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นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส  ได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือเสนอร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาสในคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
และมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม            
๒๕62 และนายอ าเภอวานรนิวาส  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตามค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 
๔๗๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เห็นชอบให้เทศบาลต าบลวานรนิวาสประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ตามอ านาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ๒๕62         
และผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนามและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕62 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562  

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ด าเนินการ  ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ                      
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  (๓) แผนการด าเนินงาน
ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท า
การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และท าให้แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ให้มีความชัดเจนใน               
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบล วานรนิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
  
 

       เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
 
 

 



สำรบัญ 
 

เรื่อง                หน้ำ 
ส่วนที่  ๑  บทน า 1 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                 2 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนินงาน  2 
แนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงาน 3 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 3 

ส่วนที่ ๒ แบบ ผด.01 สรุปบัญชีโครงกำร/กิจกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   

               ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
5 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 5 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 6 
แผนงานงบกลาง 7 
ครภุัณฑ์  8 

ส่วนที่ ๓ แบบ ผด.02 รำยละเอียดบัญชีโครงกำร/กิจกรรม    
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง                     
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 
        แผนงานการเกษตร 10 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว    
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์            
แผนงานบริหารทั่วไป 17 
แผนงานการศึกษา  18 
แผนงานสาธารณสุข  26 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28 
แผนงานงบกลาง 31 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  
แผนงานสาธารณสุข 32 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35 
แผนงานเคหะและชุมชน 36 

 
 
  
   
       
 
 



 
สำรบัญ(ต่อ) 

เรื่อง หน้ำ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล              

แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 37 
แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)  48 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  57 
แผนงานการศึกษา  65 
แผนงานสาธารณสุข  72 
แผนงานเคหะและชุมชน 79 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  80 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 81 
แผนงานพาณิชย์         88 

แผนงำนงบกลำง 90 

ส่วนที่ 4 แบบ ผด.02/1 บัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

ครุภัณฑ์ส านักงาน 96 
ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 105 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 108 
ครุภัณฑ์ดับเพลิง 111 
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 113 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 116 
ครุภัณฑ์การเกษตร 117 
ครุภัณฑ์โรงงงาน 118 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 119 
ครุภัณฑ์อ่ืน 131 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ส่วนที่ 1 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร            หน้า ๑ I     
                                  

                   

 
 

 
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 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาส เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และท าให้แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ให้มีความชัดเจนใน               
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ                 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 (1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
 (2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
 (3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน 
 (4) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

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

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

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
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สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 

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 
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 ๗. พัฒนาการแข่งขัน (Competitive Strenght) ระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์การ                
มีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ 
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุ งสิ่งต่างๆ 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 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
********************************** 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๕ I 

แบบ ผด. 0๑ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 1 : กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.49 155,000 0.24 กองการศึกษา 

1.2 แผนงานการเกษตร 1 0.50 15,735 0.02 ส านักปลดัเทศบาล 
รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 1  4 1.99 170,735 0.27  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 

2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 4.48 800,000 1.24 กองการศึกษา 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 2.99 1,956,600 3.05 กองช่าง 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 2 15 7.46 2,759,600 4.29  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่3 : กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.50 10,000 0.02 ส านักปลดัเทศบาล 
3.2 แผนงานการศึกษา 10 4.98 11,171,540 17.38 กองการศึกษา 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 3 1.49 405,000 0.63 กองสาธารณสุขฯ 

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.00 190,000 0.30 กองการศึกษา 

3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 9 4.48 1,140,000 1.77 กองการศึกษา 

3.5 แผนงานงบกลาง 3 1.49 8,274,000 12.87 กองการศึกษา 
รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 3 28 13.93 21,190,540 32.97  

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
********************************** 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๖ I 

แบบ ผด. 0๑ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4  : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 6 2.99 3,344,800 5.20 กองสาธารณสุขฯ 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.50 100,000 0.16 กองช่าง 

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.50 1,310,400 2.04 กองช่าง 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 4 8 3.98 4,755,200 7.40  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  : กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป      
        5.1.1 งานบริหารทั่วไป 27 13.43 8,109,120 12.62 ส านักปลดัเทศบาล 
        5.1.2 งานบริหารงานคลัง  22 10.95 4,844,480 7.54 กองคลัง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19 9.45 4,620,120 7.19 ส านักปลดัเทศบาล 

5.3 แผนงานการศึกษา 19 9.45 6,025,645 9.38 กองการศึกษา 

5.4 แผนงานสาธารณสุข 22 10.95 3,409,860 5.31 กองสาธารณสุขฯ 

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
2 1.00 300,000 0.47 

- กองช่าง 
- กองสาธารณสุข 

5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.50 30,000 0.05 ส านักปลดัเทศบาล 

5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 9.95 3,579,660 5.57 กองช่าง 

5.8 แผนงานการพาณิชย ์ 3 1.49 708,880 1.10 กองสาธารณสุข 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 5 135 67.16 31,627,765 49.21  

 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
********************************** 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๗ I 

แบบ ผด. 0๑ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

แผนงำนงบกลำง      
รวมแผนงำนงบกลำง 11 5.47 3,761,950 5.85 - ส านักปลดัเทศบาล 

- กองคลัง  
- กองสาธารณสุข  

รวมโครงกำร/กิจกรรม 201 100.00 64,265,790 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
********************************** 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๘ I 

แบบ ผด. 0๑ 

ครุภัณฑ ์ จ ำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของงบประมำณทั้งหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 

11 28.95 483,500 38.69 

- ส านักปลดัเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

ครุภณัฑ์วิทยุและไฟฟ้า 
3 7.89 75,000 6.00 

- ส านักปลดัเทศบาล 
- กองคลัง 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 7.89 121,700 9.74 - ส านักปลดัเทศบาล 
ครุภณัฑ์ดับเพลิง 2 5.26 50,000 4.00 - ส านักปลดัเทศบาล 
ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  3 7.89 13,200 1.06 - กองการศึกษา 
ครุภณัฑ์งานบ้านครัว 1 2.63 38,000 3.04 - กองสาธารณสุขฯ 
ครุภณัฑ์การเกษตร 1 2.63 22,000 1.76 - กองช่าง  
ครุภณัฑ์โรงงาน 1 2.63 24,000 1.92 - กองช่าง 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  

12 31.58 222,300 17.79 

- ส านักปลดัเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 
- กองสาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ์อื่น  1 2.63 200,000 16.00 - ส านักปลดัเทศบาล 
รวมครภุัณฑ ์ 38 100 1,249,700 100  

งบประมำณรวมท้ังสิ้น  
(โครงกำรพัฒนำและครภุัณฑ)์ 

65,515,490 
 

 



 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
  1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร            หน้า ๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จาก 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่

อบรมจัดท าแปลงสาธิตเกี่ยวกับปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่  ศูนย์การเรียนเศรษฐกจิ
พอเพียงเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

100,000 ศูนย์การเรียน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 88/116 

2 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ในการประกอบ
อาชพีทกุกลุ่มในชุมชน  

50,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 87/116 

3 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

OTOP 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการจัด
จ าหน่ายสินค้า OTOP  

5,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 89/116 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3  โครงการ/กิจกรรม 155,000                
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
  1.2 แผนงานการเกษตร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานส่งเสริมการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จาก 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน (IMP) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านกังาน
เกษตรอ าเภอวานรนิวาส  ในการ
ด าเนินโครงการป้องกันก าจัดศัตรูพชื
แบบผสมผสาน (IMP)  

15,735 ในเขต
เทศบาล 

ต าบลวานร
นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 111/116 

รวมแผนงานการเกษตร 1 โครงการ/กิจกรรม 15,735                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1 รวม  4  โครงการ/กิจกรรม 170,735                

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
  2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจดังานบุญ
บั้งไฟ 

- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าในวันแห่โฮมบุญ  
- จัดท านั่งร้านส าหรับการน าบั้งไฟขึ้น
จุด 

75,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หนา้ 92/116 

2 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญกองข้าว 

- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว 
- จัดพิธีบายศรสีู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแมโ่พสพ 

40,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 92/116 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ
มหาชาต ิ

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร
ชาดกหรือเทศน์มหาชาติ ๑๓ กณัฑ์ 

140,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 93/116 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 - จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ 
 - ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศ หรืออ่ืนๆ 

300,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 93/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
  2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
สงกรานต,์ ตุ้มโฮม 

- จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์ 
- จัดพิธีรดน้ าด าหัวและขอพรจาก
ผู้สูงอาย ุ
- จัดขบวนแห่พระพุทธรปู, สรงน้ าพระ 
- จัดขบวนรถนางสงกรานต์  
-จัดพิธีบายศรผีูกแขนสู่ขวัญให้กบั
ลูกหลานญาติพี่นอ้ง 
- จัดพาแลงรับประทานอาหารร่วมกนั 

150,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 94/116 

6 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

- จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
- จัดขบวนแห่เทียน 
- ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

50,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 94/116 

7 โครงการวันข้ึนปีใหม ่ - จัดท าบุญ/ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
- ตกแต่งไมด้อกไม้ประดับสถานท่ีใน
เขตเทศบาล 

20,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 95/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
  2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จาก 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

8 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  

- ส่งเสริมและสนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

15,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 95/116 

9 โครงการส่งเสริม
ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศลิปะและ
วัฒนธรรมของไทย
วานร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอวานรนิวาสตาม
หนังสือสภาวัฒนธรรมอ าเภอวานร
นิวาส  ที ่17 / 2562   ลงวันท่ี  17  

มิถุนายน  2562   ส าหรับจัดกิจกรรม
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและ
วัฒนาธรรมท้องถิ่น 

10,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 96/116 

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  9 โครงการ/กิจกรรม 800,000                
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๔ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกลีย่
ดิน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร คา่
ระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน ค่าตดิตั้ง
ไฟฟ้า - ประปา ค่าจ้างเหมาบริการอืน่  ๆ 

50,000 ในเขต
เทศบาล 

วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 108/116 

2 โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาเหล็กทางเดิน
เข้าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

ก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กทางเดินเขา้
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลวานรนิวาส บนที่
ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สน.
890 ขนาดสงู 2.00 เมตร ความยาว 

60.60 เมตร พร้อมปา้ยโครงการช่ัวคราว 

1 ปา้ย ถาวร 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนดเลขที ่7/2563  

253,800 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลวานร
นิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 109/116 

3 โครงการก่อสร้างรั้ว 

คสล. โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

ก่อสร้างรั้ว  คสล. โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส บนที่ดินราช
พัสด ุแปลงหมายเลขทะเบียน สน.890 

รั้ว คสล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ความยาว 

59 เมตร พร้อมปา้ยโครงการช่ัวคราว 1 

ป้าย และป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนดเลขที ่6/2563 

205,900 โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลวานร
นิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 109/116 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๕ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

       งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

4 โครงการก่อสรา้งขยาย
ถนนสนามบิน ซอย6 

(หลังห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ) 

ก่อสร้างขยายถนนสนามบิน ซอย 6 (หลัง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 1.25 - 3.73 เมตร หนา 0.15 

เมตร ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 186.00 

เมตร พื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 846.30 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการช่ัวคราว 1 ป้าย และป้าย
ถาวร 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด
เลขที ่9/2563  

497,000 ถนนสนามบิน 

ซอย 6                       

(หลังห้องสมุด
เฉลิมพระ
เกียรติ) 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 110/116 

