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ค าน า 

 
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน                   

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)              
พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนด ำเนินกำร  ดังนี้ (๑) คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศ
แผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน  (๓) แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  งบประมำณจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี งบประมำณนั้น   กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและ               
กำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น”   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น  เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน  โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  
และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส ให้มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำม
สะดวกมำกขึ้น  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนเหลื่อม ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ฉบับนี้  จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสและ                  
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี  
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ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
    - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

    - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

    - ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนินงาน 

    - แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน 

    - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

1. บทน ำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน                   
ตามหมวด ๕  ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  
ดังนี้ (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิ ดประกาศไว้อย่ างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙       
ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม                    
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ                
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 (1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
 (3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น 
 (4) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

 สรุป   การจัดท าแผนสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา
แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
 ๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

4. ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน

สามสิบวันนับแต่นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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5. แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามด าเนินงานและ
การประเมินผล  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการปฏิบัติการจัดท า  ดังนี้ 
 ๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนามีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 

๒. จัดท าหลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 ๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

6. ประโยชน์ของกำรวำงแผน 
 การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง
เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผนถ้า
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
 ๒. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพ่ือคิดค้นวิธีให้
องค์การและวิธีการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินการมีความต่อเนื่องกัน 
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า
นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ 
 ๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง
เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลงานมาจาก
การวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทาง
พิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 
 ๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การ
ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กันอาศัย
ซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ควบคุม 
 ๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ
วางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้
เนื่องจาก ขณะฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้านการวางแผนท าให้
เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้าง ทัศนคติการมอง
อนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 
 ๖. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมมือในการท างานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้ 
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 
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 ๗. พัฒนาการแข่งขัน (Competitive Strenght) ระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์การ                
มีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ 
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต    
          ๘. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัด
ประสาน งานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 
 
 

................................................................................ 



 

 

 

 

ส่วนที่ 2  

แบบ ผด.01 
สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
(โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที ่1 การพัฒนาอาชีพ เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

2 3.33 40,000 0.06

แนวทางการพัฒนาที ่2 การพัฒนาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร 
ให้มีความพร้อมสู่อาเซียน
 

1 1.67 50,000 0.08

รวม 3 5.00 90,000 0.14

5

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

กองการศึกษา 



ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
(โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว

แนวทางการพัฒนาที ่1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนน และรางระบายน  า 
ไฟฟ้า ประปา อาคารและบ้านพัก

6 10.00 1,650,000 2.55

แนวทางการพัฒนาที ่2 สนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
 

8 13.33 755,000 1.17

แนวทางการพัฒนาที ่3 การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

0 0.00 0 0.00

รวม 14 23.33 2,405,000 3.72

6

กองช่าง 
กองการศึกษา



ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
(โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนาที ่1 การพัฒนาด้านการศึกษา และการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน

3 5.00 6,982,210 10.81

แนวทางการพัฒนาที ่2 การจัดสวัสดิการสังคม การช่วยเหลือคน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
 

4 6.67 8,298,400 12.85

แนวทางการพัฒนาที ่3 การส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

6 10.00 4,613,080 7.14

แนวทางการพัฒนาที ่4 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
 

2 3.33 190,000 0.29

แนวทางการพัฒนาที ่5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม องค์กรและชุมชน
 

5 8.33 960,000 1.49

รวม 20 33.33 21,043,690 32.58

7

กองการศึกษา
ส านักปลัดฯ

กองสาธารณสุข



ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
(โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 

แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพือ่
เศรษฐกิจในทีดิ่นสาธารณประโยชน์ ทีดิ่นกรรมสิทธิ ์และสิทธิ
ครอบครองของประชาชน

1 1.67 100,000 0.15

แนวทางการพัฒนาที ่2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 

4 6.67 2,930,800 4.54

รวม 5 8.33 3,030,800 4.69

8

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ



ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
(โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีาม
หลักธรรมาภิบาล

 

แนวทางการพัฒนาที ่1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรและบุคลากร

14 23.33 33,077,480 51.21

แนวทางการพัฒนาที ่2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
 

1 1.67 30,000 0.05

แนวทางการพัฒนาที ่3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการบริการประชาชน

2 3.33 70,000 0.11

รวม 17 28.33 33,177,480 51.37

9

ส านักปลัดฯ
กองการศึกษา

กองช่าง 
กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ



ผด.01

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ

ทีด่ าเนินการ
(โครงการ)

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

แผนงานงบกลาง  

งานงบกลาง 1 1.67 4,843,480 7.50

รวม 1 1.67 4,843,480 7.50
รวม 5 ยุทธศาสตร์ และ 1 งบกลาง (ทีจ่ัดเป็นโครงการพัฒนา) 60 100.00 64,590,450 100.00

10

ส านักปลัดฯ
กองการศึกษา

กองช่าง 
กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ



ผด.01



ผด.01



ผด.01



ผด.01



ผด.01

32,440,280



ผด.01



 

 

 

ส่วนที่ 3  

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



      แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมและพฒันา

กลุ่มอาชีพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
/วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ในการประกอบอาชีพทกุ
กลุ่มในชุมชน

30,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการจัดจ าหน่าย 
สินค้า OTOP

10,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

40,000

11

รวม 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพฒันาอาชีพ เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการแข่งขันในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ้ืนที่

ด าเนินการ

ผด. ๐๒





      แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมและจัดท าแปลง

สาธติ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง

- อบรมและจัดท าแปลงสาธติ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง

50,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

50,000

12

รวม 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่  ๒ พฒันาผู้ประกอบการ กลุ่ม องค์กร ใหม้ีความพร้อมสู่อาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒





      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้า 

ถนนนิราศทกุข์ฝ่ังทศิใต้
-ก่อสร้างทอ่ระบายน ้าถนนนิราศทกุข์ฝ่ังทศิใต้ของ
ถนนทางสายหมายเลข 2307 ด้านทศิตะวนัตก
เร่ิมจากถนนกรมทางหลวง ขนาดทอ่ระบายน ้าเส้น
ผ่านศูนย์ 1.00 เมตร มอก.ชั น 3 จ้านวน 91 
ทอ่น บอ่พกั คสล . พร้อมฝาปดิจ้านวน 9 บอ่พกั 
จ้านวน 1 ปา้ย

489,000 เขตเทศบาล กองการช่าง

2 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้ารูป
ตัวยู ถนนสุขราษฎร์ ด้านทศิ
ตะวนัตก

- ก่อสร้างทอ่ระบายน ้ารูปตัวยู ถนนสุขราษฎร์ 
ด้านทศิตะวนัตกต่อจากโครงการเดิม ป ี2559  
ถึงแยกถนนเรืองสวสัด์ิ ขนาดรางระบายน ้ากวา้ง
ภายใน 0.60 เมตร ลึก 65 เมตร ฝาปดิ คสล. 
ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ควายาวดครงการไม่น้อยกวา่ 59.00 
เมตร พร้อมปา้ยโครงเหล็กจ้านวน 1 ปา้ย

204,000 เขตเทศบาล กองการช่าง

3 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. 
ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝ่ังทศิตะวนัออก

- ก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์ ฝ่ัง
ทศิตะวนัออกของทางหลวงหมายเลข 222 ข้าง
ธนาคาร ธกส. ขนาดกวา้ง 1.00-3.40 เมตร 
พื นที่ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 383.94 ตารางเมตร 
พร้อมปา้ยโครงการเหล็กจ้านวน 1 ปา้ย

