
ดุงานบ้านงานครัว

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

120,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

15,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถ
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แผ่นปะยางรถ ฯลฯ

50,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง ฯลฯ

350,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า
เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แผ่นเหล็ก ค้อนตี ไขควง
ไม้ น้ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ ใบเลื่อย แผ่นตัดเหล็ก หินเจียร
ปูนซีเมนต์ หิน ทราย อิฐบล็อก น๊อต ตะปู ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ายา
เคมีกาจัดยุงและแมลงวัน ทรายอะเบท ปูนขาว โซดาไฟ
คลอรีน เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบสารปนเปื้อน
ชุดตรวจปัสสาวะ ยาและเวชภัณฑ์ วัคซีน ฯลฯ
ประเภทวัสดุเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น มุ้งเขียว ตาข่ายพลาสติก
แสลมกันแด ผ้ายางกันฝน ฯลฯ สาหรับใช้ในงานโรงคัดแยก
ขยะ คลุมบ่อหมักปุ๋ย ลานตากขยะฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบตั ิงาน
เช่น เสื้อยืด เสื้อสะท้อนแสง กางเกง รองเท้า ถุงมือ
หน้ากากอนามัยปิดจมูก/ปาก รองเท้าบู๊ทกันน้า เสื้อกันฝน
ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

10,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

2,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

30,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

25,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทวัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น น๊อต ตลับลูกปืน ใบมีด
เครื่องบดกิ่งไม้ สายพาน รอก ฯลฯ สาหรับใช้งานในโรงคัด
แยกขยะาถนน
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

20,000

งบประมาณ
( บาท )

ค่าวัสดุ (กองช่าง)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ

150,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,310,400

เขตเทศบาล

กองช่าง

150,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

งบประมาณ
( บาท )

ค่าใช้สอย (กองช่าง)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ในการ
ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ รักษาความสะอาดและตกแต่ง
สานักงานเทศบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬาและที่
สาธารณะอื่น ในเขตเทศบาล
ค่าวัสดุเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีปอ้ งกันและกาจัด
ศัตรูพชื พันธุพ์ ชื ปุ๋ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

1,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

15,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

20000

เขตเทศบาล

กองช่าง

งบประมาณ
( บาท )

ค่าตอบแทน (กองช่าง)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษ
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้สอย (กองช่าง)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

200,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

5,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

250,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

20,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

งบประมาณ
( บาท )

ค่าวัสดุ (กองช่าง)
ประเภทวัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ซอง ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า
เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี
ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี
ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย
เครื่องวัดขนาดเล็ก(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

2,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

20,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

50,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

ประเภทวัสดุสารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสารวจ เช่น บันไดอะลูมิเนียม
เทปวัดระยะ ไม้สตร๊าฟ ฯลฯ

5,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

ประเภทวัสดุอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดิน หินลูกรัง หินเกล็ด ยางมะตอย
สาเร็จรูป ฯลฯ

150,000

เขตเทศบาล

กองช่าง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ี ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบตั ิงาน
เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า รองเท้าบูทกันน้า เสื้อกันฝน ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสาหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ค่าใช้สอย (กองช่าง)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยดิน ค่าจ้างเหมา
เครื่องจักร ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ประปา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

650000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการพาณิชย์ : งานตลาดสด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความ
ปลอดภัยประจาตลาดสดเทศบาล

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

102,200

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดสด
เทศบาล
ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)

20,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

5,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานการพาณิชย์ : งานโรงฆ่าสัตว์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นพนักงานประจา
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลวานรนิวาส จานวน 8 อัตรา
ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

698,880

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

5,000

เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

660,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

240,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทค่าไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณี
ยากร ฯลฯ

12,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

144,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์ เคลื่อนที่
ฯลฯ

6,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

3

ค่าสาธารณณูปโภค

ประเภทค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสานักงาน สนามกีฬา
กลาง ประปาหอถังสูง สุขาสาธารณะ ตลาดเทศบาล ๑
(ตลาดผ้า) ตลาดสดเทศบาลตาบลวานรนิวาส โรงฆ่าสัตว์
โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตาบลวานรนิวาส กระแสไฟฟ้า
สาธารณะเกิน ร้อยละ ๑๐ ฯลฯ
ประเภทค่าน้าประปา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในสานักงาน ตลาดสดเทศบาล
ตาบลวานรนิวาส โรงฆ่าสัตว์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส สุขาสาธารณะ ฯลฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (หมวดเงินอุดหนุน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีวชิ ัย อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการศูนย์ร่วมปฏิบตั ิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอวานรนิวาส

