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1. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
   1.1 ด้านจ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่อนุมัติ 

สถานะการด าเนินโครงการ  

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 

โครงการที่
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 - 4 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 14 4 4 6 - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 26 2 14 - 10 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 - 4 - 3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 11 - 9 1 1 

รวมทั้งสิ้น 62 6 35 7 14 
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1.2 ด้านงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การบริหารงบประมาณ สถานะการเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ 
โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่/
โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ 

เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

170,735 0.00 170,735 0.00 0.00 0 170,735 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม 
ชุมชน และการท่องเที่ยว 

2,709,600 0.00 2,709,600 346,600 0.00 50,000 2,313,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

21,022,740 0.00 21,022,740 8,847,499.94 0.00 3,500 12,171,740.66 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1,922,200 0.00 1,922,200 1,853,040 0.00 0 2,792,160 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1,291,880 0.00 1,291,880 348,420 0.00 0 943,460 

รวมทั้งสิ้น 27,117,155 - 27,117,155 11,395,559.94 - 53,500 18,391,095.66 
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จากตารางดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้  
 1. จ านวนโครงการ  
       1.1 โครงการที่อนุมัติ จ านวน 62 โครงการ  

  1.2 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.62            
ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติ  
  1.3 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.45 ของจ านวนโครงการทั้งหมด
ที่อนุมัติ  
  1.4 โครงการที่เบิกจ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของจ านวน
โครงการทั้งหมดที่อนุมัติ  
 

 
2. จ านวนงบประมาณ  
  2.1 งบประมาณอนุมัติจ านวน 27,117,155 บาท 

  2.2 งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 11,395,559.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.02 ของจ านวน
งบประมาณท้ังหมดที่อนุมัติ  
  2.3 ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วจ านวน 53,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด
ที่อนุมัติ  
  2.4 งบประมาณคงเหลือจ านวน 18,391,095.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.87 ของจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีอนุมัติ  
 

โครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จ

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน

โครงการที่เบิกจ่ายตลอดทั้งปงีบประมาณ 

9.62 %

42.02 %

0.20%

เบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ

56.45% 

22.58% 
% 

67.87% 
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2. สรุปผลการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส   
    จังหวัดสกลนคร 

2.1 ด้านรายการครุภัณฑ์ 

รายการครุภัณฑ์แบ่งตามแผนงาน 
รายการครุภัณฑ์ที่อนุมัติ 

(รายการ) 

สถานะการจัดหาครุภัณฑ์ 
จัดซื้อแล้วเสร็จ 

(รายการ) 
ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ

(รายการ) 
อยู่ระหว่างการด าเนินจัดซื้อ 

(รายการ) 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 11 5 6 - 
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 4 - 4 - 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 5 5 - - 
รวมแผนงานการศึกษา 12 4 8 - 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  5 3 1 1 
รวมแผนงานสาธารณสุข 1 1 - - 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1 1 - - 

รวมทั้งสิ้น 39 19 19 1 
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2.2 ด้านงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์  

รายการครุภัณฑ์แบ่งตามแผนงาน 

งบประมาณ สถานะการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 

โอนตั้งจ่าย 
รายการใหม่/

โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 500,400 - 500,400 59,300 - - 441,100 
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 274,000 - 274,000 - - - 274,000 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  
(งานบริหารงานคลัง) 

101,100 - 101,100 100,800 - - 300 

รวมแผนงานการศึกษา 178,000  178,000 78,000 - - 100,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  108,200 22,000 128,200 79,200 22,000 24,000 25,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 30,000 - 30,000 27,000 - - 3,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 38,000 - 38,000 38,000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,229,700 22,000 1,249,700 382,300 22,000 24,000 843,400 
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ตารางดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้  
 1. รายการครุภัณฑ์  
       1.1 รายการครุภัณฑ์ที่อนุมัติ จ านวน 39 รายการ 

  1.2 ด าเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 48.72            
ของจ านวนครุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีอนุมัติ  
  1.3 ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.72 ของจ านวนของจ านวนครุภัณฑ์
ทั้งหมดท่ีอนุมัติ  
  1.4 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.56 ของจ านวนครุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีอนุมัติ 
 