234,000 เขตเทศบาล กองการช่าง

13

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้ เกาะกลางถนน และรางระบายน ้า ไฟฟา้ ประปา อาคารและบา้นพกั

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พ้ืนที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผด. ๐๒



ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้ เกาะกลางถนน และรางระบายน ้า ไฟฟา้ ประปา อาคารและบา้นพกั

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ผด. ๐๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4  โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ติดตั งตู้

ไฟฟา้อาคารที่พกัผู้โดยสาร
- ซ่อมแซม ติดตั งตู้ไฟฟา้อาคารที่พกัผู้โดยสาร 
ขนาดกวา้ง 0.15 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 
0.65 เมตร ใช้หลอไฟ LED สถานที่ติดตั งในเขต
เทศบาลฯ จ้านวน 10 จุด

146,000 เขตเทศบาล กองการช่าง

5 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าถนน
เกษมศรี

-ก่อสร้างทอ่ระบายน ้าถนนเกษมศรี ฝ่ังทศิ
ตะวนัตกของทางหลวงมมายเลข 222 ด้านทศิ
เหนือของถนนเกษมศรี จากแยกเรืองศรีถึงแยกศรี
โพนเมืองขนาดทอ่ระบายน ้า คสล. มอก. ชั น 3 
เส้นผ่านสูนย์กลาว 0.60 เมตร จ้านวน 153 
ทอ่น บอ่พกั คสล . พร้อมฝาปดิ จ้านวน 16 บอ่ 
ไม่น้อยกวา่ 169 เมตร พร้อมปา้ยโครงการเหล็ก
จ้านวน 1 ปา้ย

427,000 เขตเทศบาล กองการช่าง

      แผนงานเคหะและชุมชน:  งานไฟถนน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธาณะใน

เขตเทศบาลต้าบลวานรนิวาส
- อุดหนุนใหก้ารไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อขยายเขต
ไฟฟา้สาธารณะในเขตเทศบาลต้าบลวานรนิวาส

150,000 เขตเทศบาล กองการช่าง

1,650,000

14

รวม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่ พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ้ืนที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ้ืนที่

ด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเทา้ เกาะกลางถนน และรางระบายน ้า ไฟฟา้ ประปา อาคารและบา้นพกั

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ผด. ๐๒

 







 



      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ:  งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดกิจกรรมวนัลอยกระทง

 - จัดขบวนแหร่ถนางนพมาศ
 - ประกวดกระทง
 - ประกวดนางนพมาศ หรืออื่นๆ

300,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการจัดประเพณีวนัสงกรานต์, 
ตุ้มโฮม

- จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ 
- จัดพธิรีดน ้าด้าหวัและขอพรจากผู้สูงอายุ
- จัดขบวนแหพ่ระพทุธรูป, สรงน ้าพระ
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์ 
-จัดพธิบีายศรีผูกแขนสู่ขวญัใหก้ับลูกหลาน
ญาติพี่น้อง
- จัดพาแลงรับประทานอาหารร่วมกัน

150,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานวนัขึ นปใีหม่ - จัดท้าบญุ/ตักบาตรวนัขึ นปใีหม่ 
-ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ในเขต
เทศบาล

20,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณีบญุกองข้าว - จัดกิจกรรมบญุกองข้าว
- จัดพธิบีายศรีสู่ขวญั
- จัดพธิบีชูาพระแม่โพสพ

40,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีบญุมหาชาติ - จัดกิจกรรมประเพณีบญุมหาชาติ
- จัดพธิแีหพ่ระเวสสันดรเข้าเมือง
- จัดใหม้ีการเทศน์เร่ืองพระเวสสันดรชาดก
หรือเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์

140,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่นและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

ผด. ๐๒



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนและสืบสานวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของทอ้งถิ่นและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ผด. ๐๒

      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ:  งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการจัดงานประเพณีบญุบั งไฟ - จัดแหข่บวนฟอ้นร้าในวนัแหโ่ฮมบญุ 

- จัดท้านั่งร้านส้าหรับการน้าบั งไฟขึ นจุด
75,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัด
กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

- ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่นในเขต
เทศบาลต้าบลวานรนิวาส

20,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

8 อุดหนุนสภาวฒันาธรรมอ้าเภอวานร
นิวาส โครงการส่งเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวฒันธรรม

- จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและวฒันาธรรมทอ้งถิ่น

10,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

755,000

16

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ้ืนที่

ด าเนินการ

รวม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ใหบ้ริการของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใหบ้ริการของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน(ศสมช.)

30,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

30,000

**'หมายเหตุ ไม่มีบญัญัติในเทศบญัญัติ

รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเทีย่ว
แนวทางที่ 3 การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสืบสานภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒



      แผนงานการศึกษา:  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา
1. เงินอุดหนุนส าหรบส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น

279,800 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2. เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับอนุบาล

449,970 เขตเทศบาล กองการศึกษา

3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

115,600 เขตเทศบาล กองการศึกษา

4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส

76,840 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ - จ่ายเปน็เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง) เพื่อเปน็ค่าอาหารกลางวนั
เด็กนักเรียน จ านวน  ๑,๕๐5  คน อัตรามื้อละ
 ๒๐ บาท/คน จ านวน ๒๐๐ วนั

6,020,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

      แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ - เด็กและเยาวชน  ประมาณ ๑,๐๐๐  คน 

เข้าร่วมโครงการทกุปี
40,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

6,982,210
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ

รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่  ๑  การพฒันาด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒





      แผนงานบรหิารงานทั่วไป:  งานบรหิารทั่วไป(งบเงนิอุดหนุน)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนกิ่งกาชาด

อ้าเภอวานรนิวาส  โครงการรวมน ้าใจต้านภยั
ยามยาก

10,000 เขตเทศบาล ส้านักปลัดฯ

      แผนงานงบกลาง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
            แผนงานงบกลาง

2 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 
รวม  715 คน

6,308,400 เขตเทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการเเบี ยยังชีพผู้พกิาร -เพื่อจ่ายเปน็เบี ยยังชีพผู้พกิาร รวม ๑41 คน 1,920,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 
รวม ๑๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน

60,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

8,298,400
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ

รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่ ๒ การจัดสวสัดิการสังคม การช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒





      แผนงานบรหิารงานทั่วไป:  งานบรหิารทั่วไป(งบเงนิอุดหนุน)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอาหารกลางวนั

นักเรียน
เพื่อจ่ายเปน็
1. อาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบาลวานรนิวาส จ านวน 68 อัตรา 
มื้อละ 20บาท/คน จ านวน 245 วนั

 
333,200



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

2. อาหารกลางวนัโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส  
จ านวน 159 คน อัตรามื้อละ 20บาท/คน 
จ านวน 200 วนั(จ่ายจากเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวนั

636,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการอาหารเสริม(นม) ประเภทอาหารเสริม (นม)
'1. ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน
 68 คน อัตรา ๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วนั



130,310



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

2. ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส จ านวน ๑๕9 คน 
อัตรา ๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วนั

304,680 เขตเทศบาล กองการศึกษา

 ๓. ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) จ านวน 
๑,๕๐5 คน อัตรา ๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ 
วนั (จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)