5 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก คสล. ถนนราช
กิจรังสรรค์ฝั่งทิศ
ตะวันตกของถนน
ทางหลวงหมายเลข 

222 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. ถนน
ราชกิจรังสรรค์ฝั่งทิศตะวันตกของถนนทาง
หลวงหมายเลข 222  ขนาดท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 153 

ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จ านวน 17 

บ่อ ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 169.00 

เมตร  พร้อมป้ายโครงการช่ัวคราว 1 ป้าย และ
ป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ก าหนดเลขที ่10/2563 

499,100 ถนนราชกิจ
รังสรรค์           

ฝั่งทิศตะวันตก
ของถนนทาง

หลวง
หมายเลข 

222 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 110/116 

 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๖ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

       งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

6 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง
ระบบบาดาล 

ก่อสร้างประปาหอถังสูงระบบบาดาล บริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวานรนิวาส  หอ
ถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ถัง) 
ตามแบบแผนส านักทรัพยากรน้ าภาค 10 

แบบแปลเลขที่  3412010 พร้อมป้าย
โครงการช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย 

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนดเลขที่ 
8/2563 

453,800 สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส   

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 111/116 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 โครงการ/กิจกรรม 1,959,600                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 รวม 17  โครงการ/กจิกรรม 2,759,600                

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                      หน้า ๑๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 

โครงการกาชาด
บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภยั 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอ าเภอวานรนิวาส
ค่าใช้จ่ายโครงการกาชาดบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภยั 

10,000 กิ่งกาชาด 
อ าเภอวานร

นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  
 

         เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 18/116 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป 1  โครงการ/กจิกรรม 10,000                
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๑๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 
ท าความสะอาด
อาคาร ศพอส.ทต.
วานรนิวาส  

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร 

ศพอส.ทต.วานรนิวาส ,โรงเรยีน
ผู้สูงอาย ุและงานอ่ืนๆ ทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย จ านวน 1 คน 

84,000  ศพอส.ทต. 
วานรนิวาส/ 

โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

กองการศึกษา/ 
ศพอส.ทต. 
วานรนิวาส/ 

โรงเรียนผูสู้งอายุ 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 44/116 

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความสะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม ้ตัดหญา้ ดูแล
สวน ศูนย์การเรียนรู้  
ทต.วานรนิวาส  

จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม ้ตัดหญา้ ดูแลสวน ศูนย์
การเรยีนรู้เทศบาลฯ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จ านวน 1 คน 
 

84,000 ศูนย์การเรียนรู ้
ทต.วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 44/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๑๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาของ
ท้องถิ่น (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส) 
 

ตั้งจ่ายไว้ท้ังสิ้น  231,800 บาท   

1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส    
2. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส  
     - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ ASYMMETRIC DIGITAL 

SUBSCRIBER LINE : ADSL  9,600 บาท 
      - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรยีน
ระบบ  WIRELESS FIDELITY : WIFI 
7,200 บาท 
3. พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน    
5. พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาสจ านวน 8 คน  

คนละ 3,000 บาท    
6. รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
   - โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส 15,000 บาท  
   - ครูแกนน า  3,000 บาท 
  - เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

3,000 บาท 

 
20,000  

 
16,800 

 
 
 
 
 
 
 

100,000  
50,000 
24,000 

 
 

21,000  

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร

นิวาส 

โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลวานร

นิวาส/ 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 58/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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.

 

4 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว) 
 

จ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

(รายหัว)  
- รับครั้งที ่1 ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 62 จ านวน 

42 คน  
- รับครั้งที ่2 ณ เดือน ต.ค. 62 จ านวน 

10 คน  
- รวม  52  คน คนละ 1,700 บาท/ปี              
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น  ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รบัการจดัสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น)  

88,400  
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลวานร
นิวาส 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลวานร
นิวาส/ 
กอง

การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 59/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลศึกษาจ านวน 158  คน (ข้อมูล ณ 

วันที ่10 มิ.ย. 2562)  
ตั้งจ่ายไว้ท้ังสิ้น  447,140 บาท  
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 

ละ 850 บาท/ภาคเรียน   
2. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป ี   
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาค
เรียน  
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป ี 
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคนละ 

215 บาท/ภาคเรียน (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศกึษา
ท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบกิจ่ายต่อเมื่อไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 

 
 
 
 

268,600 
 

31,600  
31,600 

   
47,400   
67,940  

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล 

วานรนิวาส 

โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลวานร
นิวาส/ 

กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 60/116 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

6 โครงการอาหาร
กลางวัน  

ตั้งจ่ายไว้ท้ังสิ้น  886,800 บาท   
1. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ฯ (รับครั้งที ่1 ณ 10 มิ.ย.
62 จ านวน 42 คน รับครั้งที ่2 เดือน ต.ค. 
62 จ านวน 10 คน) รวม 52 คน อตัรามื้อ
ละ 20 บาท/คน จ านวน 245 วัน 
2. อาหารกลางวัน ส าหรับนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส  จ านวน 158 คน อัตรามื้อละ 20 

บาท/คน จ านวน 200 วัน  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนนุ
อาหารกลางวัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมือ่
ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น)  

 
254,800 

 
 
 
 

632,000 

 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
โรงเรียนอนบุาล

เทศบาล 
วานรนิวาส 

 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา 
โรงเรียนอนบุาล

เทศบาล 
วานรนิวาส/ 

กองการศึกษา 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 61/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานระดับก่อนวัยเรยีนและระดับประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการอุดหนุน
ส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จ่ายเปน็ค่าจดัการเรียนการสอนศนูย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวานรนิวาส
(รายหวั) (รบัครั้งที ่1 ณ วันที่10 มิ.ย.62 

จ านวน 42 คน /รับครั้งที ่2 เดือน ต.ค. 
62 จ านวน  10 คน) รวม 52 คน คนละ 

1,700 บาท/ป ี
ตั้งจ่ายไว้ท้ังหมด 58,760 บาท แยกเป็น   
1. ค่าหนังสือเรยีน คนละ 200 บาท/ป ี   
2. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน คนละ 

200 บาท/ปี   
3. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน คนละ 300 

บาท/ป ี  
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนคน
ละ 430 บาท/ป ี
 (จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ด้านการศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 

10,400 
10,400 

 
15,600 

 
22,360 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส/กอง

การศึกษา  

  
 
 
 
 
 
 
 

          เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 62/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานระดับก่อนวัยเรยีนและระดับประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

8 ค่าอาหารเสรมิ 

(นม) 
ตั้งจ่ายไวท้ั้งหมด 3,232,640 บาท 
1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ณ 10 มิ.ย. 62) จ านวน 158 

คน อัตรา 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส (รับครั้งที่ 1 ณ  10 มิ.ย.
62  จ านวน 42 คน  รับครั้งที ่2  

เดือน ต.ค. 62 รวม  52  คน อัตรา 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน    
3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) จ านวน 1,477 คน อัตรา 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 
302,760 

 
 
 

99,650 
 
 
 
 
 

2,830,230   

 
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร

นิวาส 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล

ต าบลวานร
นิวาส 

 
 

โรงเรียนอนุบาล 
วานรนิวาส  

(ราษฎร์บ ารุง) 
 

 
โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลวานรนิวาส/ 
กองการศึกษา 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส/ 

กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 63/116 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานระดับก่อนวัยเรยีนและระดับประถมศึกษา 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

9 เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง) 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์บ ารุง)  เพื่อเป็น
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

จ านวน 1,477 คน อัตรามื้อละ 

20 บาท/คน จ านวน 200 วัน  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) 

5,908,000   โรงเรียน 
อนุบาลวานร
นิวาส (ราษฎร์

บ ารุง)  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 67/116 

10 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจา่ยต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

150,000 โรงเรียน
อนุบาล 

เทศบาลวานร
นิวาส  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลวานร
นิวาส /กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 67/116 

รวมแผนงานการศึกษา  10 โครงการ 11,171,540                
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๒๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า(สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้) 

- รณรงคป์้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัข 
- ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคมุ 
 

25,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 73/116 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรคติดต่อ
และงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มี
ความรู้และสามารถปฏิบัติหนา้ที่
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี  ด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค 

ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข  
และทัศนศึกษาดูงาน 

100,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

   
 

        เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 74/116 

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน/หมูบ่้าน 

ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนละ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

280,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ต าบลวานร
นิวาส ทั้ง 14 

ชุมชน  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 82/116 

รวมแผนงานสาธารณสุข  3  โครงการ/กิจกรรม 405,000                
 
 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.4  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๒๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานกีฬาและนันทนาการ 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง  

90,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หนา้ 91/116 

2 โครงการจดัส่ง
ประกวดและการการ
แข่งขันต่างๆ 

- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคี อย่าง
น้อยปีละ 1  ครั้ง  
- จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- จัดส่งประชาชนหรือเยาวชน
เข้าประกวดแข่งขันในด้านต่างๆ  

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 91/116 

รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 190,000                

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.5  แผนงานสร้างคงวามเข้มแขง็ของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๒๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีเด็ก
และเยาวชน  ประมาณ ๑,๐๐๐  

คน  เข้าร่วมโครงการทุกป ี

40,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 84/116 

2 โครงการถนนสายบญุ ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  

10,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 85/116 

3 โครงการฝึกอบรมด้าน
การส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและ                

ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นต่างๆ 

เช่น สุขภาพอนามยั อาชีพ 

อารมณ ์สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ 

350,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 86/116 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 

กลุ่ม องค์กรต่าง  ๆและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ        

ทัศนศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย 

คณะกรรมการชุมชน กลุม่ 

องค์กรต่างๆ 

400,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 86/116 

              



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.5  แผนงานสร้างคงวามเข้มแขง็ของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๒๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษาดูงาน 

200,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 87/116 

6 โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส
(ฝึกอบรมและค่าย
กิจกรรม) 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชน 

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 88/116 

7 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพื้นฐาน 

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญัญาพื้นบ้าน
ของผู้สูงอาย ุ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญัญาชาวบ้าน 

20,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา    
 

        เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 89/116 

8 โครงการกิจกรรม
ทางศาสนา 
และศาสนพิธี 

- จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้
พระ นั่งสมาธ ิฯลฯ ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนผูสู้งอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

10,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 90/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.5  แผนงานสร้างคงวามเข้มแขง็ของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

9 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและ
นันทนาการ 

จัดกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้สูงอาย ุเช่น การขับร้อง การ
เต้นร าฯลฯ  

10,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา    
 

        เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 90/116 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  9  โครงการ 1,140,000                
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.6  แผนงานงบกลาง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานงบกลาง  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ 

6,274,800 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจา่ยเป็นค่าเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

1,939,200 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียน 
 

60,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

รวมแผนงานงบกลาง 3 โครงการ/กิจกรรม 8,274,000                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 รวม  28 โครงการ/กิจกรรม 21,289,540                
 
 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๓๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน  
ตัดหญา้ไหล่ทางในเขต
เทศบาลเก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยกขยะ
ที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

เพื่อจ้างแรงงานบุคลภายนอก
มาปฏิบัตหิน้าท่ีที่เทศบาลไมม่ี
พนักงานท่ีเพียงพอ  ในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ,
การเก็บขนขยะและการคัด
แยกขยะและการก าจดัขยะ
ของเทศบาลและตลาดสด เก็บ
ขนขยะในชุมชน และปฏิบตัิ
หน้าท่ีคัดแยกขยะทีโ่รงคัดแยก
ขยะ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  จ านวน 30 