 
 2. จ านวนงบประมาณ  
  2.1 งบประมาณอนุมัติจ านวน 1,249,700 บาท 

  2.2 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายแล้วเสร็จจ านวน 382,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.59  ของจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีอนุมัติ  
  2.3 ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 24,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.92  ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด
ที่อนุมัติ   
  2.4 งบประมาณคงเหลือจ านวน 843,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.49 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดที่
อนุมัติ  

 

48.72%48.72 %

2.56% 

การจัดหาครุภัณฑ์ 

จดัซือ้แล้ว

ยงัไม่ได้จดัซือ้

อยู่ระหว่างด าเนินการ

30.59 

1.92 
67%

งบประมาณอนุมัติในการจัดหาครุภัณฑ์

เบิกจ่ายแล้ว

ก่อหนี้ผูกพัน

คงเหลือ
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3. สรุปผลการด าเนินการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส   
   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

3.1 ด้านจ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่อนุมัติ 

สถานะการด าเนินโครงการ  

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 

โครงการที่
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 1 - - 1 - 
รวมทั้งสิ้น 1 - - 1 - 

 

3.2 ด้านงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การบริหารงบประมาณ สถานะการเบิกจ่าย 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จากกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

งบประมาณที่ 
อปท. สมทบ 

รวมงบประมาณ เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

9,156,700 1,017,400 10,174,100 - - - 10,174,100 

รวมทั้งสิ้น 9,156,700 1,017,400 10,174,100 - - - 10,174,100 
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4. สรุปผลการด าเนินการ เงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส   
    อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

4.1 ด้านจ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่อนุมัติ 

สถานะการด าเนินโครงการ  

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 

โครงการที่
เบิกจ่ายตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว 7 - - 7 - 
รวมทั้งสิ้น 7 - - 7 - 

 

4.1 ด้านงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารงบประมาณ สถานะการเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ 
โอนตั้งจ่ายรายการ

ใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณอนุมัต ิ เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และ
การท่องเที่ยว 

- 6,950,000 6,950,000 - - 6,950,000 0 

รวมทั้งสิ้น - 6,950,000 6,950,000 - - 6,950,000 0 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
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******************************** 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า 9 I 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กอง
การศึกษา 

200,000 100,000 - 100,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
และยังไม่ได้เบิกจ่าย 

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพ 

กอง
การศึกษา 

100,000 50,000 - 50,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 50,000 ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
และยังไม่ได้เบิกจ่าย 

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

กอง
การศึกษา 

50,000 5,000 - 5,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 5,000 ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ
และยังไม่ได้เบิกจ่าย 

รวม 3  โครงการ  350,000 155,000 - 155,000   - - - 155,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1.2 แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ตามแผน เทศบัญญัติฯ 
โอนต้ังจ่ายรายการ

ใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน (IMP) 

กอง
การศึกษา 

15,735 15,735 - 15,735 เม.ย.63 มิ.ย.63 - - - 15,735 ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

รวม 1 โครงการ 15,735 15,735 - 15,735   - - - 15,735  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 รวม 4 โครงการ   365,735 170,735 - 170,735   - - - 170,735  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ         

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการจดังานบุญบั้งไฟ กองการศึกษา 85,000 75,000 - 75,000 ม.ีค.63 พ.ค.63 - - - 75,000 ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

2 โครงการจดังานประเพณี
บุญกองข้าว 

กองการศึกษา 80,000 40,000 - 40,000 ม.ค.63 มี.ค.63 40,000 - - 0 ด ำเนินโครงกำรและ
เบิกจำ่ยแลว้เสรจ็
เป็นไปตำมทีห่้วง

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

3 โครงการจดังานประเพณี
บุญมหาชาต ิ

กองการศึกษา 200,000 140,000 - 140,000 ก.พ.63 มิ.ย.63 - - 50,000 90,000 ด ำเนินโครงกำรและ
และกอ่หนี้ผกูพัน

เรียบรอ้ย เปน็ไปตำมที่
ห้วงระยะเวลำที่

ก ำหนดไว้ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน 

4 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

กองการศึกษา 300,000 300,000 - 300,000 ต.ค.62 ธ.ค.62 296,600 - - 3,400 ด าเนินโครงการและ
เบิกจา่ยแลว้เสรจ็ 
เป็นไปตามทีห่้วง