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

( บาท )
100,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

100,000
200,000

เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )
13,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป (หมวดค่าใช้สอย)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

5 จัดงานวันรัฐพิธเี ฉลิมพระ
ชนมพรรษา/วันปิยมหาราช
และงานรัฐพิธอี ื่นๆ รวมถึง
การจัดงานอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้อง
กับงานรัฐพิธี

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- จัดพิธถี วายเครื่องราชสักการะ
- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น
- ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

6 โครงการวันเทศบาล

- จัดกิจกรรมวันเทศบาลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
จานวน ๑ ครั้ง/ปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับเสด็จพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

7 โครงการรับเสด็จ
8 โครงการเลือกตั้ง
9 โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลวานรนิวาส

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง
- อบรมสัมมนาพัฒนาพนักงานลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นาชุมชน และเดินทางไปทัศนศึกษาดู
งาน

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

10 โครงการส่งเสริมและ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการส้รางความปรองดอง
สนับสนุน การสร้างความ ของชุมชนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและอยู่อย่างมี
ปรองดอง สมานฉันท์ของคน ความสุข
ในชาติ
11 โครงการทาประชาคมในเขต - จัดให้ประชาชน จานวน ๑๔ ชุมชน เสนอปัญหาความ
เทศบาลและเทศบาล
ต้องการของชุมชน
เคลื่อนที่
- จัดทาแผนชุมชน
- จัดชี้แจงปัญหาและผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ
- จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ

( บาท )
10,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

30,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ
( บาท )
100,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองคลัง

100,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 แผนงานบริหารงานคลัง : งานบริหารงานคลัง (หมวดค่าใช้สอย)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพงานงานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้ งานัสดุ และประชาชนผู้มีหน้าที่ชาระภาษี

13 โครงการจัดทาข้อมูลแผนที่ - สารวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยขอข้อมูลจากเจ้าของทรัพย์สิน ผู้เช่าหรือผู้ประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน ๑ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการวางผังเมืองรวม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- วางผังเมืองของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
ร่วมกับโยธาธิ
รวมการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

งบประมาณ
( บาท )
20,000
33,077,480

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองช่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
- จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการเฝ้าระวังเหตุ
ช่วงเทศกาล อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
รวม

งบประมาณ
( บาท )
30,000
30,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล

ผด. ๐๒

แนวทางที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริการประชาชน
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและบรรเทาความ - ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย
เดือดร้อนของประชาชนด้าน
สาธารณภัย/อุบตั ิภยั /อัคคีภยั
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ -ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
อปพร. ในงานป้องกัน และระงับ ฝ่ายพลเรือน จานวน ๕๐ คน/ปี
อัคคีภยั และทัศนศึกษาดูงาน
รวม

( บาท )
20,000

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

50,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

งบประมาณ

70,000

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ผด. ๐๒

 แผนงานงบกลาง
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
งบกลาง

( บาท )
2,519,670

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.
๑. เพื่อชาระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้ เลขที่ ๕๘๖/
๑๙๕/๒๕๕๑ (อาคารตลาดสด) ลงวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. เพื่อชาระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เลขที่ ๑๔๑๑/
๑๐๐/๒๕๕๗(อาคารสานักงานเทศบาล) ลงวันที่
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

473,370

เขตเทศบาล

กองคลัง

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน
อัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายให้
พนักงานจ้างตามกฎหมาย

259,110

เขตเทศบาล

กองคลัง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
ประเภทค่าชาระเงินต้น
เพื่อชาระเงินกู้ ก.ส.ท.
1. เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตาบลวานรนิวาส
ตามสัญญากู้เลขที่ 456/195/2551 (อาคาร
ตลาดสด) ลงวันที่ 15 กันยายน 2551
2. เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
วานรนิวาส ตามสัญญากู้เลขที่
1411/100/2557 (อาคารสานักงานเทศบาล)
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ผด. ๐๒

 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

ประเภทสารองจ่าย
- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามความ
เหมาะสม

100,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
๑.ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(สานักปลัดฯ)

51,880

เขตเทศบาล

กองคลัง

130,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
( บาท )

ประเภทช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
โครงการอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ยจ่ายสาหรับการจราจร การ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ด้านจราจรที่ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตี้เส้น แผงกั้น
ป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ควบคุมสัญญาณ