อัตรา 

2,620,800  ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 69/116 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด
เทศบาล  

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสดเทศบาล  

จ านวน 1 อัตรา 
 

102,200  ตลาดสด
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
           เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 70/116 

 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๓๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 21 

ระดบัท้องถิ่น (ส่งเสริม
พหุภาคเีครือขา่ยการ
พัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับ
ท้องถิ่น (ส่งเสรมิพหุภาคี
เครือข่ายการพัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

50,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

   
 

        เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 70/116 

4 โครงการวันสิ่งแวดล้อม
โลก "ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม" 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 

"ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม" 

30,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 72/116 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ปลูกตน้ไม้บรเิวณ
ระบบก าจดัขยะ 

ค่าจ่ายในการจัดซื้อต้นไม้  ไม้
ดอก ไม้ประดับ วสัด ุอุปกรณ์ใน
การปรับปรุงภูมิทัศน ์

10,000 พื้นที่ระบบก าจัด
ขยะเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 72/116 

 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๓๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

6 โครงการปรับปรุง/
พัฒนาบ่อฝังกลบขยะให้
ถูกตามหลักสุขาภิบาล 

(CONTROL DRUM LANFILL) 

ก่อสร้างหลมุกลบขยะให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล  
จ านวน ๑ บ่อ 

531,800 พื้นที่ระบบก าจัด
ขยะเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 82/116 

รวมแผนงานสาธารณสุข  6  โครงการ/กิจกรรม 3,344,800               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการถนนสเีขียว จัดท าโครงการถนนสีเขียว เพื่อปรับปรงุ
ภูมิทั ศน์สิ่ งแวดล้อมและถนนสาย
ต่างๆ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ
การเกษตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

100,000 พื้นที่สาธารณะ
ภายในเขต

เทศบาลต าบล 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 98/116 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1 โครงการ/กิจกรรม 100,000                
 
 

 
 
 

        
 
  



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลยั่งยืน 
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                          หน้า ๓๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานสวนสาธารณะ 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา
,ปลูกพันธุไ์ม,้ ตกแต่ง
ต้นไม้ที่สวนสาธารณะ 

สาธารณะอื่น  ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อบ ารุงรกัษา ปลูก
พันธุ์ไม้ ตกแต่งต้นไม้ สวนสาธารณะ 

และพื้นทีส่าธารณะอื่นๆในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

1,310,400 สวนสาธารณะ 
ทุกแห่งในเขต
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
ห น้า 83/116 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  1  โครงการ/กจิกรรม 1,310,400                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 รวม  8 โครงการ/กจิกรรม 4,755,200                

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไป 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              
1 เงินเดือนนายก/รอง

นายก 
เพื่อจ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตร ี2 คน 

725,760
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 1/116 

2 เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายกเทศมนตร/ีรอง
นายกเทศมนตร ี2 คน 

180,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 1/116 

3 เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายก 

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตร ี2 คน 

180,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 1/116 

4 เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตร ี

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  1 คน  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน   

207,360 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 1/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไป 

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              
5 เงินค่าตอบแทน

สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาล/ รองประธานสภาเทศบาล 
/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

1,434,240 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 1/116 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
6 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาลประจ าปี 
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหนา้ฝา่ย
อ านวยการ  นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ เจ้าพนกังานธุรการปฏิบตัิงาน   

2,336,160
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 1/116 

7 เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่ม
ค่าตอบแทนพิเศษปลดัเทศบาล เงิน
ประจ าต าแหน่ง รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล และหัวหนา้ฝ่ายอ านวยการ 

270,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 2/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
8 ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง
 
 
  

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ และพนักงานขับ
รถยนต ์

741,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 2/116 

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
9 ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว้ทั้งสิ้น 15,000 บาท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ  
2.เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าสภาเทศบาล  
3. เงินค่าตอบแทนการสอบ 
4. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพนักงานเทศบาล  

 
1,000  

 
10,000 

 
2,000 
2,000 

 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 2/116 

10 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 2/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
11 รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงบริการ 
1) จา้งเหมาบริการ
ต่าง  ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) จา้งเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคาร
สถานทีร่าชกา
  

 
 
ค่าจ้างเหมาบริการตา่ง  ๆเช่น คา่จ้าง
จัดท าวารสารผลงานเทศบาล ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ คา่จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสมัพันธ ์ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดตีามค าพิพากษา ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าตดิตั้งประปา คา่จ้าง
เหมาขนย้ายตดิตั้งระบบกล้องวงจร
ปิด เสาวทิยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งไว ้ 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ  
จ านวน 2 คน   

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168,000 

  

 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารส านักงาน
และบรเิวณ

โดยรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 3/116 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
12 รายจา่ยเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
1. ค่ารบัรองในการต้อนรับบคุคล
หรือคณะบุคคล  
 
 
 
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบยีบ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ   
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี
เฉลมิพระชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธีอื่น  ๆ

(รวมถงึงานอื่น  ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
รัฐพิธี) 

50,000  
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

150,000 

 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 3/116 

 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
13 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

จ่ายเปน็ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน  เช่น กรณรีถของ 
อปท.ก่อให้เกดิความเสียหาย ซึ่ง
เป็นไปด้วยความเหมาะสม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 4/116 

14 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ท่ี
จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคล
ท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม
อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

300,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 4/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไป 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
15 ค่าใช้จ่ายในการ

รับ-ส่งเสด็จ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ  พร้อมด้วยพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ใน
การเสด็จปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัด
สกลนคร,  ในการจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ การจัดหาพระบรมสาทิสลักษณ์ 
เครื่องหมายสัญลักษณ์พระปรมภิไธย 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ธง
ประดับ ตราสัญญาลักษณ์ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการรับเสด็จ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 5/116 

16 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล 

กรณีครบวาระ, กรณีเลือกตั้งใหม่หรือ
กรณีเลือกตั้งซ่อม เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งผูอ้ านวยการ
การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
เลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

500,000 เขตเทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 5/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทัว่ไป 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
17 โครงการพัฒนา

บุคลากร
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม พัฒนาความรู้
ความสามารถในแก่พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างรวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

200,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 6/116 

18 โครงการวัน
เทศบาล  

จัดกิจกรรมวันเทศบาลและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ปีละ 1 ครั้ง  

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            - 

19 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการ
จ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังน้ี                            
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝา่ยอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 7/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
20 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น  

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ซอง ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ พระ
บรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

150,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 7/116 

21 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
เช่น ฟิวส ์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 

สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
หม้อแปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน 

ขาตั้ง ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์ 

ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 7/116 

22 วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตา
ไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส 

ไมโครเวฟ ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 8/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
23 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้

ต่างๆ น้ ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ 
ปูนซีเมนต ์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก สังกะสี ตะป ูค้อน คีม ชะแลง 

จอบ เสียม  สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย 

เครื่องวัดขนาดเล็ก(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 8/116 

24 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 

หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต ์ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย 

แม่แรง ล็อคเกียร์ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 8/116 

25 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง 

ฯลฯ 

150,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 8/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
26 วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กันและส ีฟิล์ม เมมโมรี่ การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 8/116 

27 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่อง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายอ านายการ) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 8/116 

รวมงานบริหารทั่วไป   27   โครงการ/กิจกรรม 8,109,120                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาลประจ าป ี

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง, หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานคลัง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได,้นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ
การ 1 อัตรา,นักวิชาการเงินและบญัชี
ปฏิบัติการ 1 อัตรา , นักวิชาการพสัดุ
ปฏิบัติการ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ช านาญงาน 2 อัตรา      

2,430,600
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 19/116 

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานเทศบาล ต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองคลัง, หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้     

78,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 19/116 

3 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
 
  

เพื่อจ่ายคา่ตอบแทนพนักงานจา้งและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได ้     

217,680 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 19/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น        
1. เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่
กรณีพเิศษ  
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจา้ง ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ   

 
 
 

1,000 
 

50,000  

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 19/116 

5 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 20/116 

6 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนกังาน
เทศบาล      

210,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 20/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบรหิารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
7 เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานเทศบาลและลกูจ้างประจ า     

322,200 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 20/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
8 รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงบริการ 
1) เพื่อจ่ายเป็นคา่
เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ปรมิาณการ
ถ่ายขั้นต่ า  
 
2) รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง  ๆ

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้
ทั้งสิ้น 58,000 บาท   
จ่ายเปน็ค่าเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร ปรมิาณ
การถ่ายขั้นต่ า รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
บริการ 20,000 แผ่น/เดือน จ านวน 1 

เครื่อง ค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท 

จ านวน 12 เดือน ตั้งไว ้48,000 บาท  
จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการตา่ง  ๆเช่น ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ  ค่าล้าง
อัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมตา่ง  ๆค่าจา้ง
บุคคลภายนอกด าเนินการใดที่มิใช่การ
ประกอบดดัแปลงและต่อเตมิครุภณัฑ์
หรือสิ่งก่อสรา้งใด  ๆ

 
 

48,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

  

 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 20/116 

 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
9 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลีย้งเดนิทางค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ 

ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางดว่นพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ   ที่จ าเปน็ในการ
เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บรหิาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 

และพนกังานจ้าง  หรือบุคคล คณะบคุคล
ที่ได้รบัอนุญาตหรืออนุมตัิให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรมอบรม 

สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่เกีย่วข้อง 

50,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 21/116 

10 โครงการจัดท า
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

ส ารวจข้อมลูเกีย่วกับประเภท ขนาด 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์อายโุรงเรยีนของ
ทรัพย์สินประชาชนในเขตเทศบาล   

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 21/116 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
11 โครงการพัฒนา

ศักยภาพงาน
บริหารงานคลัง 

อบรมใหค้วามรูเ้รื่องภาษีตาม พรบ.ภาษี
ที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง และทบทวนภาษี
ป้าย  
 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 22/116 

12 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกต ิกรณีเปน็การ
จ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้
ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จา่ยจากค่าวสัดุ     

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 23/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
13 วัสดสุ านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ

ส านักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ไม้
บรรทดัเหล็ก กรรไกร เก้าอี ้ พลาสตกิ 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 

น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 

แบบพิมพ ์ ฯลฯ      

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 23/116 

14 วัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงาน ครัว เช่น 

หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 

มีด ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 23/116 

15 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อต
และสกร ูสายไมล ์ฯลฯ      

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 24/116 

16 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลืน่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุช้ือเพลิงและหลอ่ 

เช่น แกส๊หุงต้ม น้ ามนัเช้ือเพลิง  น้ ามนั
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเครื่อง ฯลฯ    

8,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 24/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
17 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น 

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์หน่วยประมวลผล 

ฮารด์ดสิกไ์ดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแปน้
อักขระหรือแป้นพมิพ ์ฯลฯ     

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง 
 

            เทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 24/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
18 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคาร

ส านักงานสนามกีฬากลาง ประปาหอถัง
สูง สุขาสาธารณะ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
ผ้า)  ตลาดสดเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

โรงฆา่สตัว ์ โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  โรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ศนูย์การเรียนรู้ เครือ่ง
เสียงไรส้าย อาคาร OTOP สถานีขนสง่ 
บ.ข.ส. สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวา
วานรนิวาส กระแสไฟฟา้สาธารณะเกนิ 