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผนการด าเนินงาน 

5 โครงการจดังานประเพณีวัน
สงกรานต,์ ตุ้มโฮม 

กองการศึกษา 150,000 150,000 - 150,000 มี.ค.63 เม.ย.63 - - - 150,000 ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย 

สถานะการด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

6 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

กองการศึกษา 50,000 50,000 - 50,000 มิ.ย.63 ก.ค.63 - - - 50,000 ยังไม่ถึงก าหนดหว้ง
ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ  

7 โครงการวันข้ึนปีใหม ่ กองการศึกษา 20,000 20,000 - 20,000 ธ.ค.63 ม.ค.63 - - - 20,000 ด าเนินโครงการโดยไม่ได้
ใช้งบประมาณและเป็นไป
ตำมทีห่้วงระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้ตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน  
8 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  

กองการศึกษา 50,000 15,000 - 15,000 ก.ค.63 ก.ย.63 - - - 15,000 ยังไม่ถึงก าหนดหว้ง
ระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการ 

9 โครงการส่งเสรมิศาสนา
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ไทยวานร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

กองการศึกษา 10,000 10,000 - 10,000 ม.ค.63 มี.ค.63 10,000 - - 0 ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ เป็นไป
ตามที่หว้งระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 

รวม 9 โครงการ 945,000 800,000 - 800,000   346,600 - 50,000 403,400  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างโดม
หลังคาเหล็กทางเดินเข้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

กองช่าง 260,000 253,800 - 253,800 ธ.ค.62 ก.พ.63 - - - 253,800 อยู่ระหวา่งด าเนนิ
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจา่ย  

2 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส 

กองช่าง 2,500,000 205,900 - 205,900 ธ.ค.62 มี.ค.63 - - - 205,900 อยู่ระหวา่งด าเนนิ
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจา่ย 

3 โครงการก่อสรา้งขยายถนน
สนามบิน ซอย 6 (หลัง
ห้องสมดุเฉลิมพระเกียรติ) 

กองช่าง 586,000 497,000  497,000 ธ.ค.62 เม.ย.63 - - - 497,000 อยู่ระหวา่งด าเนนิ
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจา่ย 

4 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
คสล. ถนนราชกิจรังสรรค์
ฝั่งทิศตะวันตกของถนน
ทางหลวงหมายเลข 222 

กองช่าง 500,000 499,100 - 499,100 ธ.ค.62 เม.ย.63 
 

- - - 499,100 อยู่ระหวา่งด าเนนิ
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจา่ย 

5 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสูงระบบบาดาล 

กองช่าง 460,000 453,800 - 453,800 ธ.ค.62 เม.ย.63 
 

- - - 453,800 อยู่ระหวา่งด าเนนิ
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจา่ย 

รวม 5 โครงการ 4,306,000 1,909,600 0 1,909,600     0 0 0 1,909,600  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 รวม 14 โครงการ 5,251,000 2,709,600 0 2,709,600     346,600 0 50,000 2,313,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 อุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส 
โครงการกาชาดบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 10,000 - 10,000 ธ.ค.62 ก.พ.63 10,000 - - 0 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
เป็นไปตามที่หว้ง

ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 
รวม 1 โครงการ 10,000 10,000 - 10,000   10,000 - - 0  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส) 

กอง
การศึกษา 

324,000 231,800 - 231,800 ต.ค.62 ก.ย.63 191,000 - - 40,800 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ   

2 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

กอง
การศึกษา 

105,400 88,400 - 84,000 ต.ค.62 ก.ย.63 37,800 - - 50,600 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ     

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กอง
การศึกษา 

469,780 447,140 - 447,140 ต.ค.62 ก.ย.63 182,905 - - 264,235 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า 16 I 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

4 โครงการอาหารกลางวัน  
แยกเป็น 

4.1 ค่าอาหารกลางวัน 
ส าหรับนักเรียน ศพด.ทต.
วานรนิวาส จ านวน 52 คน 
อัตรามื้อละ 20 บาท/คน 
จ านวน 245 วัน 
4.2 อาหารกลางวัน 
ส าหรับนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส จ านวน 158 คน 
อัตรามื้อละ 20 บาท/คน 
จ านวน 200 วัน 