2,883,890



เขตเทศบาล



กองการศึกษา
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งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาคุณภาพชีวติ และการแก้ไขปญัหายาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส
ผด. ๐๒



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาคุณภาพชีวติ และการแก้ไขปญัหายาเสพติด

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส
ผด. ๐๒

     แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการปอ้งกันและ

แก้ไขปญัหายาเสพติด
- แก้ไขปญัหายาเสพติด เปา้หมายคือผู้
ประสานพลังแผ่นดิน, กรรมการชุมชน, อสม.
                                                         

10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้

- ด าเนินกิจกรรมปอ้งกันและควบคุมโรค 
ตามแนวทางโครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระราช
ปณิธาณศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟา้หญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

25,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

- ด าเนินกิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขโรคโรคขาด
สารไอโอดีน

10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

     แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (เงนิอุดหนุนเอกชน)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข
- อุดหนุนส าหรับการด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข (14 ชุมชนๆละ 3
 โครงการ รวม 42 โครงการ)

280,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

4,613,080
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2562

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561







     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :  งานกีฬาและนันทนาการ

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ -จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป

อย่างน้อย ปลีะ ๑ คร้ัง
90,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งการประกวดและ
การแข่งขันต่างๆ

- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ทอ้งถิ่นทอ้งที่สามัคคีอย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง
- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพนัธอ์ย่างน้อยปลีะ ๑ คร้ัง
- จัดส่งประชาชนหรือเยาวชนเข้าประกวดแข่งขัน
ในด้านต่างๆ

100,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

190,000
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รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางที่ ๔ การส่งเสริมและพฒันากีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒



     แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ของเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบล
วานรนิวาสต่างๆ

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม/พฒันาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน 
- จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

20,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มพฒันาสตรี
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและคณะกรรมการพฒันา
สตรีชุมชน และจัดทศันศึกษาดูงาน

240,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวตินักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและทศันศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ
อนามัย อาชีพ อารมณ์ สังคม ฯลฯ
- ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- เกิดการพฒันาองค์ความรู้และคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ

200,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้น า คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม 
องค์กรต่างๆ และทศันศึกษาดูงาน

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ

400,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

5 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ 
อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพ 
ปอ้งกันโรคติดต่อและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและศึกษาดูงาน

- อบรมพฒันาศักยภาพ อสม. ใหม้ีความรู้ และ
สามารถน ามาปฏบิติัในชุมชม
ศึกษาดูงานการด าเนินงานในพื้นที่ประสบ
ความส าเร็จ

100,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

860,000
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างและพฒันาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กรและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม

ผด. ๐๒





       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการถนนสีเขียว - ปรับภมูิทศัน์ส่ิงแวดล้อมและถนนสายต่างๆ

และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล
100,000 เขตเทศบาล กองช่าง

100,000

23

รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ดินกรรมสิทธิ ์และสิทธคิรอบครองของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒





       แผนงานเคหะและชุมชน :  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคล 

ภายนอกรักษาความสะอาดเก็บ
ขนขยะ กวาดขยะบนถนน 
ทางเดินตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขต
เทศบาลและตลาดสด

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคล ภายนอก
รักษาความสะอาด เก็บขนขยะ กวาดขยะบนถนน
ทางเดิน ตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตเทศบาลและตลาดสด
 จ านวน ๓๐ อัตรา

2,620,800 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

2 ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท า
ความสะอาดบอ่ก าจัดส่ิงปฏกิูล
ฝังกลบขยะขุดบอ่ขยะใหม่หรือ
เปน็ค่าก าจัดขยะกรณีที่มีความ
จ าเปน็ต้องใหห้น่วยงานอื่นก าจัด
ให้

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าฝังกลบขยะที่ระบบก าจัดขยะ ของ
เทศบาลขุดลอกท าความสะอาดบอ่ก าจัดส่ิงปฏกิูลฝัง
กลบขยะขุดบอ่ขยะใหม่หรือเปน็ค่าก าจัด ขยะกรณีที่
มีความจ าเปน็ต้องใหห้น่วยงานอื่นก าจัดให้

200,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

       แผนงานเคหะและชุมชน :  งานบ าบดัน  าเสีย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท า

ความสะอาดทอ่ ร่องระบายน  า 
ล าหว้ยในเขตเทศบาล ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าขุดลอกท าความสะอาดทอ่ ร่องหรือ
รางระบายน  า  ล าหว้ยในเขตเทศบาล ฯลฯ 

10,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข
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งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

พ้ืนที่
ด าเนินการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การรักษาความสะอาด การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผด. ๐๒

       แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ภายใต้แผนปฏบิติัการ LA๒๑ 
ระดับทอ้งถิ่น (ส่งเสริมพหภุาคี
เครือข่ายการพฒันา ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ภารกิจถ่ายโอนด้าน
ส่ิงแวดล้อม)

- รณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนทั ง ๑๔ ชุมชนเพื่อ
ลดปริมาณขยะไปสู่บอ่ก าจัดขยะ
- ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน
- จัดท าน  าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และ
เลี ยงไส้เดือนจากขยะอินทรีย์
- รณรงค์ใหใ้ช้ถังดักไขมันบ าบดัน  าเสียเบื องต้นจาก
บา้นเรือน และร้านอาหาร

100,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

2,930,800
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม







       แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป(ฝ่ายการเมือง)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า/ - เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ๒ 

คน
725,760 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

ค่าจ้างชั่วคราว - เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี ๒ คน

180,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบพเิศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ๒ คน

180,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลานุการนายกฯ/ที่ปรึกษานายกฯ 207,360 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนสภาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

1,425,600 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป(ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าป ีต าแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หวัหน้าส านักปลัด หวัหน้าฝ่ายอ านวย การ นักทรัพยากร
บคุลากร และเจ้าพนักงานธรุการปฏบิติังาน 

2,200,660 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มค่าตอบแทนพเิศษ
ปลัดเทศบาล เงินประจ าต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล หวัหน้า
ส านักปลัดเทศบาล และ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

270,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ 
พนักงานขับรถยนต์

712,920 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

1,200 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน (ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าป ีต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายปกครอง นักจัดการ
งานทะเบยีนและบตัร นักจัดการเทศกิจ นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน นิติกร  เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

1,867,960 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายปกครอง 18,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงต าแหน่ง
พนักงานขับรถดับเพลิงจ านวน 2 อัตรา

496,680 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

- เพื่อจ่ายตอบแทนพนักงานและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง ต าแหน่งช่วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบยีน และ
พนักงานดับเพลิง

1,667,640 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง

31,200 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
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ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลัง (ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าป ีต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง หวัหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง หวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ นักวชิาการเงิน
และบญัชีช านาญการ นักวชิาการพสัดุปฏบิติัการ  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏบิติังาน

2,357,080 เขตเทศบาล กองคลัง

-เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง หวัหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง

78,000 เขตเทศบาล กองคลัง

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

211,320 เขตเทศบาล กองคลัง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานการศึกษา  : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าป ีต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการ ศึกษาฯ นักวชิาการศึกษาปฏบิติัการ
 นักวชิาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ/ช านาญการ นักพฒันา
ชุมชนช านาญการ 

1,430,480 เขตเทศบาล กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา

2,344,220 เขตเทศบาล กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

548,760 เขตเทศบาล กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา

60,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินวทิยฐานะของผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักครู
เทศบาล