๒.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองสาธารณสุขฯ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ผด. ๐๒

 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
๓. ค่าเช่าอาคารและที่ดินที่ราชพัสดุรวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ(กองคลัง)
๓.๑ สัญญา ๓-สน-๔๓/๒๕๕๐ (ราย ๓-๐๔๔
๗๐๘-๑-๔) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค่าเช่าปีละ 17,040 บาท
๓.๒ สัญญา ๓-สน-๑๕/๒๕๕๔ (รายตัว ๓-๐๔๔
๗๐๘-๑-๓) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ค่าเช่าปีละ 29,880 บาท
๓.๓ สัญญา ๓ -สน-๑๖/๒๕๕๔ (รายตัว ๓๐๔๔
๗๐๘-๑-๕) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค่าเช่าปีละ 3,120 บาท
๓.๔ สัญญา ๔-สน-๕/๒๕๕๔ (รายตัว ๔-๐๔๔
๗๐๘-๑-๓) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ค่าเช่าปีละ 37,600 บาท
๔. ค่าเช่าตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดผ้า) ตั้งไว้
๑07,980 บาท เป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-สัญญา ๓-สน-๑๘/๒๕๕๑ (รายตัว ๓๐๔๔๗๐๘-๑-๒) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

( บาท )
87,640

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองคลัง

107,980

เขตเทศบาล

กองคลัง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ผด. ๐๒

 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

( บาท )
126,240

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล

กองคลัง

๖. ค่าตอบแทนในอัตราค่าเช่าอาคารกรณีก่อสร้าง
ล่าช้า (อาคารพาณิชย์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
๓๖ คูหา) ตั้งไว้ ๗๒,๑๕๐ บาท เป็นค่าตอบแทน
การใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิใ์ ห้
กระทรวงการคลัง แปลง สน ๘๘๘
-สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๗ (ทะเบียนรายตัว ๕๐๔๔๗๐๘-๑-๕) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

72,150

เขตเทศบาล

กองคลัง

๗. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
ตามเงือ่ นไขธนารักษ์

20,000

เขตเทศบาล

กองคลัง

10,000

เขตเทศบาล

สานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
๕. ค่าเช่าตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดสดเทศบาล
ตาบลวานรนิวาสและอาคารโดยรอบ สน ๒๔๗ ตั้ง
ไว้ ๑26,240 บาท เป็นค่าเช่าอาคารและที่ดิน
ราชพัสดุและค่าธรรมเนียมต่างๆแปลง
สน ๒๔๗ (สัญญาเลขที่ ๓-สน-๒๕/๒๕๕๒)
(รายตัว ๓-๐๔๔๗๐๘-๑-๔๑) ลงวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๒

ประเภทเงินช่วยพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทาศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาหรือพนักงานจ้าง ตายใน
ระหว่างรับราชการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลตาบลวานรนิวาส

ผด. ๐๒

 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พืน้ ที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

657,670

เขตเทศบาล

กองคลัง

5,260

เขตเทศบาล

กองคลัง

122,510

เขตเทศบาล

กองคลัง

งบประมาณ
( บาท )

บาเหน็จบานาญ (สานักปลัดเทศบาล)
ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคานวณ
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่
รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทศิ ให้
หรือเงินอุดหนุน [เงินรายได้รวม – (เงินอุดหนุน+
เงินที่มีผู้อุทศิ ให้) x ๒%] [65,233,090 –
(32,118,910 + 231000) x ๒%] =
657,663 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ ๕,๒๖๐ บาท
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
ตั้งไว้ 122,510 บาท (122,508)
รวม

3,975,810

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่วนที่ 4
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำร
ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

ผด.01
บัญชีสรุปจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไ่ ม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตาบลวานรนิวาส
(ครุภัณฑ์/งบประมาณทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

บัญชีครุภัณฑ์
(แบ่งตามแผนงาน/งาน)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป : งานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป : งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป : งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา : งานระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข : งานตลาดสด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

จานวน
ครุภัณฑ์
ทีด่ าเนินการ
(รายการ)

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทงั้ หมด

5
4
4
4
5
2
2
5
31

16.13
12.90
12.90
12.90
16.13
6.45
6.45
16.13
100.00

จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยงาน
งบประมาณ
งบประมาณทัง้ หมด รับผิดชอบหลัก
(บาท)
50,200
50,200
93,800
41,700
189,500
124,300
24,000
63,500
637,200