กอง
การศึกษา 

 
 

303,800 
 
 
 
 

854,000 

886,800 
แยกเป็น 

254,800 
 
 
 
 

632,200 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

886,800 
 

254,800 
 
 
 
 

632,200 
 
 
 

ต.ค.62 ก.ย.63  
 

96,600 
 
 
 
 

314,000 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

158,200 

 

 

318,000 

เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ   

5 โครงการอุดหนุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

70,060 58,760 - 
 

58,760 ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 58,760 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ   
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 3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
แยกเป็น 

6.1 จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส จ านวน 158 คน 
อัตรา 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน 
6.2 จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 42 
คน  รับครั้งที่ 2  เดือน 
ต.ค. 62 รวม  52  คน 
อัตรา 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน    
6.3 จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) จ านวน 
1,477 คน อัตรา 7.37 
บาท จ านวน 260 วัน   

กอง
การศึกษา 

 
 

393,000 
 
 
 
 
 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,830,300 
 
 
 
 
 

3,232,640 
แยกเป็น 

302,760 
 
 
 
 
 

99,650 
 
 
 
 
 
 
 

2,830,230 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

3,232,640 
 

302,760 
 
 
 
 
 

99,650 
 
 
 
 
 
 
 

2,830,230 
 
 

ต.ค.62 ก.ย.63  
 

120,947.76 
 
 
 
 
 

33,343.24 
 
 
 
 
 
 
 

1,128,703.94 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

181,812.84 
 
 
 
 
 

66,306.76 
 
 
 
 
 
 
 

1,701,526.06 

เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ   
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 3.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

7 เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง) 

กอง
การศึกษา 

5,908,000 5,908,000
   

- 5,908,000
   

ต.ค.62 ก.ย.63 2,928,000 - - 2,980,000 เบิกจา่ยตลอด
ทั้ง

ปีงบประมาณ   

8 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง : ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

200,000 150,000 - 150,000 ก.พ.63 ก.ย.63 - - - 150,000 ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการ  

และยังไม่ได้
เบิกจา่ย 

รวม 6 โครงการ 11,578,340 11,003,740 - 11,003,740   5,033,299.94 0 0 5,970,440.66  
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 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

30,000 25,000 - 25,000 ก.พ.63 เม.ย.63 - - - 25,000 ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการ  

 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคตดิต่อและงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

300,000 100,000 - 100,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการ  

 

3 เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

280,000 280,000 - 280,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 280,000 ยังไม่ได้ด าเนิน
โครงการ  

 

รวม  3  โครงการ 610,000 405,000 - 405,000     - - - 405,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

กอง
การศึกษา  

90,000 90,000 - 90,000 มี.ค.63 มิ.ย.63 - - - 90,000 ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  
 

2 โครงการจดัส่งประกวด
และการการแข่งขัน
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

200,000 100,000 - 100,000 พ.ย.62 ม.ค.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  
 

รวม  2 โครงการ 290,000 190,000 - 190,000   - - - 190,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

กองการศึกษา  40,000 40,000 - 40,000 ธ.ค.62 ม.ค.63 37,000 - - 3,000 ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
เป็นไปตามที่หว้ง

ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 
2 โครงการถนนสายบญุ กองการศึกษา 10,000 10,000 - 10,000 ต.ค.62 ส.ค.63 - - - 10,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน

โครงกำร  
3 โครงการฝึกอบรมด้าน

การส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและทัศนศกึษา
ดูงาน 

กองการศึกษา 400,000 350,000 - 350,000 มี.ค.63 ก.ย.63 - - - 350,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน 
กลุ่ม องค์กรตา่งๆ และ
ทัศนศึกษาดูงาน 

กองการศึกษา 500,000 400,000 - 400,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 400,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.5 แผนงานสร้างคงวามเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

5 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสตรีและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

กองการศึกษา 250,000 200,000 - 200,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 200,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 

6 โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส
(ฝึกอบรมและค่าย
กิจกรรม) 

กองการศึกษา 200,000 100,000 - 100,000 พ.ค.63 ก.ย.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 

7 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาพื้นฐาน 

กองการศึกษา 30,000 20,000 - 20,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 20,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 