84,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานการศึกษา  : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  (ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ต าแหน่งบคุลากรสนับสนุนการ
สอนและพนักงานจ้างทั่วไป รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) 
- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ)

1,242,120 เขตเทศบาล กองการศึกษา

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
(ต าแหน่งบคุลากรสนับสนุนการสอนและพนักงานจ้างทั่วไป 
รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) ส่วนกลางจัดสรรอัตราให ้ต้ัง
ไว ้ ๓๖,๐๐๐ บาท

36,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
(งบบคุลากร)

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
(ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส)  ต้ังไว ้๑๖๘,๐๐๐ บาท (ส่วนกลางจัดสรร
อัตราให ้จ านวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท) 

168,000 เขตเทศบาล กองการศึกษา
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ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานสาธารณสุข  : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าป ีต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ
และส่ิงแวดล้อม  หวัหน้าฝ่ายบริหาร งานสาธารณสุข เจ้า
พนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏบิติังาน/ช านาญงาน  เจ้า
พนักงานการเงินและบญัชีปฏบิติังาน/ช านาญงาน  และเจ้า
พนักงานธรุการปฏบิติังาน/ช านาญงาน 

1,675,860 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

- เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หวัหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข

60,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ า พนักงานขับรถบรรทกุขยะ และพนักงาน
ประจ ารถบรรทกุขยะ

955,920 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่งพนัก งานขับ
รถยนต์ 

161,040 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 12,780 เขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(ฝ่ายประจ า)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าป ีต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หวัหน้าฝ่าย
การโยธา นายช่างโยธาช านาญงาน และเจ้าพนักงานธรุการ
ช านาญงาน

1,234,000 เขตเทศบาล กองช่าง

- เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง และ
หวัหน้าฝ่ายการโยธา

60,000 เขตเทศบาล กองช่าง

- เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า
 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ และคนสวน

639,840 เขตเทศบาล กองช่าง

- เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟา้ และช่าง
ก่อสร้าง

796,200 เขตเทศบาล กองช่าง

- เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ต าแหน่งช่างก่อสร้าง 38,400 เขตเทศบาล กองช่าง

33

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

       แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ค่าตอบแทน (ส านักปลัด)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ 
อปท. ค่าตอบแทน 

'เพื่อจ่ายเปน็ 
'๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ



1,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าสภาเทศบาล 10,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
3. ค่าตอบแทนการสอบ 2,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงาน
เทศบาล

2,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 1,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

ค่าใช้สอย(ส านักปลัดฯ)

ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
๑. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดท าวารสารผลงาน ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ การเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
ท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา ค่าติดต้ังไฟฟา้ 
ค่าติดต้ังประปา ค่าจ้างเหมาขนย้ายติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปดิ เสาวทิยุส่ือสาร



100,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

๒. ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกท าความสะอาดอาคาร
 สถานที่ราชการ

168,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

34

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวสัดุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
๑. ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
๒. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตาม
กฎหมาย ระเบยีบ หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ   

30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
เพื่อจ่ายเปน็
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 5,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 300,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

ค่าวัสดุ (ส านักปลัดฯ)

ประเภทวัสดุส านักงาน 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม้  
สมุดบญัชี สมุดประวติัข้าราชการ แบบพมิพ ์ซอง ธงชาติ 
ฯลฯ 



150,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

35

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารทั่วไป

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  เช่น ฟวิส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์
ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง 
ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน  ไฟฉาย สปอตไลท ์ฯลฯ

 
10,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปโูต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟา้ 
เตารีด ฯลฯ 



50,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุก่อสร้าง    
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี 
ทนิเนอร์ ปนูซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี 
ตะป ูฯลฯ 



5,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยางนอก ยางใน หวัเทยีน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อน้ า ฯลฯ



30,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ



150,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

36

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้สอย(ส านักปลัดฯงานรักษาความสงบฯ)

ประเภทค่าบ ารุงและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ



50,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ค่าวัสดุ (ส านักปลัดฯงานรักษาความสงบฯ)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น ฟวิส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์
ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง 
ไมโครโฟน ฯลฯ



30,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยางนอก ยางใน หวัเทยีน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้างรถยนต์ หม้อน้ า ฯลฯ



30,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซิน แก๊สหงุต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง ฯลฯ



50,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

37

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิง 
เคร่ืองแบบ เส้ือผ้า กางเกง ผ้า เคร่ืองหมายและสังกัด ถุงเทา้
 ร้องเทา้ เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 



30,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น เคร่ืองดับเพลิงถัง
ดับเพลิง ฯลฯ 



10,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

     แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานเทศกิจ

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าตอบแทน (งานเทศกิจ ส านักปลัดฯ)

ประเภทเงนิรางวัลการปฏบิตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ปฏบิติั งาน
เทศกิจ ซ่ึงปฏบิติังานใหเ้ทศบาลต าบลวานรนิวาส

48,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

38

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานรกัษาความสงบภายใน : งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าตอบแทน (ส านักปลัดฯงานปอ้งกันฯ)
ประเภทเงนิรางวัลการปฏบิตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน อปพร. หรือผู้ปฏบิติัราชการ อัน
เปน็ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลวานรนิวาส

50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

39

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลัง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าตอบแทน (กองคลัง)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ 
อปท.
-  เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างและคณะ กรรมการก าหนดราคากลาง



21,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ค่าตอบแทนการปฏบิตัินอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ



1,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ค่าเช่าบา้น 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นพนักงานเทศบาล 



192,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือบตุรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า



270,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ค่าใช้สอย (กองคลัง) 
ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารปริมาณการถ่ายขั้นต่ า
 ๑๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน จ านวน  ๑  เคร่ือง  ค่าเช่าเดือนละ  
๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน  เปน็เงิน   ๔๒,๐๐๐  บาท  
-เพื่อจ่ายค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ จัดท าปา้ยต่างๆ ค่าล้าง
อัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ



52,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

40

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลัง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ฯลฯ 



50,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ



20,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ค่าวัสดุ (กองคลัง) 
ประเภทวัสดุส านักงาน 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษกาว แฟม้ 
สมุดบญัชี แบบพมิพ ์ซอง ฯลฯ  



100,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ถ้วยชาม แก้วน้ า เตาไฟฟา้ กระทะไฟฟา้ หม้อหงุข้าว 
กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ



5,000

 
เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรค หวัเทยีน อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ



1,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

41

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป : งานบรหิารงานคลัง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามัน ดีเซล
 น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามันจารบ ีฯลฯ



8,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ต่างๆ ประเภทวสัดุคงทน 
วสัดุส้ินเปล้ือง และวสัดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ฯลฯ 



30,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

42

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานการศึกษา : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าตอบแทน (กองการศึกษา)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์ 
แก่ อปท.
- เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชนต์อบแทนอืน่เปน็กรณีพิเศษ




1,000




เขตเทศบาล




กองการศึกษา

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ



1,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ค่าใช้สอย (กองการศึกษา)
ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าล้าง อดั/ขยาย
รูป ค่าจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเย็บหนงัสือ ค่า
เข้าปกหนงัสือ ฯลฯ



3,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบยีน ฯลฯ




60,000




เขตเทศบาล




กองการศึกษา

ประเภทค่าบ ารุงและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ



10,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

43

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานการศึกษา : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าวัสดุ (กองการศึกษา)

