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ค ำน ำ 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม     
เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส  โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ ๒7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน                       
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของ
สภาท้องถิ่น”  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาสมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายและมีมติอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  เรียบร้อยแล้ว   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27  ภำยหลังกำรประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ  

  ดั งนั้ น  เพ่ื อ ให้ เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ ดั งกล่ า วข้ า งต้ น  เท ศ บ าล ต าบ ล วาน รนิ ว าส                               
จึงได้ จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล วานร
นิวาส ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
 

       เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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  แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       7 
  แบบ ผด.02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ ์         12 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

1. บทน ำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕  ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                  
มีความสะดวกมากข้ึน   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 (1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
 (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 าราาแผนน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาราาแผนน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้ผนนการด าเนินแาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

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

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

 สรุป  การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม สามารถด าเนินการ ได้ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ภายหลังมีการจัดท างบประมาณเพ่ิมเติม 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมโดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 ๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติม  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

4. ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 
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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 าเนิ นการมีความต่อเนื่องกัน 
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) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ ให้เห็นถึงความ
ร่วมมือในการท างานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้ 
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 
 ๗. พัฒนาการแข่งขัน (Competitive Strenght) ระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์การ                
มีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ 
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วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต    
          ๘. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัด
ประสาน งานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 
 
 

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



 
 

 ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



 
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
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แบบ ผด. 0๑ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 87.50 6,950,000 97.89 กองช่ำง 
รวม 7 87.50 6,950,000 97.89  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  : กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 12.50 150,000 2.11 ส ำนักปลัดเทศบำล 

รวม 1 12.50 150,000 2.11  
รวมโครงกำร/กิจกรรม 8 100.00 7,100,000 100.00  
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แบบ ผด. 0๑ 

ครุภัณฑ ์ 
จ ำนวนครุภัณฑ์ 

 
คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ครุภณัฑ์โรงงาน  1 100.00 500,000 100.00 กองสาธารณสุขฯ  
รวมครภุัณฑ ์ 1 100.00 500,000 100.00  

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 7,600,000 
 
 



 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
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แบบ ผด. 0๒ 

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ทับหน้า ถนน คสล. เดิม 

ถนนเรืองสวัสดิ์จากแยก
ทางหลวงหมายเลข 

222 ไปทิศตะวันออก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรตีทับหน้า ถนน 

คสล. เดมิ ถนนเรืองสวสัดิจ์ากแยกทางหลวง
หมายเลข 222 ไปทิศตะวันออก ขนาดกว้าง        

12 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวโครงการ
ไม่น้อยกว่า 286.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็กถาวร 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลวานรนิวาส เลขท่ี 7 

/2562 และแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท 

แบบเลขท่ี บร-306/56  

1,๔๔๖,000 ถนนเรืองสวัสดิ์
จากแยกทางหลวง
หมายเลข 222 ไป

ทิศตะวันออก 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
ทับหน้า ถนน คสล.เดิม 

ถนนโพธ์ิศรีจากแยก
ถนนธุรกิจพัฒนาถึงแยก
ถนนราชกิจรังสรรค ์

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรตีทับหน้า ถนน 

คสล.เดิม ถนนโพธ์ิศรีจากแยกถนนธุรกิจพัฒนา
ถึงแยกถนนราชกิจรังสรรค์ ขนาดกว้าง 10.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 476.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็กถาวร 1 ป้าย 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวานร
นิวาส เลขท่ี ๘/2562 และแบบแปลนกรมทาง
หลวงชนบท แบบเลขท่ี บร-306/56 

1,715,000 ถนนโพธ์ิศรีจาก
แยกถนนธุรกิจ

พัฒนาถึงแยกถนน
ราชกิจรังสรรค ์

กองช่าง             

    
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                        หน้า ๘ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตทับหน้า ถนน 

คสล.เดิม ถนนธุรกิจ
พัฒนาจากแยกทาง
หลวงหมายเลข 

222 ไปทิศ
ตะวันออก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรตีทับหน้า ถนน คสล.
เดิม ถนนธุรกจิพฒันาจากแยกทางหลวงหมายเลข 222 

ไปทิศตะวันออก  
ช่วงที ่1  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 261.00 เมตร  

ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร  
ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 286.00 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็กถาวร 1 ปา้ย 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เลขท่ี 9 /2562 และแบบแปลนกรมทางหลวงชนบท 

แบบเลขท่ี บร-306/56 

1,212,000 ถนนธุรกิจพัฒนา
จากแยกทาง

หลวงหมายเลข 

222 ไปทิศ
ตะวันออก 

กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม สนามกีฬา
กลางเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ปรับถมดินแดงบดอัดแน่น ลู่วิ่งโดยรอบ ขนาดหนา 0.07 