8 โครงการกิจกรรมทาง
ศาสนาและศาสนพิธี 

กองการศึกษา 10,000 10,000 - 10,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 10,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.5 แผนงานสร้างคงวามเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

9 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

20,000 10,000 - 10,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 10,000 ยังไม่ได้ด ำเนิน
โครงกำร เนือ่งจำก
อยู่สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ่ 
2019 (Covid-19) 

รวม  9  โครงการ 1,460,000 1,140,000 - 1,140,000   37,000 - - 1,103,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ท่ี 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ กองการศึกษา 5,500,00 6,274,800 - 6,274,800 ธ.ค.62 ก.ย.63 2,944,600 - - 3,330,200 เบิกจา่ยตลอด
ทั้ง

ปีงบประมาณ 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ กองการศึกษา 1,400,00 1,939,200 - 1,939,200 ธ.ค.62 ก.ย.63 801,600 - - 1,137,600 เบิกจา่ยตลอด

ทั้ง
ปีงบประมาณ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  

กองการศึกษา 90,000 60,000 - 60,000 ธ.ค.62 ก.ย.63 21,000 - 3,500 35,500 เบิกจา่ยตลอด
ทั้ง

ปีงบประมาณ 
รวม 3 โครงการ 6,990,000 8,274,000 - 8,274,000   3,767,200 - 3,500 4,503,300  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 รวม  26 โครงการ 20,938,340 21,022,740 - 21,022,740   8,847,499.94 0 3,500 12,171,740.66  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน  
ตัดหญา้ไหล่ทางในเขต
เทศบาลเก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยกขยะ
ที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
(ขอตัดการ์ดมา

เพิ่ม) 

2,620,800 2,620,800  - 2,620,800  ธ.ค.62 ก.ย.63 1,180,480 - - 1,440,320 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด
เทศบาล  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

102,200 102,200  - 102,200  ธ.ค.62 ก.ย.63 49,280 - - 52,920 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

3 โครงการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้
แผนปฏิบัติการ LA 21 
ระดบัท้องถิ่น (ส่งเสริม
พหุภาคเีครือขา่ยการ
พัฒนาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

100,000 50,000 - 50,000 ม.ค.63 ก.ย.63 - - - 50,000 ยังไมไ่ด้ด าเนนิ
โครงการ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

ตามแผน เทศบัญญัติฯ 
โอนต้ังจ่ายรายการ

ใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย 
โอน
ลด 

ผูกพัน คงเหลือ 

4 โครงการวันสิ่งแวดล้อม
โลก "ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์ส่ิงแวดล้อม" 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 - 30,000 มิ.ย.63 มิ.ย.63 - - - 30,000 ยังไม่ถึงห้วง
ระยะเวลาด าเนนิ

โครงการ 
5 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ปลูกตน้ไม้
บริเวณระบบก าจดั
ขยะ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

300,000 10,000  - 10,000  เม.ย.63 ส.ค.63 - - - 10,000  ยังไมไ่ด้ด าเนนิ
โครงการ 

6 โครงการปรับปรุง/
พัฒนาบ่อฝังกลบขยะ
ให้ถูกตามหลกั
สุขาภบิาล (control 
drum Lanfill) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1,000,000 531,800 - 531,800 ธ.ค.62 ก.ย.63 - - - 531,800 ยังไมไ่ด้ด าเนนิ
โครงการ 

รวม 6 โครงการ 4,153,000 611,800 - 611,800   1,229,760 - - 2,105,040  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา
,ปลูกพันธุไ์ม,้ ตกแต่ง
ต้นไม้ที่สวนสาธารณะ 
สาธารณะอื่น  ๆ

กองช่าง  1,310,400 - 1,310,400 ต.ค.62 ก.ย.63 623,280 
 

- - 687,120 
 

เบิกจา่ยตลอด
ปีงบประมาณ  

รวม 1 โครงการ  1,310,400 -- 1,310,400   623,280 - - 100,000  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 รวม  7 โครงการ 4,153,000 1,922,200 0 1,922,200   1,853,040 0 0 2,792,160  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

500,000 200,000 - 200,000 ต.ค.62 ธ.ค.62 - - - 200,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 