10 %  ฯลฯ       

660,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 24/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
19 ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาใน อาคาร
ส านักงาน  ตลาดสดเทศบาลต าบลวานร
นิวาส โรงฆา่สตัว ์ โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส โรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวานร
นิวาส สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ศูนย์การเรียนรู้ อาคาร OTOP สุขา
สาธารณะ  ฯลฯ 

240,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
หน้า 24/116 

20 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ฯลฯ      
6,000 เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 
กองคลัง             เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
หน้า 24/116 

21 ค่าบริการไปรษณยี ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณตั ิค่า
ดวงตราไปรษณยีากร ฯลฯ     

12,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
หน้า 25/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
22 ค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ 

โทรคมนาคม เช่น คา่โทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับระบบอินเทอร์เนต็ ฯลฯ     

144,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
หน้า 25/116 

รวมงานบริหารงานคลัง  22 โครงการ/กจิกรรม 4,844,480                
รวมแผนงานบริหารทั่วไป  49  โครงการ/กิจกรรม 12,953,600                

  



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาลประจ าป ี

ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง นัก
จัดการงานทะเบยีนและบตัรช านาญ
การ นกัจัดการงานเทศกจิช านาญการ 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติ
การ/ช านาญการ  นติิกรปฏิบตัิการ 

เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัช านาญงาน 

1,900,320
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายกครอง) 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 31/116 

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

18,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(ฝ่ายกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 31/116 

3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
  
  
   

เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและ
เงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ า ต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 

525,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(ฝ่ายกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 31/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
4 เงินค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง
และเงินปรบัปรุงคา่ตอบแทน 

พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานทะเบียน และพนักงาน
ดับเพลิง 

1,736,640 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 31/116 

5 เงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
ของพนักงานจ้าง ต าแหน่งพนักงาน
ดับเพลิง 

13,560 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 31/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
6 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิกรณีเป็นการ
จ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังน้ี (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 32/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
7 วัสดุวิทยุและไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 

ฟิวส ์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 

ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง) 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 32/116 

8 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัว
เทียน ไขควง   นอตและสกร ูกระจกมอง
ข้างรถยนต ์หม้อน้ ารถยนต ์ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ล็อคเกยีร์ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 32/116 

9 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลืน่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ 

เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง   น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเครื่อง ฯลฯ    

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 33/116 

10 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น 

ชุดผจญเพลิง เครื่องแบบเสื้อกางเกง ผ้า 

เครื่องหมายยศและสงักัด, ถุงเท้า, 
รองเท้า, เข็มขัด, หมวก, ผ้าผูกคอ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 33/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
11 วัสดุดบัเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุครื่องดับเพลิง 

เช่น เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ 
10,000 เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง) 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 33/116 

งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ ์
12 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครภุัณฑ ์
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ไดแ้ก ่

รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ า และ
ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่อื่น  ๆฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง) 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 33/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานเทศกิจ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
13 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ที่
ปฏิบัติหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 

และความปลอดภัยด้านการจราจร 

ซึ่งปฏิบัติงานให้เทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 2 นาย 

48,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 34/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
14 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน    
อปพร. หรือผูป้ฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 34/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
15 โครงการป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน 
สาธารณภยั 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
กรณเีกิดสาธารณภัย  

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 35/116 

16 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดเจา้หน้าออกหน่วยใหบ้ริการ
เฝ้าระวังเหตุในช่วงเทศกาล อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 36/116 

 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
17 โครงการฝึกจดัตั้ง  

อปพร. 
ฝึกจัดตั้งสมาชิก อปพร. จ านวน 30 คน  
 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 36/116 

18 โครงการส่งเสรมิ
และสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง  
สมานฉันท ์ ของคน
ในชาต ิ

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาต ิ

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 37/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน 
19 โครงการศนูย์

ปฏิบัติการร่วมมือใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายของ
ศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ( หนังสือองค์การบริหารสว่น
ต าบลวานรนิวาส ที ่สน 74301/ว 

510 ลงวันที ่วันที ่3 กรกฎาคม 

2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
อุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)  

13,000 เขตอ าเภอวานร
นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายปกครอง)  

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 41/116 

รวมแผนงานรกัษาความสงบภายใน  19  โครงการ/กจิกรรม 4,620,120                
  
 
 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 65 I 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 เงินเดือนพนกังาน  ตั้งจ่ายไว้ท้ังสิน้  4,350,245  บาท   

1. เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรบัปรุง
เงินเดือนพนกังานเทศบาล ประจ าป ี

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการศึกษาฯ 

นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ 

นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัตกิาร 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
2. เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนผู้อ านวยการสถานศึกษา/ 
พนักงานครเูทศบาล โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ส าหรับการจดัการศึกษาภาค
บังคับ   
3. เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนกังานครูเทศบาล  ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุน ส าหรบั
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 
1,300,830 

 
 
 
 
 
 

2,467,730  
  

 
 
 
 

581,685   

 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 42/116 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 66 I 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
2 เงินประจ า

ต าแหน่ง 
เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษาและหัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาฯ 

60,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 42/116 

3 เงินวิทยฐานะ
 
 
  

เพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะของผู้อ านวยการ
สถานศกึษา พนักงานครเูทศบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษา 

126,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 42/116 

4 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

 1. เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง (ต าแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่วไป 

ร.ร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) ตั้งไว้ 234,000 

บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา จ านวน 220,800 บาท  และเงนิรายได้  
จ านวน  13,200 บาท) 
2. เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง (ผูช้่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส) 
ตั้งไว้  875,400  บาท  (ตัง้จ่ายจากเงนิอุดหนุน
ส าหรับสนบัสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 

789,600 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จ านวน  

85,800 บาท     

 1,109,400  
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 43/116 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 67 I 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
5 เงินเพิ่มต่างๆของ

พนักงานจ้าง 
 1. เพื่อจา่ยเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ต าแหน่งบคุลากรสนับสนุน
การสอน และพนักงานจา้งทั่วไป ร.ร.อนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส) ส่วนกลางจัดสรรอัตรา
ให้ ตั้งไว ้36,000 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ต าแหน่งผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส)  ส่วนกลางจัดสรรอตัราให้ ตั้งไว ้ 

168,000  บาท     

204,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 43/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
6 ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษ  

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 43/116 

7 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 43/116 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย     
8 รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งบริการ 
(1) จ้างเหมา
บริการต่างๆ  
 

 
 
ค่าจ้างเหมาบริการตา่ง  ๆเช่น คา่ลา้ง อัด
ขยายรูป คา่จัดท าป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ ค่าเย็บหนังสือ คา่เข้าปกหนงัสือ 

ฯลฯ 

 
 

5,000  
 
 

 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 

กองการศึกษา 
 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 44/116 

9 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 

ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา   ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

60,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 44/116 

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย     
10 ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ

กรณเีป็นการจา้งเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน
เองให้ปฏิบตัิ  ดังนี ้                           
   (1) คา่จ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 
   (2) คา่สิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากคา่วัสด ุ

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 45/116 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ                    
11 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น   

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม สมุดบญัชี แบบพิมพ ์

ซอง ฯลฯ     

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 45/116 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ                    
12 วัสดไุฟฟ้าและ

วิทยุ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ เช่น 

ฟิวส์ เขม็ขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า สวิตซไ์ฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  ไฟฉายสปอต
ไลท ์ฯลฯ 

3,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 45/116 

13 วัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

 เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 

แปรง ไม้กวาด ผา้ปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม 

แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟา้ เตารีด กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

กระติกน้ ารอ้น กระติกน้ าแข็ง ถังแกส๊ 

ไมโครเวฟ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 46/116 

14 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไมต้่าง  ๆ

น้ ามันทาไม้ ส ีทินเนอร ์ปูนซเีมนต์  ทราย 

อิฐหรือซีเมนต บล็อก  สังกะส ี ตะป ู ค้อน  

คีม  ชะแลง จอบ เสี่ยม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย 

เครื่องวดัขนาดเล็ก(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ 

500 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 46/116 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
************************** 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 71 I 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ                    
15 วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน 

ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ 

3,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 46/116 

16 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลืน่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น 

เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
2,000 เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 
กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน้า 46/116 
17 วัสดโุฆษณาและ

เผยแพร ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กันและสี 
ฟิล์ม เมมโมรี ่การด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

500 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 46/116 

18 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงแปน้
อักขระ หรือแป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่อง
อ่านข้อมูลแบบซีดรีอม ฯลฯ 

40,000 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 47/116 

รวมแผนงานการศึกษา  18  โครงการ/กิจกรรม 6,026,645                
         
 

                               



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาลประจ าป ี

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนปฏิบตัิงาน/ช านาญ
งาน  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
ปฏิบัติงาน  และ เจ้าพนักงานธรุการ
ปฏิบัติงาน  

1,353,720 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 68/116 

2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน      

6,660 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 68/116 

3 เงินประจ าต าแหน่ง        
  
  

เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานเทศบาล ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข     

60,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 68/116 

   



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
4 ค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า 
เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ
พนักงานประจ ารถขยะ 

1,002,960 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 68/116 

5 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  
 

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง  
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต ์   

167,520 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 69/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
6 ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษ  

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 69/116 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
7 ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติ งานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 69/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
8 รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ 
(1) จ้างเหมา
บริการต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายรณรงค์  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าส่งตรวจ
ตัวอย่างน  าและสิ่งปฏิกูลทาง  

ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

10,000  
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 69/116 

9 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี ยเลี ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา 

ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 

20,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 75/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
10 ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกต ิกรณเีป็นการจา้งเหมาทั งคา่
สิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองใหป้ฏิบตัิดังนี  
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จา่ยจากค่าใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จา่ยจากค่าวสัด ุ

50,000  
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 75/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
11 วัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น แฟ้ม 

สมดุบัญชี กระดาษ  ตลบัหมึก ปากกา 

ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ 
ซองจดหมาย ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 76/116 

12 วัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เช่น 

แปรง ไม้กวาด ที่ตักขยะ ไมม้ือเสือ เขง่ 
แปรงขัดพื น ยางรีดน  า ผา้ปูโต๊ะ กระติก
น  า ถังน  าแข็ง ถาด ถ้วยชาม แก้ว ช้อน  

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 76/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
13 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น แผน่

เหลก็ เหล็กกล่อง เหล็กเส้น ตาข่าย ลวด 

น๊อต ตะป ูส ีทินเนอร ์ใบเลื่อย แผน่ตดั
เหลก็ หินเจีย ปูนซเีมนต์ หิน ทราย อฐิ
บล็อก ไม ้ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 76/116 

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น อะไหล่รถ แบตเตอรี ่ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน แผ่นปะยางรถ กาวปะยาง
รถ ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 76/116 

15 วัสดุเชื อเพลิงและ
หล่อลืน่  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุชื อเพลิงและหลอ่ลื่น 

เช่น น  ามันเบนซิน ดเีซล น  ามันเครื่อง 
น  ามันไฮโดรรคิ  น  ามันเฟืองท้าย ฯลฯ ใช้
ในงานเก็บขนขยะ งานรกัษาความสะอาด
และงานป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ     

