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คานา
เนื่องจากเทศบาลตาบลวานรนิวาส ได้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการบริห ารราชการและจัดทาบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
แก้ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งภายหลังมีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
จัดทาแผนดาเนิ น งานให้ แล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ งงบประมาณเพิ่ มเติม เพื่อให้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 26 และข้อ 27
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลวานรนิวาส จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนิ น งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่ มเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น เพื่ อให้ ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 เพิ่มเติม และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่ า งๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนิ น งานจะท าให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล การด าเนิ น งาน
เมือ่ สิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลวานรนิวาส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลวานรนิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
เทศบาลตาบลวานรนิวาส
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๑
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 ว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดาเนิ นงานให้ จัดท าให้ แล้ ว เสร็จภายในสามสิ บ วันนั บ แต่วัน ที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไข
แผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบลวานรนิวาส จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบลวานรนิวาสให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิ บั ติ มากขึ้น มีก ารประสานและบู ร ณาการการท างานกับ หน่ ว ยงานและการจาแนกรายละเอีย ดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนิ นงานจะทาให้ การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี งบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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๒
๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 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
ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จัด ท าร่างแผนการดาเนิ น งาน เพิ่ ม เติ ม เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม แล้ วเสนอผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่า งแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม แล้ วเสนอผู้บริห าร
ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
สรุป การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม สามารถดาเนินการ ได้ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ภายหลังมีการจัดทางบประมาณเพิ่มเติม
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมโดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่ น
เพื่อให้ความเห็นชอบ
๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม โดยให้ ปิ ด ประกาศแผนการด าเนิ น งานภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ป ระกาศ เพื่ อ ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ระยะเวลำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเพิ่ ม เติ ม หรื อได้ รับ แจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานราชการ
ส่ วนกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิจ หรือ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ ดาเนิน การในพื้ น ที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
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๓
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ

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 ง การ
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 นการมี 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 ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคู่กันอาศัย
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
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๔
๖. พัฒ นาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่ งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมมือในการทางานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึ กและพัฒ นา
แรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
๗. พั ฒ นาการแข่ ง ขั น (Competitive Strenght) ระบบการวางแผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท าให้ อ งค์ ก าร
มีการแข่งขัน กัน มากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุ งสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘. ท าให้ เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัด
ประสาน งานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ
................................................................................

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ส่วนที่ 2
แบบ ผด.01
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม
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แบบ ผด. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบำลตำบลวำนรนิวำส
**********************************
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
จำนวน
คิดเป็นร้อยละของ
จำนวน
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
โครงกำร
โครงกำรทั้งหมด
งบประมำณ
ที่ดำเนินกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเที่ยว
1.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
1
20.00
45,000
รวม
1
20.00
45,000
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ที่ 3 กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
1.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
1
20.00
350,000
รวม

1

20.00
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลตำบลวำนรนิวำส ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
1.1 แผนงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข
1.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป
รวม

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4.72
4.72

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

350,000

36.72
36.72
3.17

กองสำธำรณสุขฯ
สำนักปลัดฯ
/กองคลัง

1

20.00

30,240

1

20.00

136,500

2

40.00

166,740

17.49

1

20.00

391,488

1
5

20.00
100.00

391,488
953,228

41.07
41.07

14.32

งบกลำง
1.1 แผนงำนงบกลำง
รวม
รวมทั้งสิ้น
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สำนักปลัดฯ
/กองคลัง

100.00

5

ส่วนที่ 3
แบบ ผด.02
รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1

รวม

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
45,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
เทียนเข้าพรรษา
จานวน 45,000 บาท)
1 โครงการ
45,000
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สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดับที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. ๒

กองการศึกษา

6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร และชุมชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1

รวม

โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน

350,000

1 โครงการ

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดับที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. ๒

เทศบาลตาบล กองการศึกษา
วานรนิวาส

- ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
- โอนเพิ่ม 150,000 บาท
- รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท

350,000
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7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
โครงการ

1

เงินเดือน/เงินค่าจ้างประจา/ค่าจ้าง
ชั่วคราว

รวม

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานเทศบาล

1 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

30,240

สถานที่
ดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

กอง
สาธารณสุขฯ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

แบบ ผด. ๒

- โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- โอนเพิ่มครั้งที่ 1
จานวน 17,460 บาท
- โอนเพิ่มครั้งที่ 2
จานวน 12,780 บาท
รวมทั้งสิ้น 30,240 บาท

30,240

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

1

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
80,000
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัว
เทียน ไขควง นอตและ สกรู - ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
- โอนเพิ่ม 50,000 บาท
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อ
- รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท
น้า ฯลฯ

สถานที่
ดาเนินการ

ในเขต
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

เม..
ย.
พ.ค
มิ.ย
.
ก.ค
.
ส.ค
.
ก.ย
.

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ม.ค
.
ก.พ
มี..ค

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

ต.ค
.
พ.ย
.
ธ.ค.

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. ๒

สานักปลัดฯ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรและบุคลากร
 แผนบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

1

รวม

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุ (ต่อ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
56,500
เอกสารปริมาณการถ่ายขั้นต่า
๑๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน จานวน ๑
- ตั้งจ่ายไว้ 52,000 บาท
เครื่อง ค่าเช่าเดือนละ ๓,๕๐๐
- โอนเพิ่ม 4,500 บาท
บาท จานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน
- รวมทั้งสิ้น 56,00 บาท
๔๒,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ
จัดทาป้ายต่างๆ ค่าล้างอัดขยายรูป
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
1 โครงการ
136,500

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สถานที่
ดาเนินการ

เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผด. ๒

กองคลัง

10

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************

แบบ ผด. ๒

 แผนงานงบกลาง

1

งบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดย
ประมาณทั้งปี เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หาย อันเนื่องมาจากการทางาน
ให้แก่นายจ้าง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย

10,420

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

กองคลัง

เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

สานักปลัดฯ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

- โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
จานวน 10,420 บาท

53,890
- ตั้งจ่ายไว้ 51,880 บาท
- โอนเพิ่ม 2,010 บาท
- รวมทั้งสิ้น 53,890 บาท

รวม

1 โครงการ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

391,488
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
**************************

แบบ ผด. ๒

 แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
4. ค่าเช่าตลาดเทศบาล 1
(ตลาดผ้า) เป็นค่าเช่าที่ราช
พัสดุและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(สน 3-สน-18/2551 (ราย
ตัว 044708-1-2) ลงวันที่
31 ตุลาคม 2551

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

327,178

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาลตาบล
วานรนิวาส

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕๖2
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖1
หลัก

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ลาดับที่

งบประมาณ
(บาท)

กองคลัง

- ตั้งจ่ายไว้ 107,980 บาท
- โอนเพิ่ม 219,198 บาท
- รวมทั้งสิ้น 327,178 บาท
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