2 โครงการวันเทศบาล  ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ เม.ย.63 เม.ย.63 ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ ยังไม่ถึงห้วง
ระยะเวลาด าเนนิ

โครงการ 
รวม  500,000 200,000 - 200,000   - - - 200,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการจดัท า
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 100,000 100,000 - 100,000 ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
บริหารงานคลัง 

กองคลัง 100,000 100,000 - 100,000 พ.ย.62 ก.พ.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 

รวม 2 โครงการ 200,000 200,000 - 200,000   - - - 200,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดรอ้น
ของประชาชนดา้น 
สาธารณภยั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 10,000 - 10,000 ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 10,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

80,000 30,000 - 30,000 ธ.ค.62 
เม.ย.63 

ม.ค.63 
เม.ย.63 

12,980 - - 17,020 ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
เป็นไปตามที่หว้ง

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผนการด าเนินงาน 

3 โครงการฝึกจัดตั้ง  
อปพร. 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 100,000 - 100,000 พ.ย.62 ม.ค.63 - - - 100,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 

4 โครงการสง่เสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง  สมานฉันท์ 
ของคนในชาต ิ

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 10,000 - 10,000 ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 10,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 
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5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

5 โครงการศูนย์
ปฏิบัตกิารร่วมมอืใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอวานร
นิวาส จังหวดัสกลนคร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13,000 13,000 - 13,000 ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 13,000 ด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
เป็นไปตามที่หว้ง

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผนการด าเนินงาน 

รวม  513,000 163,000 - 163,000   12,980 - - 150,020  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 30,000 - 30,000 ต.ค.62 ก.ย.63 - - - 30,000 ยังไม่ได้ด ำเนินโครงกำร 
เนื่องจำกอยู่

สถำนกำรณแ์พร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโค
โรน่ำ 2019 (Covid-19) 

รวม  30,000 30,000 - 30,000   - - - 30,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5.5 แผนงานพาณิชย์  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ประจ าโรง
ฆ่าสตัว์เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

698,880 698,880 - 698,880 ต.ค.62 ก.ย.63 335,440 - - 363,440 เบิกจา่ยตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  

รวม  698,880 698,880 - 698,880   335,440 - - 363,440  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 11 โครงการ 1,941,880 1,291,880 - 1,291,880   348,420 - - 943,460  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานการจัดหาครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์ส านกังาน   
1 เครื่องโทรสารแบบใช้

กระดาษธรรมดา  
1 เครื่อง ส านัก

ปลัดเทศบาล 
18,000 18,000 - 18,000 ม.ค.63 มี.ค.63 17,500 - - 500 จัดซ้ือและเบิกจ่าย

แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามท่ีห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 
2 เครื่องปรับอากาศ  

แบบแยกส่วน  
ขนาด 18,000 บีทียู 

4 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

400,000 114,400 - 114,400 ม.ค.63 มี.ค.63 - - - 114,400 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

3 เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน  
ขนาด 36,000 บีทียู 

4 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

188,000 - 188,000 ม.ค.63 มี.ค.63 - - - 188,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

4 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ 
ขนาด 3 ฟุต 

1 หลัง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่เป็นบริการ
สาธารณะ 

ไม่จ าเป็นต้องมี
ในแผน 

4,000 - 4,000 ม.ค.63 มี.ค.63 3,200 - - 800 จัดซ้ือและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามท่ีห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

5 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบ 
ขนาด 4 ฟุต 

2 หลัง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่เป็นบริการ
สาธารณะ 

ไม่จ าเป็นต้องมี
ในแผน 

8,000 - 8,000 ม.ค.63 มี.ค.63 7,400 - - 600 จัดซ้ือและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามท่ีห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ประเภทครภุณัฑ์วทิยุและไฟฟ้า 
6 เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง ส านัก

ปลัดเทศบาล 
20,000 12,000 - 12,000 พ.ย.62 เม.ย.63 - - - 12,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ

จัดซ้ือ 
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
7 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (ขนาด 3,500 
ANSI Lumens) 

1 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

33,700 33,700 - 33,700 พ.ย.62 มี.ค.63 - - - 33,700 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

8 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (ขนาด 4,000 
ANSI Lumens) 

1 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

42,500 42,500 - 42,500 พ.ย.62 มี.ค.63 - - - 42,500 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