350,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 76/116 

16 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เช่น น  ายาเคมีก าจัดยุงและ
แมลงวัน ปูนขาว โซดาไฟ คลอรีน ทราย
เคลือบสารเคม ีชุดทดสอบสารปนเปื้อนใน
อาหาร  ชุดตรวจปัสสาวะ ยาและเวชภัณฑ์ 
วัคซีน เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์
อื่น  ๆฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 77/116 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
17 วัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดกุารเกษตร เช่น มุง้

เขียว ตาข่ายพลาสติก แสลมกนัแดด 

ผ้ายางกันฝน ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานโรงคัด
แยกขยะ คลุมบ่อหมักปุย๋ ลานตากขยะ 

ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 77/116 

18 วัสดโุฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ส ีแปรงทาสี 
พู่กัน แผ่นฟิวเจอบอร์ด แผ่นพลาสตกิ
อะคีลคิ วสัดุจดับอรด์ แถบบันทึกเสยีง
หรือภาพ แผ่นซดีี ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 77/116 

19 วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อวสัดเุครื่องแต่งกาย
ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 

เช่น เสื อยดื เสื อสะท้อนแสง กางเกง รอง
เท้าบู๊ท ถุงมือผ้า/หนัง ถุงมือยาง หนา้กาก
อนามัยปดิจมูก/ปาก  เสื อกันฝน ฯลฯ    

15,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 77/116 

20 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึก/หมึกสี ส าหรับเครื่องพมิพ์  
แผ่นซีด ีแฮนดี ไดร์ เมาส ์ เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดรีอม ฯลฯ 

25,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 77/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๗๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
21 วัสดุอื่น        

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น น๊อต ตลับ
ลูกปืน ใบมีดเครื่องบดกิ่งไม้ สายพาน 

รอก ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 78/116 

งบลงทุน  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ ์
22 ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุง
ครุภัณฑ ์

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ได้แก ่รถบรรทุกขยะ
,รถไถฟาร์ม ,เครื่องขูดขนสุกร ,อาคาร
โรงฆ่าสัตว์  อาคารระบบก าจัดขยะ  บ่อ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล  อาคารตลาดสด ฯลฯ  

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 81/116 

รวมแผนงานสาธารณสุข   22  โครงการ/กิจกรรม 3,409,860                
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า ๗๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานไฟฟ้าและถนน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
1 วัสดุวิทยุและ

ไฟฟ้า  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ เช่น 

ฟิวส์ เขม็ขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

100,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองช่าง  
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 83/116 

        งานสวนสาธารณะ 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
2 วัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดกุารเกษตร เช่น 

สารเคมีป้องกันและก าจัดศตัรูพืช พนัธุ์
พืช ปุ๋ย วสัดุเพาะช า มุ้งเขยีว ตาข่าย
พลาสติก แสลมกันแดด อปุกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 

200,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 83/116 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน  2  กจิกรรม/โครงการ 300,000                
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หนา้ ๘๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
1 โครงการประชาคม

เพื่อจัดท า
แผนพัฒนา ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน และระดบัต าบล เพื่อรบัฟัง
ประเด็นปญัหา ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลวานร
นิวาส เพื่อน ามาจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

30,000 ชุมชนทั้ง 14 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ต าบลวานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 85/116 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 โครงการ/กิจกรรม 30,000                
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา  

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรบัปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาลประจ าป ี

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หัวหนา้
ฝ่ายการโยธา นายช่างโยธาช านาญงาน 

และเจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 

1,258,680 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง   
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 96/116 

2 เงินประจ า
ต าแหน่ง        
 
  

เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
ช่างและหัวหน้าฝ่ายการโยธา 

55,500 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 96/116 

3 ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า
 
 
  

เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจ า ต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

และคนสวน 

669,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 96/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
4 ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายคา่ตอบแทนพนักงานจา้งและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง 

830,280 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง   
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 97/116 

5 เงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง ต าแหน่งช่างก่อสรา้ง 

21,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 97/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน    
6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 97/116 

7 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 97/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
8 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ฯลฯ 

15,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 97/116 

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังกรณีเป็นการจ้าง
เหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก
ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจาก ค่าวัสดุ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 99/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
10 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น โต๊ะ

ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ 

ปากกา ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม  

สมุดบัญชี แบบพิมพ ์ซองจดหมาย 

อุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 99/116 

11 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 

ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  

ไฟฉาย สปอร์ตไลท ์ฯลฯ 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 100/116 

12 วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า 

เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน 

กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส  
ไมโครเวฟ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 100/116 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
13 วัสดุก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้

ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ส ีทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ 
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก เหล็ก 

สังกะสี ตะป ูค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม 

สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย เครื่องวัดขนาด
เล็ก(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ 

250,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 100/116 

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกรู หลอดไฟท้าย
สต๊อบเบรก หลอดไฟเหลียว หลอดไฟ
หน้า หลอดไฟหรี่ กระจกมองข้าง แผ่น
ปะยางรถ กาวปะยางรถ  

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 100/116 

15 วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ไส้
กรอง น้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ 

น้ ามันเบรก น้ ามันเฟื่องท้าย น้ ามัน
ไฮโดรริค ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 100/116 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
16 วัสดโุฆษณาและ

เผยแพร ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กันและสี 
ฟิล์ม เมมโมรี่การด์ แผ่นฟิวเจอร์บอรด์ 

วัสดุจดับอรด์ ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 101/116 

17 วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวสัดเุครื่องแต่งกาย
ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง 
รองเท้า รองเทา้บูทกันน้ า เสื้อกนัฝน ถุง
มือผ้า/หนัง หน้ากากอนามยัปิดจมูก/ปาก 

ฯลฯ 

15,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 101/116 

18 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์ แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพมิพ ์เมาส์ เครื่องอ่านข้อมลู 

แบบซีดรีอม สายยเูอสบีฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 101/116 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๘๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
19 วัสดุส ารวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ เช่น 

บันไดอะลูมิเนียม เทปวัดระยะ ไม้
สตร๊าฟ  เครื่องค านวณพื้นที ่ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 101/116 

20 วัสดุอื่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดิน หินลูกรัง หิน
เกล็ด ยางมะตอยส าเร็จรูป ปรับปรุง
สนาม ปรับปรุงถนน และถนนคสล. 

200,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 101/116 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   20  โครงการ/กิจกรรม 3,579,660                
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.8 แผนงานพาณิชย ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หน้า ๘๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานตลาดสด 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
1 วัสดุวิทยุและไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ

ส าหรับใช้ในตลาดสดเทศบาล เช่น หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก  สวิตซ ์ เบรก
เกอร ์ฯลฯ 

5,000 ตลาดสด
เทศบาลต าบล

วารนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 112/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.8 แผนงานพาณิชย ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หน้า ๘๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานโรงฆ่าสัตว ์

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
1 โครงการจ้างเหมา

บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ประจ า
โรงฆา่สตัว์เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

 เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ประจ าโรง
ฆ่าสตัว์เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
จ านวน 8 อัตรา   

698,880 โรงฆา่สตัว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 112/116 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
2 วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ

ส าหรับใช้งานที่โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบล
วานรนิวาส  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 

ปลั๊ก  สวติซ์  เบรกเกอร ์ฯลฯ  

5,000 โรงฆา่สตัว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 112/116 

รวมแผนงานพาณิชย ์ 3  โครงการ/กิจกรรม 708,880                
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 5   จ านวน 135 โครงการ/กจิกรรม 31,627,765                

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
1 ค่าช าระหนี้เงินต้น ค่าช าระหนี้เงินกู ้ก.ส.ท.   

1. เพื่อก่อสร้างอาคารส านกังานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสตามสัญญากูเ้ลขที ่
1411/100/2557  ลงวันที ่23 

กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปีท่ี 4  
(เงินต้น 1,501,730.84 บาท) 

1,501,740 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง          
 

  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

2 ค่าช าระดอกเบี้ย ค่าช าระดอกเบี้ย ตามสญัญากู ้ 
เลขที ่1411/100/2557  
(อาคารส านักงานเทศบาล) 
ลงวันที ่ 23  กรกฎาคม พ.ศ.2557  
(ดอกเบีย้ 345,208.65 บาท)   

345,210 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

3 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเ่ทศบาลต้องจา่ย
ให้พนักงานจ้างตามกฎหมาย 

255,270 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

4 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

จ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็น
รายป ีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้ง
โดยประมาณทั้งป ีเพื่อคุม้ครองใหแ้ก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย 

หรือสญูหาย อันเนื่องจากการท างาน
ให้แก่นายจา้ง  

10,420 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 
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
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
5 เงินช่วยเหลือ

งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการโครงการ
อื่น 

ค่าใชจ้่ายส าหรับการจัดการจราจร การจดัหา
วัสด ุอุปกรณ์ด้านการจราจรท่ีประชาชน
ได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่นการทาสี ตีเส้น 

แผงกั้น ป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการควบคุมสัญญาณ  

100,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

6 ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินตามความ
จ าเป็นเหมาะสม  

100,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

7 รายจา่ยตามข้อ
ผูกพัน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว ้648,410 

บาท  แยกเป็น ดังนี ้ 
1. ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 
  
2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

 
 

53,890  
 
 

130,000 
  

 
 

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 
เทศบาล 

ต าบลวานรนิวาส 

 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

   
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 113/116 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
  3. ค่าเช่าอาคารและที่ดินที่ราชพัสดุรวมถึง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตั้ง ไว ้87,640 บาท 

(กองคลัง) 
   - สัญญา 3-สน-43/2550 
      (รายตัว 3-044708-1-4)  
      ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์2558  
      คา่เช่าปลีะ 17,040 บาท 
    - สัญญา 3-สน-15/2554 
      (รายตัว 3-044708-1-3) 
      ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์2558 
      ค่าเช่าปลีะ 29,880 บาท 
  - สัญญา 3-สน-16/2554 
     (รายตัว 3-044708-1-5)   
     ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558 
     ค่าเช่าปีละ 3,120 บาท 
    - สัญญา 4-สน-5/2554 
      (รายตัว 4-044708-1- 3)   
      ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558       
      ค่าเช่าปีละ 37,600 บาท 

87,640  อาคารและที่ดิน 
ที่ราชพัสดุในเขต

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 

   
 

          

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
  4. ค่าเช่าตลาดเทศบาล1 (ตลาดผา้)                 

เป็นค่าเช่าที่ราชพสัดุและค่าธรรมเนยีม
ต่าง  ๆ(กองคลัง) 
    - สัญญา 3-สน-18/2551  
        (รายตัว 3-044708-1-2)  
        ลงวันที ่31 ตุลาคม  2551 
5. ค่าเช่าตลาดเทศบาล2 (ตลาดสด)
เทศบาลต าบลวานรนิวาสและอาคาร
โดยรอบ สน 247) เป็นค่าเช่าอาคารและ
ที่ดินราชพสัดุและค่าธรรมเนยีมตา่งๆ  

แปลง สน 247 
     - สัญญาเลขที ่3-สน-25/2552  
         (รายตัว 3-044708-1-41)   
         ลงวันที ่23 กันยายน 2552 

158,490  
 
 
 
 
 

126,240   
  

ตลาดเทศบาล 1 

(ตลาดผ้า) 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 

ตลาดเทศบาล2 

(ตลาดสด) 
 

 กองคลัง 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

   
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
  6. ค่าตอบแทนในอัตราค่าเช่าอาคารกรณี

ก่อสร้างล่าช้า (อาคารพาณิชย์คอนกรีต
เสริมเหล็ก  2 ช้ัน 36 คูหา)  เป็น
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดินระหว่าง
ก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง แปลง สน 888  
    - สัญญาเลขที ่5/2557  
      (ทะเบยีนรายตัว 5-044708-1-5)  
      ลงวันที ่30 กันยายน 2557 
7. ค่าเบีย้ประกันอัคคีภัย ค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัยทรัพย์สนิที่อยู่ในความรบัผดิชอบ
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ตามเง่ือนไข 

ธนารักษ ์

72,150  
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

อาคารพาณิชย ์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

8 เงินช่วยพิเศษ จ่ายเป็นค่าท าศพ  กรณีพนักงาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ า หรือพนักงาน
จ้างเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ 

10,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 116/116 

 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หมายเหตุ 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
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
9 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเป็นสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  

โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 

ของประมาณการรายรับตาม   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร 

เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน  

[เงินรายได้รวม – (เงินอุดหนุน+เงินท่ีมี
ผู้อุทิศให้) X 2%]   
[65,515,490 -
(32,109,170+250,000) X 2%] =  
663,126.40 บาท      

663,130 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 116/116 

10 เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ช.ค.บ.)   