ประเภทวัสดุส านักงาน
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม้  
สมุดบญัชี แบบพมิพ ์ซอง ฯลฯ



50,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น ฟวิส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟฟา้ สวติซ์
ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง 
ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท ์ฯลฯ



3,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปโูต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟา้ 
เตารีด กระทะไฟฟา้ หม้อไฟฟา้รวมถึงหม้อหงุข้าวไฟฟา้ 
กระติกน้ า ฯลฯ



10,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี 
ทนิเนอร์ ปนูซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี 
ตะป ูค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สวา่น เล่ือย
เคร่ืองวดัขนาดเล็ก ฯลฯ



500



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

44

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานการศึกษา : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยางนอก ยางใน หวัเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ



5000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน
 น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ



2,500



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม เมมโมร่ีการ์ด แถบบนัทกึเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วดีีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ



1,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ



40,000



เขตเทศบาล



กองการศึกษา

45

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานสาธารณสุข : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าตอบแทน (กองสาธารณสุขฯ)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์ แก่ 
อปท. 
-เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ



1,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ



1,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยประชา สัมพนัธ ์ 
ปา้ยประกาศ ปา้ยรณรงค์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิ 
ฯลฯ 



10,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ฯลฯ




20,000




เขตเทศบาล




กองสาธารณสุขฯ

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวสัดุและทรัพย์สิน
เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ



100,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

46

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานสาธารณสุข : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)

ประเภทวัสดุส านักงาน
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน เช่น แฟม้ สมุดบญัชี 
กระดาษ  ตลับหมึก ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว 
แบบพมิพ ์ฯลฯ 



20,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปโูต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟา้ 
เตารีด กระทะไฟฟา้ หม้อไฟฟา้รวมถึงหม้อหงุข้าวไฟฟา้ ฯลฯ



120,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น แผ่นเหล็ก ค้อนตี ไขควง 
ไม้ น้ ามันทาไม้ สี ทนิเนอร์ ใบเล่ือย แผ่นตัดเหล็ก หนิเจียร 
ปนูซีเมนต์ หนิ ทราย อิฐบล็อก น๊อต ตะป ูฯลฯ



15,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถ 
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หวัเทยีน แผ่นปะยางรถ ฯลฯ



50,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน
 น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ



350,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานสาธารณสุข : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ ายา
เคมีก าจัดยุงและแมลงวนั ทรายอะเบท  ปนูขาว  โซดาไฟ  
คลอรีน  เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์  ชุดทดสอบสารปนเปื้อน
 ชุดตรวจปสัสาวะ  ยาและเวชภณัฑ์  วคัซีน ฯลฯ



50,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุเกษตร
-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเกษตร เช่น มุ้งเขียว ตาข่ายพลาสติก 
แสลมกันแด ผ้ายางกันฝน ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานโรงคัดแยก
ขยะ คลุมบอ่หมักปุ๋ย ลานตากขยะฯลฯ 



10,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม เมมโมร่ีการ์ด แถบบนัทกึเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วดีีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ



2,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายในการปฏบิติังาน 
เช่น เส้ือยืด เส้ือสะทอ้นแสง กางเกง รองเทา้ ถุงมือ 
หน้ากากอนามัยปดิจมูก/ปาก  รองเทา้บู๊ทกันน้ า เส้ือกันฝน 
ฯลฯ 



30,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแปน้อักขระ
หรือแปน้พมิพ ์เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ



25,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ
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ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานสาธารณสุข : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุอ่ืน
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุอื่นๆ เช่น น๊อต ตลับลูกปนื ใบมีด
เคร่ืองบดกิ่งไม้ สายพาน รอก ฯลฯ ส าหรับใช้งานในโรงคัด
แยกขยะ



20,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุขฯ

     แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าวัสดุ (กองช่าง)

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น ฟวิส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก ฯลฯ 



150,000



เขตเทศบาล



กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานเคหะและชุมชน : งานสวนสาธารณะ

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้สอย (กองช่าง)

ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคลภายนอก ในการ 
ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ รักษาความสะอาดและตกแต่ง
ส านักงานเทศบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬาและที่
สาธารณะอื่น ในเขตเทศบาล



1,310,400



เขตเทศบาล



กองช่าง

ค่าวัสดุเกษตร 
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเกษตร เช่น สารเคมีปอ้งกันและก าจัด
ศัตรูพชื พนัธุพ์ชื ปุ๋ย วสัดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์
พชื



150,000



เขตเทศบาล



กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าตอบแทน (กองช่าง)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ 
อปท
- เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ



1,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ



1,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ค่าใช้สอย (กองช่าง)
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ ฯลฯ




15,000




เขตเทศบาล




กองช่าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ



20000



เขตเทศบาล



กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าวัสดุ (กองช่าง)

ประเภทวัสดุส านักงาน
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม้  
สมุดบญัชี แบบพมิพ ์ซอง ฯลฯ



10,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น ฟวิส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา้ เทปพนัสายไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก ฯลฯ 



200,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
ผ้าปโูต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟา้ 
เตารีด กระทะไฟฟา้ หม้อไฟฟา้รวมถึงหม้อหงุข้าวไฟฟา้ 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ



5,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี 
ทนิเนอร์ ปนูซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สังกะสี 
ตะป ูค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สวา่น เล่ือย
เคร่ืองวดัขนาดเล็ก(ตลับเมตร ลูกด่ิง) ฯลฯ



250,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี  
 ยางนอก ยางใน หวัเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ



20,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

52

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน
 น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ



50,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวดุัโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม เมมโมร่ีการ์ด แถบบนัทกึเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร์,วดีีโอเทป,แผ่นซีดี)ฯลฯ



2,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายในการปฏบิติังาน 
เช่น เส้ือ กางเกง รองเทา้ รองเทา้บทูกันน้ า เส้ือกันฝน ฯลฯ



20,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแปน้อักขระ
หรือแปน้พมิพ ์เมาส์ เคร่ืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ



50,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุส ารวจ
-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส ารวจ เช่น บนัไดอะลูมิเนียม 
เทปวดัระยะ ไม้สตร๊าฟ ฯลฯ



5,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

ประเภทวัสดุอ่ืนๆ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ ดิน หนิลูกรัง หนิเกล็ด ยางมะตอย
ส าเร็จรูป ฯลฯ



150,000



เขตเทศบาล



กองช่าง

53

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้สอย (กองช่าง)
ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาปรับเกล่ียดิน ค่าจ้างเหมา
เคร่ืองจักร ค่าระวางบรรทกุ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดต้ังไฟฟา้
ประปา ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 



650000



เขตเทศบาล



กองช่าง

54

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานการพาณชิย์ : งานตลาดสด

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขฯ)

ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาแรงงานบคุคลภายนอกรักษาความ
ปลอดภยัประจ าตลาดสดเทศบาล  



102,200



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุข

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพฒันาตลาดสด
เทศบาล 




20,000




เขตเทศบาล




กองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น หลอดไฟฟา้ 
สายไฟฟา้ ปล๊ัก  สวติซ์  เบรกเกอร์ ฯลฯ



5,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุข

55

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานการพาณชิย์ :  งานโรงฆ่าสัตว์

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขฯ)

ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอกเปน็พนักงานประจ า
โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 8 อัตรา