9 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า (ขนาด 200 น้ิว) 

1 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

45,500 45,500 - 45,500 พ.ย.62 มี.ค.63 - - - 45,500 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 

1 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

90,000 30,000 - 30,000 ม.ค.63 มี.ค.63 27,000 - - 3,000 จัดซ้ือและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามท่ีห้วงระยะเวลา

ท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนินงาน 

11 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

1 เครื่อง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

12,900 4,300 - 4,300 ม.ค.63 มี.ค.63 4,200 - - 100 จัดซ้ือและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามท่ีห้วงระยะเวลา

ท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนินงาน 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบรหิารทั่วไป) 
จ านวน 11 รายการ 

662,600 500,400 - 500,400   59,300 - - 441,100  
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 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนนิงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์วทิยุและไฟฟ้า 
1 วิทยุพกพา 2 เครื่อง ส านัก

ปลัดเทศบาล 
130,000 24,000 - 24,000 ม.ค.63 มี.ค.63 - - - 24,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการจัดซ้ือ 
ประเภทครภุณัฑด์บัเพลิง 
2 ชุดดับเพลิงผา้ FR 2 ชุด ส านัก

ปลัดเทศบาล 
300,000 40,000 - 40,000 ม.ค.63 มี.ค.63 - - - 40,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการจัดซ้ือ 
3 หมวกดบัเพลิง แบบเตม็

ใบ 
2 ใบ ส านัก

ปลัดเทศบาล 
150,000 10,000 - 10,000 ม.ค.63 มี.ค.63 - - - 10,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการจัดซ้ือ 
ประเภทครภุณัฑ์อืน่  ๆ
4 เต็นท์ผา้ใบ พร้อมโครง 8 หลัง  ส านัก

ปลัดเทศบาล 
200,000 200,000 - 200,000 พ.ย.62 มี.ค.63 - - - 200,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการจัดซ้ือ 
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน 4 รายการ 780,000 274,000 - 274,000   - - - 274,000  
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ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 37 I 

 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนนิงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์ส านกังาน   
1 กล้องวงจรปิดพร้อมการ

ติดตั้ง 
3 ตัว กองคลัง 18,000 16,500 - 16,500 ธ.ค.62 ม.ค.63 16,500 - - 0 จัดซ้ือและ

เบิกจ่ายแล้ว
เสร็จและเป็นไป

ตามท่ีห้วง
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 
2 บาน 

4 เครื่อง กองคลัง ไม่เป็นบริการ
สาธารณะ 

ไม่จ าเป็นต้องมี
ในแผน 

15,000 - 15,000 ธ.ค.62 ม.ค.63 15,000 - - 0 

3 เครื่องปรับแรงดัน
กระแสไฟฟ้า 

2 เครื่อง กองคลัง ไม่เป็นบริการ
สาธารณะ 

ไม่จ าเป็นต้องมี
ในแผน 

39,000 - 39,000 ธ.ค.62 ม.ค.63 39,000 - - 0 

ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับประมวลผล 
1 เครื่อง กองคลัง 22,000 22,000 - 22,000 ธ.ค.62 ม.ค.63 21,700 - - 300 จัดซ้ือและ

เบิกจ่ายแล้ว
เสร็จและเป็นไป

ตามท่ีห้วง
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

2 เครื่อง กองคลัง 8,600 8,600 - 8,600 ธ.ค.62 ม.ค.63 8,600 - - 0 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
จ านวน 5 รายการ 

48,600 101,100 - 101,100   100,800 - - 300  

 
 

 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 38 I 

 แผนงานการศึกษา  

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนนิงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์ส านกังาน 
1 เก้าอี้พลาสติก (สีขาว) 100 ตัว กองการศึกษา 29,000 29,000 - 29,000 ธ.ค.62 เม.ย.63 - - - 29,000 ยังไม่ได้

ด าเนินการจัดซ้ือ 
2 เครื่องปรับอากาศ 

ชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 36,000  
BTU 

1 เครื่อง กองการศึกษา ไม่เป็นบริการ
สาธารณะ 

ไม่จ าเป็นต้องมี
ในแผน 

47,000 - 47,000 ธ.ค.62 เม.ย.63 - - - 47,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซ้ือ 