5,260 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 116/116 

11 เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 

จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 122,510 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
หน้า 116/116 

รวมแผนงานงบกลาง  11 โครงการ/กิจกรรม 3,674,310                
 



 
 

แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 96 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องโทรสำร แบบใช้
กระดำษธรรมดำ 

เครื่องโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ  
จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 18,000 บำท ติดตั้งท่ี
ส ำนักปลดัเทศบำล โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน 
ดังนี ้
- โทรสำร แบบกระดำษธรรมดำ 
- ควำมเร็วในกำรส่งเอกสำรไมเ่กิน
กว่ำ 6 วินำทีต่อแผ่น  
- สำมำรถถ่ำยเอกสำรได ้
- ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi. 
- กำรพิมพ์เอกสำร ด้วยระบบ
เลเซอร ์10 แผ่น/นำที 
- ถำดบรรจุกระดำษไดไ้ม่น้อยกว่ำ 200 แผ่น 
- ระบบหมึกแบบ(โทนเนอร์) Toner  
- สินค้ำมีรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

18,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  
หน้ำ 9/116 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 97 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

            แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2 เครื่องปรับอำกำศ แบบ
แยกส่วน ขนำด 
18,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน จ ำนวน 4 
เครื่องๆ ละ 28,600 บำท ติดต้ังที่ห้องประชุม
สภำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส  
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
- ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 18,000 บีทียู 
- รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดต้ัง 
- เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำ
ควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู  
- ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำ 
เบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูป
ท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
- มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
- กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว, ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร,  
สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

114,400 ห้องประชุม
สภำเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 10/116 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 98 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องปรับอำกำศ แบบ
แยกส่วน ขนำด 
36,000 บีทีย ู

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน จ ำนวน 4 เครื่อง 
เครื่องละ 47,000 บำท ติดตั้งท่ีห้องประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส  
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
- ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู 
- รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดต้ัง 
- เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำ
ควำมเย็นขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู  
- ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำ 
เบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูป
ท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
- มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
- กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว, ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร,  
สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 

188,000 ห้องประชุม
สภำเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 11/116 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 99 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 ตู้เหล็กเกบ็เอกสำรชนิด
บำนเลื่อนทึบขนำด 3 ฟุต 

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนทึบ จ ำนวน 1 หลัง 
หลังละ 4,000 บำทคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
 - มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 47 เซนติเมตร หรือ 4 ฟุต 
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 35 เซนติเมตร หรือ 3 ฟุต 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เน่ืองจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

4,000 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 12/116 

5 ตู้เหล็กเกบ็เอกสำรชนิด
บำนเลื่อนทึบขนำด 4 ฟุต 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำน
เลื่อนทึบ จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,000 บำท 
 คุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
   -มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
   -มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 
   -มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 85 เซนติเมตร 
-จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เน่ืองจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

8,000 ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 13/116 

 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 100 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

6 กล้องวงจรปิดพร้อมกำร
ติดตั้ง 

กล้องวงจรปิดพรอ้มกำรติดตั้ง จ ำนวน 3 ตวั ตวัละ 5,500 
บำท รวมเป็นเงิน 16,500 บำท  
คุณลักษณะเฉพำะดังนี ้
- เป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สำย (เชื่อมตอ่ผ่ำนสำยก็ได้) 
- เชื่อมต่อเขำ้กับ WiFi ได้ 
- รองรับ Android และ iOS (APP @ VRCAM) 
- มุมมองกว้ำง 360 องศำ จ ำลองมุมมองได ้4 แบบ ท ำให้
ได้วีดีโอกล้องสูงสุดถึง 4 ตัว ไม่มีมุมอับ 
- มองเห็นในที่มืดดว้ย infrared ในระยะ 5-10 เมตร 
- สำมำรถสื่อสำรได้ 2 ทำง ทั้งพูดและฟังเสยีงจำกตวักลอ้ง 
- รองรับเมมโมรี่สูงสุด 32 GB เพื่อบันทกึภำพย้อนหลัง 
- สำมำรถดูภำพออนไลน์บนมือถือ 
- สำมำรถดูภำพย้อนหลังบนมอืถือและคอมพิวเตอร ์
- สำมำรถบันทกึภำพดว้ยตัวกล้องโดยไม่ต้องใช้เครื่อง
บันทึก 
- เป็นรำคำตำมทอ้งถิ่น 

16,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองคลัง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 25/116 

7 ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 
2 บำน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิด 2 บำน จ ำนวน 3 หลังๆ
ละ 5,000 บำท  รวมเป็นเงิน 15,000 บำท 
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ดังนี้   
- ตู้เหล็กเก็บเอกสำรขนำดกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 90 ซม. 
- ลึกไม่น้อยกวำ่ 45 ซม.  
- สูงไม่น้อยกว่ำ 180 ซม.  
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
- เป็นรำคำตำมท้องถิ่น 

15,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กองคลัง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 26/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 101 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

8 เก้ำอี้พลำสติก  
(สีขำว) 

เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติกขำว จ ำนวน 100 
ตัวๆ ละ 290 บำท ส ำหรับใช้งำนท่ี 
ศพอส.ทต.วำนรนิวำส  โดยมีคณุลกัษณะ
พื้นฐำน  
- มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 44 ซม. 
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 51 ซม. 
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 87 ซม    
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ  

29,000 ศพอส.ทต.
วำนรนิวำส   

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 47/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 102 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9 เครื่องปรับอำกำศชนิด
แขวน มีระบบฟอกอำกำศ  
ขนำด 36,000  BTU 

 เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน มีระบบฟอกอำกำศ  
ขนำด 36,000  BTU  จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 
47,000 บำท ติดตั้งท่ี ศพอส.ทต.วำนรนิวำส  
  คุณลักษณะ 
  - ขนำดกำรท ำควำมเย็น ไม่น้อยกว่ำ 36,000 บีทียู  
  - รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำรวมค่ำติดตั้ง 
  - ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มอก. 2134-2545และฉลำกประหยัด ไฟเบอร์ 5 
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปท้ัง
ชุด ท้ังหน่วยส่งควำมเย็น และหน่วย . ระบำยควำม
ร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
  - มีระบบฟอกอำกำศท่ีสำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่น
ละออง และสำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้ 
  - มีควำมหน่วงเวลำกำรทำ งำนของคอมเพรสเซอร์  
  - กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังน้ี 
  1. สวิตซ์ 1 ตัว 
  2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยำว 5 เมตร  
  3. สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร 
 - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 
2561      

47,000 ศพอส.ทต.
วำนรนิวำส   

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 47/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 103 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

10 ตู้เก็บแฟม้เอกสำร ชนิด 
20 ช่อง 

ตู้เก็บแฟม้เอกสำรชนิด 20 ช่อง จ ำนวน 2 หลัง 
ละ 3,200 บำท   
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
- มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 92 ซม. 
- มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 31 ซม. 
- มีควำมสูงไม่น้อยกวำ่ 96 ซม. 
-จัดหำโดยสบืรำคำจำกท้องตลำด เนือ่งจำกไม่มี
ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครภุณัฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ  

6,400 ศพอส.ทต.
วำนรนิวำส   

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 49/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 104 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

11 ถังน้ ำแบบพลำสติก จัดซื้อถังน้ ำแบบพลำสติก จ ำนวน 4 ใบ ๆ ละ 
9,300 บำท คุณสมบัตติำมมำตรฐำนพ้ืนฐำน 
ดังนี ้
1) แบบไฟเบอร์กลำส  
2) ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 2,500 ลิตร 
3) คุณสมบัตมิำตรฐำนผลิตภัณฑอ์ุตสำหกรรม 
- เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
ฉบับเดือนธันวำคม 2561 ของกองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 

37,200 ในเขต
เทศบำล

ต ำบลวำนร
นิวำส  

กองช่ำง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 102/116 

รวมครภุัณฑส์ ำนักงำน 11 รำยกำร 483,500                
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 105 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง จ ำนวน 1 เครือ่ง เครื่องละ                
ไม่เกิน 12,000 บำท  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
1) เครื่องบันทึกเสยีง ควำมจุหรือ
หน่วยควำมจ ำภำยใน ไม่น้อย
กว่ำ 4 GB พร้อมช่องใส่ MicroSD 
2) สำมำรถเชื่อมต่อข้อมลูโดยใช้ USB ได ้
3) รองรับกำรเล่นไฟล์
เสียง PCM/Mp3/WMA/AAC 
4) แบตเตอรี่แบบชำร์จ หรือ ถ่ำยขนำด AAA 
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
-จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่
มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

12,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 14/116 

 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 106 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
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พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
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มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2 เครื่องปรับแรงดัน
กระแสไฟฟ้ำ 

เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 
19,500 บำท เป็นเงนิ 39,000 บำท รำยละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพำะ สำมำรถปรับแรงดันกระแสไฟฟ้ำให้มีควำม
เสถียร (เมือ่ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชำก) - สำมำรถส ำรอง
ไฟฟ้ำได้ ชนิด Pure Sine Wave 
-ขนำด 2KVA 1600W 
-มีหน้ำจอ LED แสดงสถำนกำรณท์ ำงำน 
-ควบคุมกำรท ำงำนด้วยดิจติอล DSP 
-ระบบ Boost and Buck ปรับแรงดนัไฟฟำ้อัตโนมัติ 
เพื่อให้กระแสไฟฟ้ำเสถียร 
-มีระบบเสียงสัญญำณร้องเตือน 
-สำมำรถตรวจสอบระบบโดยอัตโนมัตเิมือ่เปิดเครื่อง 
-สำมำรถเปิดเครื่องได้โดยใช้แบตเตอรี่ (Cold start) 
-ระบบป้องกนักำรลัดวงจรเมือ่ใช้งำนเกนิก ำลัง 
-ระบบสำมำรถท ำงำนตอ่เนื่องเมื่อกระแสไฟฟ้ำกลับเข้ำสู่
สภำวะปกต ิ
-สำมำรถปรับคลื่นควำมถี่โดยอัตโนมัต ิ
-สำมำรถปรับกระแสกำรชำรท์และระดับของแบตเตอรีเ่พื่อ
ปิดเครื่อง 
-มีระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมตัิแม้ปิดเครือ่ง 
-สำมำรถตั้งโหมดประหยัดพลังงำน ECO และระบบปิด
เครื่องอัตโนมัต ิ(NO-load shutdown) 
-ใช้ได้กับเครือ่งใช้ไฟฟ้ำทกุชนิด เชน่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องวงจรปิด โทรทัศน์ พดัลม ฯลฯ 
-ได้รับมำตรฐำน มอก. และมำตรฐำนสำกล 
- เป็นรำคำตำมท้องถิ่น 