698,880



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุข

ค่าวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เช่น หลอดไฟฟา้ ฯลฯ



5,000



เขตเทศบาล



กองสาธารณสุข

56

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป :  งานบรหิารงานคลัง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ค่าสาธารณณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 

- เพื่อจ่ายเปน็ค่ากระแสไฟฟา้อาคารส านักงาน สนามกีฬา
กลาง ประปาหอถังสูง สุขาสาธารณะ ตลาดเทศบาล ๑
(ตลาดผ้า) ตลาดสดเทศบาลต าบลวานรนิวาส โรงฆ่าสัตว ์
โรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบลวานรนิวาส กระแสไฟฟา้
สาธารณะเกิน ร้อยละ ๑๐ ฯลฯ



660,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทค่าน้ าประปา
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาในส านักงาน ตลาดสดเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส โรงฆ่าสัตว ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส สุขาสาธารณะ ฯลฯ  



240,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทค่าไปรษณยี์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณี
ยากร ฯลฯ 



12,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ



144,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรศัพทพ์ื้นฐาน โทรศัพท ์เคล่ือนที่ 
ฯลฯ



6,000



เขตเทศบาล



กองคลัง

57

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป :  งานบรหิารทั่วไป (หมวดเงนิอุดหนุน)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 อุดหนุนองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น
- จ่ายเปน็เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีวชิัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ในโครงการศูนย์ร่วมปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอวานรนิวาส

13,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

     แผนงานบรหิารงานทั่วไป :  งานบรหิารทั่วไป (หมวดค่าใช้สอย)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 จัดงานวนัรัฐพธิเีฉลิมพระ

ชนมพรรษา/วนัปยิมหาราช
 และงานรัฐพธิอีื่นๆ รวมถึง
การจัดงานอื่นๆซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับงานรัฐพธิี

- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- จัดพธิถีวายเคร่ืองราชสักการะ
- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม
สาธารณประโยชน์อื่น
- ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

100,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

6 โครงการวนัเทศบาล - จัดกิจกรรมวนัเทศบาลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
จ านวน  ๑  คร้ัง/ปี

30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

7 โครงการรับเสด็จ - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรับเสด็จพระมหากษตัริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์

30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

8 โครงการเลือกต้ัง - เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกต้ัง 100,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

9 โครงการพฒันาบคุลากร
เทศบาลต าบลวานรนิวาส

- อบรมสัมมนาพฒันาพนักงานลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน และเดินทางไปทศันศึกษาดู
งาน

200,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน :  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10  โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุน การสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันทข์องคน
ในชาติ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการส้รางความปรองดอง
ของชุมชนเพื่อใหเ้กิดความรักความสามัคคีและอยู่อย่างมี
ความสุข

10,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

11 โครงการท าประชาคมในเขต
เทศบาลและเทศบาล
เคล่ือนที่

- จัดใหป้ระชาชน  จ านวน  ๑๔  ชุมชน  เสนอปญัหาความ
ต้องการของชุมชน
- จัดท าแผนชุมชน
- จัดชี้แจงปญัหาและผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ
- จัดหน่วยบริการเคล่ือนที่ในชุมชนต่างๆ

30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

     แผนงานบรหิารงานคลัง :  งานบรหิารงานคลัง (หมวดค่าใช้สอย)

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการพฒันาศักยภาพ

งานบริหารงานคลัง
- อบรมสัมมนาพฒันาศักยภาพงานงานการเงินและบญัชี 
งานจัดเก็บรายได้  งานัสดุ และประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษ ี

100,000 เขตเทศบาล กองคลัง

13 โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

- ส ารวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยขอข้อมูลจากเจ้าของทรัพย์สิน  ผู้เช่าหรือผู้ประกอบการ 
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน  ๑  คร้ัง/ปี

100,000 เขตเทศบาล กองคลัง
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ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ ๑ การพฒันาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรและบคุลากร

ผด. ๐๒

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการวางผังเมืองรวม - วางผังเมืองของเทศบาลต าบลวานรนิวาส    

ร่วมกับโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัสกลนคร
20,000 เขตเทศบาล กองช่าง

33,077,480

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รวม



     แผนงานการรกัษาความสงบภายใน :  งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล
- จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยใหบ้ริการเฝ้าระวงัเหตุ
ช่วงเทศกาล อย่างน้อยปลีะ ๒ คร้ัง

30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

30,000รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 2 การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒



     แผนงานการรกัษาความสงบภายใน :  งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนด้าน
สาธารณภยั/อุบติัภยั/อัคคีภยั

- ใหค้วามช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภยั 20,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูศักยภาพ 
อปพร. ในงานปอ้งกัน และระงับ
อัคคีภยั และทศันศึกษาดูงาน 

-ฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือน จ านวน ๕๐ คน/ปี

50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

70,000รวม

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางที่ 3 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั และการบริการประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒





     แผนงานงบกลาง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบกลาง ประเภทค่าช าระเงินต้น 

เพื่อช าระเงินกู้ ก.ส.ท. 
1. เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลต าบลวานรนิวาส
 ตามสัญญากู้เลขที่ 456/195/2551 (อาคาร
ตลาดสด) ลงวนัที่ 15 กันยายน 2551 
2. เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ตามสัญญากู้เลขที่ 
1411/100/2557 (อาคารส านักงานเทศบาล) 
ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,519,670 เขตเทศบาล กองคลัง

ประเภทค่าช าระดอกเบี้ยเงนิกู้ ก.ส.ท.
๑. เพื่อช าระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้ เลขที่ ๕๘๖/
๑๙๕/๒๕๕๑ (อาคารตลาดสด) ลงวนัที่ ๑๕  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. เพื่อช าระดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เลขที่ ๑๔๑๑/
๑๐๐/๒๕๕๗(อาคารส านักงานเทศบาล) ลงวนัที่ 
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

473,370 เขตเทศบาล กองคลัง

ประเภทเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม ใน
อัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายให้
พนักงานจ้างตามกฎหมาย

259,110 เขตเทศบาล กองคลัง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒



     แผนงานงบกลาง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒

ประเภทช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
โครงการอ่ืน
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้ยจ่ายส าหรับการจราจร การ
จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ด้านจราจรที่ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ต้ีเส้น แผงกั้น 
ปา้ย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ควบคุมสัญญาณ




100,000




เขตเทศบาล




ส านักปลัดฯ

ประเภทส ารองจ่าย 
- เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็ตามความ
เหมาะสม



100,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
๑.ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 
(ส านักปลัดฯ)

51,880 เขตเทศบาล กองคลัง

๒.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ (กองสาธารณสุขฯ)

130,000 เขตเทศบาล กองคลัง



     แผนงานงบกลาง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒

๓. ค่าเช่าอาคารและที่ดินที่ราชพสัดุรวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ(กองคลัง)
๓.๑ สัญญา ๓-สน-๔๓/๒๕๕๐ (ราย ๓-๐๔๔ 
๗๐๘-๑-๔) ลงวนัที่ ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ค่าเช่าปลีะ 17,040 บาท
๓.๒ สัญญา ๓-สน-๑๕/๒๕๕๔ (รายตัว ๓-๐๔๔ 
๗๐๘-๑-๓) ลงวนัที่ ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙ 
ค่าเช่าปลีะ 29,880 บาท
๓.๓ สัญญา ๓ -สน-๑๖/๒๕๕๔ (รายตัว ๓๐๔๔ 
๗๐๘-๑-๕) ลงวนัที่ ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ค่าเช่าปลีะ 3,120 บาท 
๓.๔ สัญญา ๔-สน-๕/๒๕๕๔ (รายตัว ๔-๐๔๔ 
๗๐๘-๑-๓) ลงวนัที่ ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ค่าเช่าปลีะ 37,600  บาท