7.88
7.88
14.72

6.54
29.74
19.51
3.77
9.97
100.00

สำนักปลัดฯ
กองคลัง
สำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำ
กองกำรศึกษำ
กองสำธำรณสุขฯ
กองสำธำรณสุขฯ
กองช่ำง

68

ผด.01

ส่วนที่ 5
แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำร
ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

1

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

เก้ำอี้ทำงำน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

เก้ำอี้ทำงำนสำหรับเจ้ำหน้ำที่จำนวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 600 มม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 650 มม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 880 มม.
-หุ้มด้วยหนังเทียม หรือตำข่ำย
- มีล้อเลื่อน 5 ล้อ
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

3,900

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

2

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิดบำน
เลื่อนทึบ

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนทึบ
ขนำด 3 ฟุต คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 มม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 40 มม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 85 มม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

4,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ
ผด.
ผด.๐๒/๑
๐๒/๑
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่
3

4

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

โต๊ะทำงำนสำหรับ โต๊ะทำงำนเจ้ำหน้ำที่ขนำด 5 ฟุต
เจ้ำหน้ำที่
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 150 มม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 75 มม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 70 มม.
- ลิ้นชักข้ำงละ 3 ลิ้นชัก และลิ้นชักกลำง
พร้อมกุญแจ
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่
2 (ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

8,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

30,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ
ผด.
ผด.๐๒/๑
๐๒/๑
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป
ที่
5

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank
Printer)

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4,300

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ
ผด.
ผด.๐๒/๑
๐๒/๑
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิดบำน
เลื่อนกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ
5,500 คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 0.85 เมตร
- บำนเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

11,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

7

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิด 2
บำน

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จำนวน 1
หลัง คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 45 ซม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 180 ซม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

4,900

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ
ผด.
ผด.๐๒/๑
๐๒/๑
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

8

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่
2 (ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

30,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

9

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

4,300

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่
10

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ตู้เหล็กเก็บ
'ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อนทรงสูง ขนำด 4
เอกสำรบำนเลื่อน ฟุต คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
ทรงสูง ขนำด 4 - มีขนำดควำมกว้ำง 4 ฟุต
ฟุต
หรือไม่น้อยกว่ำขนำด
กว้ำง 120X ลึก40 Xสูง 180 ซม.
- มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

9,500

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

11

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่
2 (ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

30,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

12

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

4,300

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

13 ค่ำบำรุงรักษำ ค่ำซ่อมแซม
และปรับปรุง บำรุงรักษำทรัพส์ ิน
ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงโครงสร้ำงของ
ครุภณ
ั ฑ์ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุง
ตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ได้แก่ รถดับเพลิง
รถบรรทุกน้ำ หรือครุภณ
ั ฑ์ขนำดใหญ่อื่นๆ
ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

50,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

สำนักปลัดฯ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ๐๒/๑
ผด.
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

14

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเปิดทึบ คุณลักษณะ
เอกสำรบำนเปิดทึบ พืน้ ฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 45 ซม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 182 ซม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

4,900

15

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

โทรโข่งมือถือ

โทรโข่งมือถือ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี้
- มีสำยสะพำยและปรับระดับได้
- มีเสียงไซเรนไม่ต่ำกว่ำ 25 วัตต์
- ฮอร์น เส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ
230X350 มม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

2,500

เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่
2 (ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

30,000

เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส

16

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบผด.ผด.๐๒/๑
๐๒/๑

 แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่
17

18

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank
Printer)

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิดบำน
เลื่อนกระจก

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

4,300

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง (รร.
อนุบำลวำนรนิวำส)
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 0.85 เมตร
- บำนเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

5,500

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบผด.ผด.๐๒/๑
๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่
19

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ครุภณ
ั ฑ์
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิด 2
บำน

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
'ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จำนวน 1
หลัง (ศพด.)
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 0.85 เมตร
- บำนเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

งบประมาณ
(บาท)
4,900

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ๐๒/๑
ผด.
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