39,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กองคลัง 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 27/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 107 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 วิทยุพกพำ วิทยุพกพำ จ ำนวน 2 เครื่อง เครือ่งละ 12,000 
บำท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี้  เป็นเครื่อง
รับส่งวิทยรุะบบ VHF/FM ชนิดมือถอื ขนำดส่ง 5 
วัตต์  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชำร์ต 
แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสำยำง เหล็กพับ  
-  เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 
ธันวำคม 2561 

24,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 37/116 

รวมครภุัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า 3 รายการ 75,000                
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 108 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (ขนำด 
3,500 ANSI 
Lumens)  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1  เครื่อง ติดตั้งท่ีห้องประชุมชั้น 2 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
  - เป็นเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA พร้อมอุปกรณ ์
  - ขนำด 3,5000 ANSI Lumens 
  - เป็นเครื่องฉำยภำยเลนล์เดยีว สำมำรถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์และ
วิดีโอ 
  - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
  - ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำม
ละเอียดของภำพที ่True 
  - ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่อง
สว่ำงขั้นต่ ำ 
- เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
ประมำณ ธันวำคม 2561 

33,700 ประชุมชั้น 2 
ส ำนักงำน
เทศบำล

ต ำบลวำนร
นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 15/116 

 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 109 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
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พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
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ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (ขนำด 
4,000 ANSI 
Lumens)  

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1  เครื่อง ติดตั้งท่ีห้องประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส คณุลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี ้
  - เป็นเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์ระดับ XGA พร้อมอุปกรณ ์
  - ขนำด 4,0000 ANSI Lumens 
  - เป็นเครื่องฉำยภำยในเลนลเ์ดียว สำมำรถ
ต่อกับอุปกรณเ์พื่อฉำยภำพจำกคอมพิวเตอร์
และวิดโีอ 
  - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
  - ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับควำม
ละเอียดของภำพที ่True 
  - ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดค่ำควำมส่อง
สว่ำงขั้นต่ ำ 
- เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ ธันวำคม 
2561 

42,500 ห้องประชุม
สภำเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 16/116 

 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 110 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
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พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 จอรับภำพ ชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้ำ (ขนำด 
200 น้ิว) 

จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ พรอ้มอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1  เครื่อง ติดตั้งท่ีห้องประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส คณุลักษณะพื้นฐำน 
ดังนี ้
 - เป็นจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
 - ขนำดเส้นทแยงมุม 200 น้ิว หรือขนำด 
144x144 น้ิว หรือ 120x160 น้ิว หรือ 
122x162 น้ิว หรือ 12x12 ฟุต  
 - จอม้วนเก็บในกล่องได้ สำมำรถบังคับจอ 
ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวติซ์ หรือรีโมทคอนโทรล 
ใช้ไฟฟ้ำ AC 220 F 
 - รำคำพร้อมติดตั้ง และอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์  
กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนกังำน
ประมำณ ธันวำคม 2561 

45,500 ห้องประชุม
สภำเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 16/116 

รวมครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ 121,700                
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 111 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
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พ.
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. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
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1 ชุดดับเพลิง 
ผ้ำ FR 

ชุดเสื้อ+กำงเกง 3 ชั้น FR Cotton จ ำนวน 2 ชุด ชดุละ 20,000 บำท  โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน 
ดังนี ้
1. เสื้อดับเพลิงเป็นผ้ำสีกรม ตดัเย็บจำกผ้ำทอสังเครำะห์รวม 3 ชั้น โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
   - ผ้ำชั้นนอกท ำจำกผ้ำ FR cotton (100% cotton fire retardant) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน EN 
ISO 11612 และ EN ISO 11611 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 ออนซ์ และสำมำรถป้องกันเปลวไฟได้ ไม่
น้อยกว่ำ 180 องศำ โดยแนบเอกสำรรับรองมำตรฐำน 
   - ผ้ำชั้นกลำง (Moisture Barrier) ท ำจำกวัสดุผ้ำ cotton เคลือบด้วย PTFE ช่วยป้องกันน้ ำและไอ
น้ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 ออนซ์ ช่วยป้องกันน้ ำและไอน้ ำ และสำมำรถระบำยควำมร้อนได ้
   - ผ้ำชั้นใน (Thermal Barrier) ท ำจำกวัสดุคำร์บอนสักหลำด (Carbon felt) เย็บปิดทับด้วยผ้ำซับ
ในอีกชั้นหนึ่ง ช่วยป้องกันและควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งควำมร้อนและควำมเยน็ 
  - มีกระเป๋ำเสื้อด้ำนหน้ำ 2 ใบ บริเวณชำยเสื้อ พร้อมฝำปิด 
  - มีกระเป๋ำส ำหรับใส่วิทยุสื่อสำร 1 ใบ บริเวณอกซ้ำย 
  - ปกคอเสื้อใช้วัสดุไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น สำมำรถปิดรอบล ำคอได้ตลอดยึดด้วยแถบติด มีควำมสูงของ
คอปกไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว 
  - สำบด้ำนในของเสื้อมีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ขนำดควำมกว้ำงประมำณ 1 นิ้ว 
  - ด้ำนในของสำบเสื้อ เย็บติดดว้ยซิบตลอดแนวควำมยำวของสำบเสื้อ 
  - ปลำยแขนด้ำนในเย็บตดิดว้ยผ้ำแบบยืดส ำหรับรดัข้อมือ 
  - ปลำยแขนเสื้อเสริมวัสดทุ ำจำกหนัง เพื่อควำมทนทำนต่อกำรใช้งำน 
  - เสริมวัสดุบริเวณศอกทั้งสองข้ำง ท ำจำก Aramid เพื่อเพิ่มควำมทนทำนในกำรใชง้ำน 
  - มีแถบสะท้อนแสง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว สีเหลือง-เทำ ในบรเิวณ ดังนี ้
     1) บริเวณรอบแขนเสื้อ ทัง้ 2 ข้ำง 
     2) บริเวณตัวเสื้อ จ ำนวนแถบไม่น้อยกว่ำ 2 ชัน้ และด้ำนหลงัของตวัเสื้อมีแถบสะท้อนแสง
แนวตั้งของทั้งสองข้ำงซ้ำยและขวำของตัวเสื้อ 
2. กำงเกงดับเพลงิ ตัดเย็บจำกผ้ำทอสังเครำะห์รวม 3 ชัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
   - กำงเกงมีสำบบริเวณเป้ำกำงเกง มีแถบตีนตุ๊กแก (Velcro) ปิดทับ 
   - สำยเอ้ียมรั่งบ่ำ (Suspender) ท ำจำกผ้ำ Aramid ขนำดควำมกว้ำงสำยไม่น้อยกว่ำ 2 นิว้มี
คุณสมบัติไม่ยืดง่ำย แบบยดึกับตัวกำงเกง 
  - มีกระเป๋ำด้ำนข้ำงกำงเกง 2 ข้ำง พร้อมฝำปิด 
  - มีแถบสะท้อนแสงแบบเดียวกับตัวเสื้อ บริเวณปลำยขำกำงเกงทั้งสองข้ำง 
  - ปลำยขำกำงเกงเสริมวัสดุท ำจำกหนัง เพื่อควำมทนทำนต่อกำรใช้งำน 
  - เสริมวัสดุบริเวณหัวเข่ำทั้งสองข้ำง ท ำจำก Aramid เพื่อเพิ่มควำมทนทำนในกำรใช้งำน 
-จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด  เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ  
ส ำนักงบประมำณ 

40,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 37/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 112 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2 หมวกดบัเพลิงแบบ
เต็มใบ 

หมวกดับเพลิงแบบเต็มใบ จ ำนวน 2 ใบ ใบละ 5,000 บำท 
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี  
1) เปลือกหมวกด้ำนนอกท ำมำจำกวัสดุแข็งเทอร์โมพลำสติก 
2) หมวกมีกระบังหน้ำ ทนควำมร้อน แบบใส ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 น้ิว 
3) สำยรัดคำงเป็นแบบปลดเร็ว สำมำรถปรับควำมกระชับ
โดยรอบศีรษะ จำกปุ่มปรับภำยในด้ำนหลัง รองในมีโฟมกัน 
กระแทก เพิ่มควำมสบำยขณะสวมใส่ 
4)ส่วนท้ำยของหมวกด้ำนในมีผ้ำสักหลำด เพิ่มควำมน่ิมนวล
ขณะสวมใส ่
5) ผ้ำบังคอ ท ำจำกผ้ำกันไฟ 2 ช้ัน- รำคำพร้อมติดตั้ง และ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
-จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด งบประมำณ 1 ส ำนักงำน
ประมำณตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ เน่ืองจำกไม่มีตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน 

10,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 39/116 

รวมครภุัณฑ์ดับเพลิง  2 รายการ 50,000                
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 113 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 กลองชุดใหญ่ จัดซ้ือกลองชุดใหญ่  จ ำนวน 1 ชุดๆละ 11,000 บำท 
(รำคำตำมท้องตลำด)  (กองกำรศึกษำ) ส ำหรับใช้งำนท่ี 
ศพอส.ทต.วำนรนิวำส  
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- กลองชุด 5 ใบ Standard set Tom 10-12-16 " 
Snare 14"   Bass Drum 22" 
- มีขำฉำบต้ังตรง ให้ 1 ขำ 
- ขำไฮแฮท 
- มีเก้ำอี้พร้อมไม้ตีกลอง 
- มี Hi-Hat 1 คู่ 
- ฉำบ 1 ฝำ 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เน่ืองจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 
1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561 

11,000 ศพอส.ทต.
วำนรนิวำส 

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 50/116 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 114 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2 ฉำบทองเหลือง จัดซื้อฉำบทองเหลือง  จ ำนวน  2 ชุดๆละ 300 บำท  เป็น
เงิน 600 บำท (รำคำตำมท้องตลำด)  (กองกำรศึกษำ) 
ส ำหรับใช้งำนที่ ศพอส.ทต.วำนรนวิำส  โดยคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี้ 
- เป็นฉำบทองเหลือง  
- ขนำด 5 นิว้ และ 6 นิว้  
- เสียงดี ดังกังวำน 
- ทนทำน แข็งแรง 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2561 

600 ศพอส.ทต.
วำนร

นิวำส   

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 51/116 

3 ฉิ่งทองเหลือง จัดซื้อฉิ่งทองเหลือง  จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 300 บำท  เป็น
เงิน 600 บำท (รำคำตำมท้องตลำด) (กอง
กำรศึกษำ) ส ำหรับใช้งำนที่ศพอส.ทต.วำนรนิวำส  โดย
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- เป็นฉิ่งทองเหลือง 
- ขนำด 6.5 เซนติเมตร 
- เสียงดังกังวำน 
- ทนทำน แข็งแรง 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำมบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2561 

600 ศพอส.ทต.
วำนร

นิวำส   

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 52/116 

 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 115 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