87,640 เขตเทศบาล กองคลัง

๔. ค่าเช่าตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดผ้า) ต้ังไว ้       
๑07,980 บาท เปน็ค่าเช่าที่ราชพสัดุและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
-สัญญา ๓-สน-๑๘/๒๕๕๑ (รายตัว ๓-
๐๔๔๗๐๘-๑-๒) ลงวนัที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

107,980 เขตเทศบาล กองคลัง



     แผนงานงบกลาง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒

๕. ค่าเช่าตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดสดเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสและอาคารโดยรอบ สน ๒๔๗ ต้ัง
ไว ้ ๑26,240 บาท เปน็ค่าเช่าอาคารและที่ดิน
ราชพสัดุและค่าธรรมเนียมต่างๆแปลง 
สน ๒๔๗ (สัญญาเลขที่ ๓-สน-๒๕/๒๕๕๒) 
(รายตัว ๓-๐๔๔๗๐๘-๑-๔๑) ลงวนัที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๒

126,240 เขตเทศบาล กองคลัง

๖. ค่าตอบแทนในอัตราค่าเช่าอาคารกรณีก่อสร้าง
ล่าช้า (อาคารพาณิชย์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น 
๓๖ คูหา) ต้ังไว ้๗๒,๑๕๐ บาท เปน็ค่าตอบแทน
การใช้ที่ดินระหวา่งก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิใ์ห้
กระทรวงการคลัง แปลง สน ๘๘๘
-สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๗ (ทะเบยีนรายตัว ๕-
๐๔๔๗๐๘-๑-๕) ลงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

72,150 เขตเทศบาล กองคลัง

๗. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั ต้ังไว ้๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ตามเง่ือนไขธนารักษ์

20,000 เขตเทศบาล กองคลัง

ประเภทเงนิช่วยพิเศษ    
- เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยค่าท าศพ กรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานจ้าง ตายใน
ระหวา่งรับราชการ



10,000



เขตเทศบาล



ส านักปลัดฯ



     แผนงานงบกลาง

( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ พ้ืนที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒

บ าเหน็จบ านาญ (ส านักปลัดเทศบาล)
ประเภทเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)   
- เพื่อจ่ายสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย โดยค านวณ
ต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ไม่
รวมเงินรายได้จากพนัธบตัร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทศิให้
หรือเงินอุดหนุน [เงินรายได้รวม – (เงินอุดหนุน+
เงินที่มีผู้อุทศิให)้ x ๒%]  [65,233,090 – 
(32,118,910 + 231000) x ๒%] = 
657,663 บาท




657,670




เขตเทศบาล




กองคลัง

เงนิช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ช.ค.บ.) 
- เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (ช.ค.บ.) ต้ังไว ้๕,๒๖๐ บาท

5,260 เขตเทศบาล กองคลัง

เงนิบ าเหน็จลูกจ้างประจ า
- เพื่อจ่ายเปน็เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
ต้ังไว ้122,510 บาท (122,508)

122,510 เขตเทศบาล กองคลัง

3,975,810รวม



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรปุครภุัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 



ผด.01

บัญชคีรุภัณฑ์
(แบ่งตามแผนงาน/งาน)

จ านวน
ครุภัณฑ์

ทีด่ าเนินการ
(รายการ)

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทัง้หมด

จ านวน
งบประมาณ

(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  : งานบริหารทัว่ไป 5 16.13 50,200 7.88 ส ำนักปลัดฯ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป : งานบริหารงานคลัง 4 12.90 50,200 7.88 กองคลัง
แผนงานบริหารงานทัว่ไป : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 4 12.90 93,800 14.72 ส ำนักปลัดฯ
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 4 12.90 41,700 6.54 กองกำรศึกษำ

แผนงานการศึกษา : งานระดบัวัยเรียนและประถมศึกษา 5 16.13 189,500 29.74 กองกำรศึกษำ

แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2 6.45 124,300 19.51 กองสำธำรณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข : งานตลาดสด 2 6.45 24,000 3.77 กองสำธำรณสุขฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5 16.13 63,500 9.97 กองช่ำง
รวม 31 100.00 637,200 100.00
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บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส

(ครุภัณฑ์/งบประมาณทีด่ าเนินการจริงตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)



ผด.01

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

แบบ ผด.02/1 
บัญชคีรุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.1 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
เก้ำอี้ท ำงำน
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

เก้ำอี้ท ำงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 600 มม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 650 มม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 880 มม.
-หุ้มด้วยหนังเทยีม หรือตำข่ำย 
- มีล้อเล่ือน 5 ล้อ 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

3,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

2 ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิดบำน
เล่ือนทบึ

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเล่ือนทบึ 
ขนำด 3 ฟตุ คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 80 มม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 40 มม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 85 มม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

4,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.3 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
โต๊ะท ำงำนส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่

โต๊ะท ำงำนเจ้ำหน้ำที่ขนำด 5 ฟตุ 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 150 มม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 75 มม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 70 มม.
- ล้ินชักข้ำงละ 3 ล้ินชัก และล้ินชักกลำง
พร้อมกุญแจ
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

8,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

4 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส ำหรับประมวลผล
 แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกวำ่ 19
 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่
 2 (ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)
จ ำนวน ๑ เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑



30,000

เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส



ส ำนักปลัดฯ

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานบรหิารทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.5 ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดพร้อมติดต้ังถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(InkTank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานบรหิารงานคลัง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.6 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิดบำน
เล่ือนกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเล่ือนกระจก 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 5 ฟตุ จ ำนวน 2 หลังๆละ 
5,500 คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 0.85 เมตร
- บำนเล่ือนกระจก มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

11,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

7 ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิด 2 
บำน

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จ ำนวน 1 
หลัง คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 90 ซม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 45 ซม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 180 ซม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

4,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส
แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานบรหิารงานคลัง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.8 ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส ำหรับประมวลผล
 แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกวำ่ 19
 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่
 2 (ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)
จ ำนวน ๑ เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

9 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดพร้อมติดต้ังถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(InkTank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.10 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรบำนเล่ือน
ทรงสูง ขนำด 4 
ฟตุ

'ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเล่ือนทรงสูง ขนำด 4
 ฟตุ คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้ง 4 ฟตุ 
หรือไม่น้อยกวำ่ขนำด 
กวำ้ง 120X ลึก40 Xสูง 180 ซม.
- มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

9,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

11 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส ำหรับประมวลผล
 แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกวำ่ 19
 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่
 2 (ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)
จ ำนวน ๑ เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

12 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดพร้อมติดต้ังถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(InkTank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองคลัง

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.13 ค่ำบ ำรุงรักษำ

และปรับปรุง
ครุภณัฑ์

ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพสิ์น
เพื่อใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ

จ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงโครงสร้ำงของ
ครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุง
ตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ได้แก่ รถดับเพลิง 
รถบรรทกุน้ ำ หรือครุภณัฑ์ขนำดใหญ่อื่นๆ 
ฯลฯ

