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ค ำน ำ 
 

  ตามที่ เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น  
  เนื่องจากเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ                  
เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัด
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จ านวน 1 หลัง จ านวน 9,156,700 บาท                 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเงื่อนไขให้เทศบาลต าบลวานรนิวาสสบทบงบประมาณอีกจ านวน 
1,017,400 บาท และเทศบาลต าบลวานรนิ วาสได้สมทบงบประมาณ จ า นวน  1,017,400 บาท                      
โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2562 จ านวน 367,945 บาท และนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส ได้มีนโยบายรับบริจาคเงินเพ่ือ
สมทบโครงการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร               
อีกจ านวน 649,455 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,174,100 บาท  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ภำยหลังกำรประกำศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
สำมสิบ วันนับแต่ มีกำรจัดตั้ งงบประมำณ ในการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ เป็นไปตามระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 1) คณะกรรมการสนับสนุน              
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2563 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส
เพ่ิมเติม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร
ด้วย 

       เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

 1.1  บทน ำ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                 

และประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้น
มาแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ต่อมาเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอก
เสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร จ านวน 1 หลัง จ านวน 9,156,700 บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเงื่อนไขให้เทศบาล
ต าบลวานรนิวาสสบทบงบประมาณอีกจ านวน 1,017,400 บาท และเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้สมทบ
งบประมาณจ านวน 1,017,400 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี             
การบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 367,945 บาท และนายกเทศมนตรีต าบล
วานรนิวาส ได้มีนโยบายรับบริจาคเงินเพ่ือสมทบโครงการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) ส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัดเทศบาลต าบลวานร
นิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จ านวน 649,455 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,174,100 
บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนัน้  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงต้องจัดท าแผนการด าเนินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 26 และ ข้อ 27 ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน
  เทศบาลต าบลวานิวาสมุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการการติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ
นั้นเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น                
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะ
เกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที ่
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 1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26                  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได้ 3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเก้า
เอ็นพียูเก้า  ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ เทศบาลต าบลวานรนิวาสและโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบล 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด า 
เนินงานจะแบ่งออกเปน็ 2 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1   บทน ำ  ประกอบด้วย         
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
  ส่วนที่ 2   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย     
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                      
    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)              
     

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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 1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
1.4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
1.4.3 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4.4 ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
1.4.5 สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของ(องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
1.4.6 สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการ

ต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

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



 

 

 
 

 ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและ
งบประมาณ 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
********************************** 
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แบบ ผด. 0๑ 

 โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำสที่ 2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00 10,174,100 100.00 กองกำรศึกษำ 

รวม 1 100.00 10,174,100 100.00  
รวมโครงกำร/กิจกรรม 1 100.00 10,174,100 100.00  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
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แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ/ 
กิจรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

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

ต.ค
. 

พ.
ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

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

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการขยายชั้น
เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
- ก่อสร้างอาคาร
เรียน ๔ ชั้น ๑๒ 

ห้องเรียน ใต้ถุน
โล่ง ตอกเสาเข็ม 

(ตามแบบของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

1. ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน 

ใต้ถุนโล่ง ตอกเสาเข็ม (ตามแบบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส สังกัด
เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร  จ านวน 1 หลัง  
2.เพ่ือขยายชั้นเรียนให้เด็กนักเรียนมีอาคาร
เรียนและอาคารประกอบระดับชั้น
ประถมศึกษา 
3. เพ่ือสนองนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล
และเปิดโอกาสทางการศึกษา 
 

10,174,100  
 
 

ที่ราชพัสดุ
ทะเบียนเลข 
ที ่สน 895 
(บางส่วน)  

เนื้อท่ีประมาณ  
2 ไร่ 3 งาน  
72 ตารางวา 
ต.วานรนิวาส  
อ.วานรนิวาส 
จ.สกลนคร  

กองการศึกษา             

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 โครงการ 10,174,100                
 