4 แทมโบรีน แบบ
ครึ่งวงกลมมีที่จับ 

แทมโบรีน แบบครึ่งวงกลมมีที่จับ จ ำนวน 2 ชุดๆ 
ละ 500 บำท  (รำคำตำมท้องตลำด)  (กอง
กำรศึกษำ) ส ำหรับใช้งำนท่ีศพอส.ทต.วำนรนิวำส  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- รูปทรง: ครึ่งวงกลม มีที่จับ 
- ตัวสร้ำงเสียง: 40 อัน (10 ชุด x ชุดละ 4 อัน) 
- โครงสร้ำง: ตัวสร้ำงเสียงแบบสองแถว 
- วัสดุ: พลำสติกไฟเบอร ์
- แข็งแรง ทนทำน ให้เสียงดังกังวำน 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑก์องมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2561 

1,000 ศพอส.ทต.
วำนร

นิวำส   

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 53/116 

รวมครภุัณฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์  4  รายการ 13,200                
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 116 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องตัดหญ้ำแบบ
สะพำยไหล ่

 เครื่องตัดหญ้ำสะพำยไหล่แบบข้อแข็ง จ ำนวน 
4 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บำท คุณลักษณะ
ดังนี้  
1) เป็นเครื่องตัดหญำ้แบบสะพำยไหล่                                                                         
2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ  
3) ปริมำณกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซ ี
4) พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ1 ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2561    

38,000 เขตเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส  

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 84/116 

รวมครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว  1 รายการ 38,000                
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 117 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องสูบน  ำ
บำดำล (ปั๊มน  ำ
บำดำลหรือปั๊มซับ
เมอร์ส) 

เครื่องสูบน  ำบำดำล (ปั้มน  ำบำดำลหรือป๊ัม
ซัมเมอรส์) 
 จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 12,000 บำท 
 คุณลักษณะพื นฐำน ดังนี   
 - ขนำด 1.5 แรงม้ำ 
 - มอเตอร์แบบ 2 เฟส 220 โวลท์ 
 - จัดหำโดยสืบรำคำจำกทองตลำด เนื่องจำกไม่
มีตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวำคม 2561 ของกองมำตรฐำนงบประมำณ 
1 ส ำนักงบประมำณ 

24,000 ในเขตเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กองช่ำง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 103/116 

รวมครภุัณฑก์ารเกษตร  1 รายการ 24,000                
 
 
 
 
  



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 118 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนำด 22 น้ิว 
ชนิดใช้เครื่องยนต์ 
แบบมือถือ 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ขนำด 22 น้ิว ชนิดใช้
เครื่องยนต์แบบมือถือ จ ำนวน 2 เครื่อง  
เครื่องละ 11,000 บำท 
 คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
 -ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ 
 -เครื่องยนต์เบนชิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
 -ควำมจุกระบอกสบูไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซ ี
 -เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 แรงม้ำ 
 -ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 นิ้ว 
 -ใบมีดตัดสำมำรถใช้ได ้2 ด้ำน 
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ ์ฉบับ
เดือนธันวำคม 2561 ของกองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 

22,000 ในเขตเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กองช่ำง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 104/116 

รวมครภุัณฑ์โรงงาน 1 รายการ 22,000                
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 119 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่สอง (จอแสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้  มีหน่วยประมวลผลกลำง 
(CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่
น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูงจ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่นอ้ย
กว่ำ 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไมน่้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 
1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
ประมำณ ธันวำคม 2561 

30,000 ส ำนักปลัด 
เทศบำล 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 16/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 120 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค . พ.
ย . ธ.ค
. 

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

2 เครื่องพิมพ์แบบฉดี
พร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี้  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่น้อย
กว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำษส ำหรับกระดำษ 
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 
8.8 ภำพต่อนำที (ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) หรือ 5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษไดไ้ม่น้อยกวำ่ 50 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครภุณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ ธันวำคม 2561 

4,300 ส ำนักปลัด 
เทศบำล 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับ
ประมวลผล 

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล รำคำ 22,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
 จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่
น้อยกว่ำ 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่
น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 
หน่วย 
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
-เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

22,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองคลัง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 
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4 เครื่องพิมพ์แบบฉดี
พร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่อง
ละ 4,300 บำท โดยมีคณุลักษณะพืน้ฐำน ดังนี ้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่น้อย
กว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวดำษส ำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) หรือ 5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษไดไ้ม่น้อยกวำ่ 50 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครภุณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ ธันวำคม 2561 

8,600 เทศบำลต ำบล
วำรนิวำส  

กองคลัง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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5 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลกั (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคณุลกัษณะ อย่ำง
ใดอย่ำงหนึง่ หรือดีกว่ำ ดังนี้  
1. ในกรณทีี่มหีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย กว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬกิำพ้ืนฐำนไมน่้อยกว่ำ 2.2  GHz และมหีน่วยประมวลผลด้ำน
กรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10แกน หรือ  
 2. ในกรณีที่มหีน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย กว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬกิำพ้ืนฐำนไมน่้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญำณนำฬกิำ
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไมน่้อย
กว่ำ 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
  - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอยีดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
  - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
  - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
   - เปน็ไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ ำป ีพ.ศ.2562 ณ วันที่ 15  มีนำคม 2562  

22,000 ศพอส.ทต.วำนร
นิวำส 

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 
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6 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จ ำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำน 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
  - มีควำมละเอยีดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 
1,200x1,200 dpi  
  - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไมน่้อยกว่ำ 20 หนำ้
ต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)  
  - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษขนำดเอ4 
ไม่น้อยกวำ่ 10 หน้ำตอ่นำที(ppm) หรือ 5 ภำพตอ่นำที
(ipm)  
  - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.2 หรือดีกวำ่
จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง  
  - มีถำนใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
  - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนำคม 
2562 ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม2562 

4,300 ศพอส.ทต.
วำนรนิวำส 

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 54/116 

 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 125 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 
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7 อุปกรณ์อ่ำนบัตร
แบบอเนกประสงค ์

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ จ ำนวน 5 
เครื่อง เครื่อง ละ 700 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน 
- สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมลูในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 7816 ได้  
- มีควำมถี่สัญญำณนำฬิกำ  ไม่น้อยกว่ำ 4.8 
MHz  
- สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้  
- สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย  
-เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2561 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันท่ี 15 
มีนำคม 2562 

3,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองกำรศึกษำ  

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 56/116 

 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 126 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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8 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 
บำท ส ำหรับใช้งำนทีโ่รงเรียนอนบุำลเทศบำลวำนรนิวำส และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4core) จ ำนวน 1 
หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม่น้อย  
 กว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz และ
มีหน่วยประมวลผล  
 ด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ  
  2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนำดไม่น้อย กว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่
น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State  
   Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120GB จ ำนวน 1 หน่วย 
  - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
  - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) และ 
Bluetooth 
   - เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562   

44,000 - โรงเรียน
อนุบำลเทศบำล
วำนรนิวำส  
- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลวำนร
นิวำส 

- กองกำรศึกษำ 
- โรงเรียน 
อนุบำลเทศบำล
วำนรนิวำส  
- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำ 
 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณ

รำยจำ่ย
ประจ ำปี

งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 64/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 127 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
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9 เครื่องพิมพ์แบบฉดี
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

 เครื่องพมิพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)  จ ำนวน 2 เครื่อง ส ำหรับโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ คณุลักษณะ
พื้นฐำน 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต  
  - มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์ม่น้อยกว่ำ 
1,200x1,200 dpi  
  - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 
หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพตอ่นำที(ipm)  
  - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรบักระดำษขนำดเอ
4 ไม่น้อยกวำ่ 10 หนำ้ต่อนำที(ppm) หรือ 5 ภำพต่อ
นำที(ipm)  
  - มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.2 หรือ
ดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
  - มีถำนใส่กระดำษไดไ้ม่น้อยกว่ำ 50 แผน่ 
  - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์  2561 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
มีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม2562 

8,600 - โรงเรียน
อนุบำลเทศบำล
วำนรนิวำส  
- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลวำนร
นิวำส 

- กองกำรศึกษำ  
- โรงเรียน 
อนุบำลเทศบำล
วำนรนิวำส  
- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลวำนร
นิวำส 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณ

รำยจำ่ย
ประจ ำปี

งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 65/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 128 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 
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10 คอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ ำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง(CPU)ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก(6core) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHzและมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 
1 หน่วย  มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี้ 
     1) เป็นแผงประมวลผลเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
     2) มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภำพติดต้ังแยกภำยในหน่วยประมวลผลกลำง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2TB 
หรือชนิด Solid Sate Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 
หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย                                                                            
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณ

รำยจำ่ย
ประจ ำปี

งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 80/116 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 129 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

11 เครื่องพิมพ์
Multifunction 
เลเซอรห์รือ LED ส ี

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ ำนวน 1 เคร่ือง  
คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
- เป็นอปุกรณ์ที่มคีวำมสำมำรถเปน็ Printer, Copier และ Scanner ภำยใน
เคร่ืองเดียวกนั 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600 x 600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำ
ต่อนำท ี(ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB 
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ ส)ี ได้ 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสงูสุด ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทัง้สแีละขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สงูสุดไม่นอ้ยกว่ำ 99 ส ำเนำ 
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือขำ่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือขำ่ยไร้สำย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผน่ 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
มีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันที ่15 มีนำคม 2562 รำยจ่ำยตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 

15,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองช่ำง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 105/116 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 130 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
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พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย..
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12 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 2 (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 
นิ้ว) จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถ 
ในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
- มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอยำ่งใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ  
ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำงแบบ 
Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลัก 
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB  หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T  หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบบั
เดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562 

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองช่ำง 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 107/116 

รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 รายการ 222,300                



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 131 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

************************** 
ประเภทครุภัณฑ์อื่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                             หน้ำ 131 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค
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พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.
ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
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1 เต็นท์ผำ้ใบ พร้อม
โครง 

เต็นท์ผำ้ใบ พร้อมโครงเหลก็ ขนำด 4.00 x 8.00 
เมตร สูง 2.00 เมตร จ ำนวน 8 หลัง หลังละไม่เกนิ 
25,000 บำท  โดยมคีุณลักษณะเฉพำะ ดังนี ้
1) ขนำดกว้ำง 4.00  ยำว 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร  
2) เหล็กอำบสังกะสคีำดเหลือง ขนำดเส้นผำ่น
ศูนย์กลำง 1.5 นิ้ว  ยำว 6 เมตร  
3) เหล็กอำบสังกะสคีำดเหลือง ขนำดเส้นผำ่น
ศูนย์กลำง 2.0 นิ้ว ยำว 6 เมตร 
4) แผ่นเหล็กติดขำเต๊นท์ ขนำด 3 X 3 นิ้ว หนำ 1 
หุน   
5) ผ้ำใบมุงหลังคำ เบอร์ 8000 พร้อมเย็บกุน้ก้น
ระบำยสำยรัดไนล่อน 1 นิ้ว  
6) เขียนช่ือ เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส บนผ้ำใบ พรอ้ม
ถุงเก็บผ้ำใบ 
7) น็อตยึด  
 - จัดหำโดยสบืรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มตีำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนประมำณ 

200,000 ในเขตเทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2563  

หน้ำ 39/116 

รวมครุภัณฑ์อื่น  1 รายการ 200,000                
ครุภัณฑร์วมทั้งสิ้น 38 รายการ 1,249,700                

 