50,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

ส ำนักปลัดฯ

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒/๑



      แผนงานการศึกษา :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.14 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรบำนเปดิทบึ

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเปดิทบึ คุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 90 ซม.
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 45 ซม.
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 182 ซม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

4,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

15 ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน

โทรโข่งมือถือ โทรโข่งมือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี้ 
- มีสำยสะพำยและปรับระดับได้
- มีเสียงไซเรนไม่ต่ ำกวำ่ 25 วตัต์
- ฮอร์น เส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกวำ่ 
230X350 มม.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

2,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

16 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส ำหรับประมวลผล
 แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกวำ่ 19
 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่
 2 (ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)
จ ำนวน ๑ เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส
บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานการศึกษา :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.17 ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดพร้อมติดต้ังถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(InkTank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

18 ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิดบำน
เล่ือนกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเล่ือนกระจก 
ขนำดไม่น้อยกวำ่ 5 ฟตุ จ ำนวน 1 หลัง (รร.
อนุบำลวำนรนิวำส) 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 0.85 เมตร
- บำนเล่ือนกระจก มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

5,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่

ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.19 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรชนิด 2 
บำน

'ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จ ำนวน 1 
หลัง (ศพด.) 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 0.85 เมตร
- บำนเล่ือนกระจก มีกุญแจล็อค
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

4,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

พ.ศ. 2562ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.20 ครุภณัฑ์

โฆษณำและ
เผยแพร่

โทรทศัน์ LED 
แบบ  Smart TV

โทรทศัน์ LED แบบ  Smart TV จ ำนวน 1 
เคร่ือง (ศพด.) คุณลักษณะพื้นฐำน
-ควำมละเอียดจอภำพ ไม่น้อยกวำ่ 
1920x1080 พกิเซล 
-แสดงภำพด้วยหลอดภำพ LED Blacklight
-สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
-มีช่อง HDMI ไม่น้ออยกวำ่ 2 ช่องสัญญำณ
เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณและเสียง
-ช่อง USB ไม่น้อยกวำ่ 1 ช่องสัญญำณ 
รองรับไฟล์ภำพ เพลงและภำพยนต์ 
-มีตัวรับสัญญำณดิจิตอลในตัว
เปน็ไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ1 ส ำนักงบประมำณ 
พ.ศ. 2561

26,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

21 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์ชนิด LED 
ขำวด ำ

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิด LED ขำวด ำ
(18หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 1 เคร่ือง (รร.อนุบำล
เทศบำลวำนรนิวำส) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

2,600 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานบรหิารงานทั่วไป   :  งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.22 ค่ำที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง
ค่ำรักษษและ
ปรับปรุงที่กินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/
ซ่อมแซมอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลวำนรนิวำส  (จ่ำย
จำกเงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำของทอ้งถิ่น)

150,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองกำรศึกษำ

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑ผด. ๐๒/๑



      แผนงานสาธารณสุข  :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.23 ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดพร้อมติดต้ังถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(InkTank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองสำธำรณสุข

24 ค่ำบ ำรุงรักษำ
และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำทรัพสิ์น
เพื่อใหส้ำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ

จ่ำยเปน็ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงโครงสร้ำงของ
ครุภณัฑ์ขนำดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่ำซ่อมบ ำรุง
ตำมปกติหรือค่ำซ่อมกลำง ได้แก่ รถดับเพลิง 
รถบรรทกุน้ ำ หรือครุภณัฑ์ขนำดใหญ่อื่นๆ 
ฯลฯ

120,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองสำธำรณสุข

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. ๐๒/๑แบบ ผด. ๐๒/๑



      แผนงานการพาณชิย์  :  งานตลาดสด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.25 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้

และวทิยุ
เคร่ือขยำยเสียง
กลำงแจ้ง

เคร่ืองขยำยเสียงกลำงแจ้งจ ำนวน 1 เคร่ือง 
(ติดต้ังที่ตลำดสดเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส) 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ขยำยก ำลังขยำยไม่น้อยกวำ่ 100 วตัต์ 
- มีระบบปรับเสียงในตัว
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

12,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองสำธำรณสุข

26 ครุภณัฑ์ไฟฟำ้
และวทิยุ

ล ำโพงฮอร์น ล ำโพงฮอร์น จ ำนวน 6 ตัว ส ำหรับติดผนัง  
(ติดต้ังที่ตลำดสดเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส) 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ขนำดไม่ต่ ำกวำ่ 30 วตัต์ 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

12,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองสำธำรณสุข

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส ผด. ๐๒/๑



      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.27 ครุภณัฑ์

ส ำนักงำน
ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำรบำนเล่ือน
กระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรบำนเล่ือนกระจก พร้อม
ฐำนรอง ขนำด 5 ฟตุ คุณลักษณะพื้นฐำน 
ดังนี้ 
- มีขนำดควำมกวำ้งไม่น้อยกวำ่ 1.50 เมตร
- มีควำมลึกไม่น้อยกวำ่ 0.40 เมตร
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 0.85 เมตร 
- บำนเล่ือนกระจก มีกุญแจล็อค
- มีฐำนรอง
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

11,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ผด. ๐๒/๑



      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.28 ครุภณัฑ์

โรงงำน
เคร่ืองเชื่อมไฟฟำ้ เคร่ืองเชื่อมไฟฟำ้จ ำนวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ควำมดันไฟ AC220V+/-10% Volt
- ควำมถี่ : 50/60Hz
- แรงดันขณะที่จ่ำยไฟไร้ภำระ ไม่น้อยกวำ่ 
67V
- กระแสไฟที่เชื่อม(ปรับได้) 20-200 Amp
- แรงดันขำออก ไม่น้นอกวำ่ 27V
- พำวเวอร์แฟกเตอร์ Power Factor ไม่น้อย
กวำ่ 0.93 
- ขนำดของลวดเชื่อม 1.6-4.0 mm.
- ขนำดไม่น้อยกวำ่400X193X291 mm.
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด

9,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

29 ครุภณัฑ์
โรงงำน

เคร่ืองตัดไฟเบอร์ เคร่ืองตัดไฟเบอร์ ขนำด 14 นิ้ว (355 มม.) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้
- ใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ
- ฉนวนสองชั้น
- ก ำลังไฟไมน้อยกวำ่ 2,200 วตัต์
- ควำมเร็วรอบไม่น้อยกวำ่ 3,800 รอบ/นำที
- ควำมยำวสำยไฟ ไม่น้อยกวำ่ 2.5 เมตร 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกทอ้งตลำด 

8,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผด. ๐๒/๑



      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :  งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
.

ก.พ
.

ม.ีค
.

เม.ย
.

พ.ค
.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
.30 ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ส ำหรับประมวลผล
 แบบที่ 2 (ขนำด
จอไม่น้อยกวำ่ 19
 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่
 2 (ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 19 นิ้ว)
จ ำนวน ๑ เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

31 ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพแ์บบ
ฉีดพร้อมติดต้ังถัง
หมึก (Ink Tank 
Printer) 

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดพร้อมติดต้ังถังหมึก 
(InkTank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำนตำมประกำศเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๑

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส

กองช่ำง

ที่
ประเภท
ครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ รายละเอียดของครภุณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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

บัญชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่มไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส
ผด. ๐๒/๑




