เมตร ถึง 0.12 เมตร กว้าง 11.00 เมตร ยาวประมาณ 

427.27 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็กถาวร 1 

ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวานร
นิวาส เลขท่ี 10/2562 และแบบแปลนกรมทางหลวง
ชนบท แบบเลขที ่ท1 – 01   

430,000 สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองช่าง             

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                        หน้า ๙ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 

ถนนศรีโพนเมืองฝั่ง
ทิศตะวันออก จาก
แยกถนนเรืองสวัสดิ์
ไปด้านทิศเหนือ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนศรีโพนเมืองฝั่งทิศ
ตะวันออก จากแยกถนนเรืองสวัสดิ์ไปด้านทิศเหนือ บ่อ
พัก คสล. 23 บ่อ พร้อมฝาปดิเหลก็ จ านวน 46 ฝา ท่อ
ระบายน้ า คสล. มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 219 

ท่อน ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 242 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็กถาวร 1 ปา้ย 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เลขท่ี 11/2562 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DS-
402 

1,036,000 ถนนศรีโพนเมือง
ฝั่งทิศตะวันออก 

จากแยกถนน
เรืองสวัสดิ์ไป
ด้านทิศเหนือ 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ส าเรจ็รูปตัวยู ถนน
เปรมปรีดาฝั่งทิศใต้
ของทางหลวง
หมายเลข 2307 

จากแยกทางหลวง 

2307 ไปด้านทิศ
ตะวันตกของถนน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปตัวยู ถนนเปรมปรีดาฝั่ง
ทิศใต้ของทางหลวงหมายเลข 2307 จากแยกทางหลวง 

2307 ไปด้านทิศตะวันตกของถนน ระยะ 132.00 

เมตร ขนาดรางระบายน้ ากว้างภายใน 0.50 เมตร ลึก 

0.50 เมตร ฝาปิด คสล. หนา 0.15 เมตร ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 132.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็กถาวร 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลวานรนิวาส เลขท่ี 12 /2562 

และแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที ่ทถ.-5-301 แผ่นที ่
80 

499,000 ถนนเปรมปรีดา
ฝั่งทิศใต้ของทาง
หลวงหมายเลข 

2307 จากแยก
ทางหลวง 

2307 ไปด้าน
ทิศตะวันตกของ

ถนน 

กองช่าง             

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                        หน้า ๑๐ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 

ถนนเรืองศรีฝั่งทิศ
ตะวันตก จากแยก
ถนนสนามบินถึง
แยกซอยบ้านพักคร ู

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ถนนเรืองศรีฝั่งทิศตะวันตก 

จากแยกถนนสนามบินถึงแยกซอยบ้านพักครู บ่อพัก 

คสล. 14 บ่อ พร้อมฝาปดิเหล็ก จ านวน 28 ฝา ท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 

138 ท่อน ความยาวโครงการไม่นอ้ยกว่า 152.00 

เมตร  พร้อมปา้ยโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายเหล็ก
ถาวร 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส เลขท่ี 13 /2562 และแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง DS -402 

612,000 ถนนเรืองศรีฝั่งทิศ
ตะวันตก จากแยก

ถนนสนามบินถึงแยก
ซอยบ้านพักคร ู

กองช่าง             

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 โครงการ/กิจกรรม 6,950,000               
รวมยุทธศาสตร์ที ่ 2  จ านวน  7 โครงการ/กจิกรรม 6,950,000               

 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที ่3  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                        หน้า ๑๑ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่
โครงการ/ 
กิจรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครภุัณฑข์นาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ 
รถดับเพลิง รถบรรทุกน  า และครภุณัฑ์ขนาดใหญ่
อื่นๆ 

150,000 
โอนเพิ่ม 149,100.- 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน  1  โครงการ/กจิกรรม 150,000               
รวมยุทธศาสตร์ที ่ 5  จ านวน  1 โครงการ/กจิกรรม 150,000               
 
 

 



 
 

แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                  หน้ำ 12 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  
             แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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1 สำยพำนล ำเลยีงขยะ  เพื่อจัดซื้อสำยพำนล ำเลียงขยะ จ ำนวน ๑ ชุด 
1) สำยพำนล ำเลียงขนำดกว้ำง ๘๐ ซม. ยำว 
๑๕ ม. หนำ ๑๒ ม.ม. ระยะสูงสดุ  ๔.๒๐ ม.                                                                         
2) สำยพำนเป็นแบบก้ำงปลำ (V–SHAPE)               
ยำงด ำ ๓ ช้ัน 

500,000 โรงคัดแยกขยะ
เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม  1 รายการ 500,000               
 
 