20

ครุภณ
ั ฑ์ โทรทัศน์ LED
โฆษณำและ แบบ Smart TV
เผยแพร่

โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1
เครื่อง (ศพด.) คุณลักษณะพื้นฐำน
-ควำมละเอียดจอภำพ ไม่น้อยกว่ำ
1920x1080 พิกเซล
-แสดงภำพด้วยหลอดภำพ LED Blacklight
-สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
-มีช่อง HDMI ไม่น้ออยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ
เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณและเสียง
-ช่อง USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ
รองรับไฟล์ภำพ เพลงและภำพยนต์
-มีตัวรับสัญญำณดิจิตอลในตัว
เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ1 สำนักงบประมำณ
พ.ศ. 2561

26,500

21

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขำวดำ
คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ชนิด LED (18หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง (รร.อนุบำล
ขำวดำ
เทศบำลวำนรนิวำส) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

2,600

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ๐๒/๑
ผด.
ผด. ๐๒/๑

 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่
22

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ค่ำที่ดินและ ค่ำรักษษและ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/
สิ่งก่อสร้ำง ปรับปรุงที่กินและ ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
สิ่งก่อสร้ำง
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลวำนรนิวำส (จ่ำย
จำกเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำของท้องถิ่น)

งบประมาณ
(บาท)
150,000

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองกำรศึกษำ
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แบบ ผด. ๐๒/๑

 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข
ที่
23

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank
Printer)

24 ค่ำบำรุงรักษำ ค่ำซ่อมแซม
และปรับปรุง บำรุงรักษำทรัพส์ ิน
ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

4,300

จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงโครงสร้ำงของ
ครุภณ
ั ฑ์ขนำดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่ำซ่อมบำรุง
ตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ได้แก่ รถดับเพลิง
รถบรรทุกน้ำ หรือครุภณ
ั ฑ์ขนำดใหญ่อื่นๆ
ฯลฯ

120,000

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองสำธำรณสุข
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เทศบำลตำบล กองสำธำรณสุข
วำนรนิวำส

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานการพาณิชย์ : งานตลาดสด
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

25 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำ เครื่อขยำยเสียง
และวิทยุ กลำงแจ้ง

เครื่องขยำยเสียงกลำงแจ้งจำนวน 1 เครื่อง
(ติดตั้งที่ตลำดสดเทศบำลตำบลวำนรนิวำส)
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ขยำยกำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 100 วัตต์
- มีระบบปรับเสียงในตัว
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

12,000

26 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำ ลำโพงฮอร์น
และวิทยุ

ลำโพงฮอร์น จำนวน 6 ตัว สำหรับติดผนัง
(ติดตั้งที่ตลำดสดเทศบำลตำบลวำนรนิวำส)
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 30 วัตต์
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

12,000

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.
เทศบำลตำบล กองสำธำรณสุข
วำนรนิวำส
พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

เทศบำลตำบล กองสำธำรณสุข
วำนรนิวำส

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
27

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงำน

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

ตู้เหล็กเก็บ
ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเลื่อนกระจก พร้อม
เอกสำรบำนเลื่อน ฐำนรอง ขนำด 5 ฟุต คุณลักษณะพื้นฐำน
กระจก
ดังนี้
- มีขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 0.85 เมตร
- บำนเลื่อนกระจก มีกุญแจล็อค
- มีฐำนรอง
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

11,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

28

ครุภณ
ั ฑ์
โรงงำน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำจำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ควำมดันไฟ AC220V+/-10% Volt
- ควำมถี่ : 50/60Hz
- แรงดันขณะที่จ่ำยไฟไร้ภำระ ไม่น้อยกว่ำ
67V
- กระแสไฟที่เชื่อม(ปรับได้) 20-200 Amp
- แรงดันขำออก ไม่น้นอกว่ำ 27V
- พำวเวอร์แฟกเตอร์ Power Factor ไม่น้อย
กว่ำ 0.93
- ขนำดของลวดเชื่อม 1.6-4.0 mm.
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ400X193X291 mm.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

9,300

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

29

ครุภณ
ั ฑ์
โรงงำน

เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนำด 14 นิ้ว (355 มม.)
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ
- ฉนวนสองชั้น
- กำลังไฟไมน้อยกว่ำ 2,200 วัตต์
- ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 3,800 รอบ/นำที
- ควำมยำวสำยไฟ ไม่น้อยกว่ำ 2.5 เมตร
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด

8,900

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. . . . .
.

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับทีไ่ ม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

30

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
สำหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกว่ำ 19
นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่
2 (ขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

30,000

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

31

ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องพิมพ์แบบ
คอมพิวเตอร์ ฉีดพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank
Printer)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก
(InkTank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

4,300

เทศบำลตำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง
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