3 ตู้เก็บแฟม้เอกสาร ชนิด 
20 ช่อง 

2 หลัง  กองการศึกษา ไม่เป็นบริการ
สาธารณะ 

ไม่จ าเป็นต้องมี
ในแผน 

6,400 - 6,400 ธ.ค.62 เม.ย.63 - - - 6,400 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซ้ือ 

ประเภทครภุณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป ์
4 กลองชุดใหญ ่ 1 ชุด กองการศึกษา 

50,000 

11,000 - 11,000 ม.ค.63 มิ.ย.63 - - - 11,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซ้ือ 

5 ฉาบทองเหลือง 2 ชุด กองการศึกษา 600 - 600 ม.ค.63 มิ.ย.63 - - - 600 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซ้ือ 

6 ฉิ่งทองเหลือง 2 ชุด กองการศึกษา 600 - 600 ม.ค.63 มิ.ย.63 - - - 600 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซ้ือ 

7 แทมโบรีน แบบครึ่ง
วงกลมมีท่ีจับ 

2 ชุด กองการศึกษา 1,000 - 1,000 ม.ค.63 มิ.ย.63 - - - 1,000 ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซ้ือ 

 
 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 39 I 

 แผนงานการศึกษา  

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนนิงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
8 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับประมวลผล 
1 เครื่อง กองการศึกษา 

(ศพอส.ทต.
วานรนิวาส) 

22,000 22,000 - 22,000 พ.ย.62 มี.ค.63 21,700 - - 300 จัดซ้ือและเบกิจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามทีห่้วงระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนนิงาน 

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

1 เครื่อง กองการศึกษา 
(ศพอส.ทต.
วานรนิวาส) 

4,300 4,300 - 4,300 พ.ย.62 มี.ค.63 4,300 - - 0 จัดซ้ือและเบกิจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามทีห่้วงระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนนิงาน 

10 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

5 เครื่อง  กองการศึกษา 3,500 3,500 - 3,500 พ.ย.62 มี.ค.63 - - - 3,500 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล 

2 เครื่อง กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.วานร
นิวาส และ ร.ร.

อบ.ท.วานรนวิาส)  

44,000 44,000 - 44,000 พ.ย.62 มี.ค.63 43,400 - - 600 จัดซ้ือและเบกิจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามทีห่้วงระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนนิงาน 

12 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

2 เครื่อง กองการศึกษา 
(ศพด.ทต.วานร
นิวาส และ ร.ร.

อบ.ท.วานรนวิาส)  

8,600 8,600 - 8,600 พ.ย.62 มี.ค.63 8,600 - - 0 จัดซ้ือและเบกิจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามทีห่้วงระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนนิงาน 

รวมแผนงานการศกึษา จ านวน 12 รายการ  161,400 178,000 - 178,000   78,000 - - 100,000  
 

 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 40 I 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ รายการครภุัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ตามแผน 
สถานะการเบกิจ่าย 

สถานะ 
การด าเนนิงาน 

ตามแผน เทศบัญญัติฯ 
โอนต้ังจ่าย 

รายการใหม่/
โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มตน้ สิ้นสดุ เบิกจ่าย โอนลด ผกูพนั คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์ส านกังาน 
1 ถังน้ าแบบพลาสติก 4 ใบ  กองช่าง 55,800 37,200 - 37,200 ต.ค.62 ธ.ค.62 37,200 - - 0 จัดซ้ือและเบิกจ่าย

แล้วเสร็จและ
เป็นไปตามท่ีห้วง

ระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 
ประเภทครภุณัฑก์ารเกษตร 
2 เครื่องสูบน้ าบาดาล  

(ปั๊มน้ าบาดาลหรือปั๊มซับ
เมอร์ส) 

2 เครื่อง  กองช่าง 24,000 24,000 - 24,000 ต.ค.62 ธ.ค.62 - - 24,000 0 จัดซ้ือแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย  
ประเภทครภุณัฑ์โรงงาน 
3 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 

22 น้ิว ชนิดใช้เครื่องยนต์ 
แบบมือถือ 

2 เครื่อง กองช่าง 22,000 22,000 - 22,000 มี.ค.63 พ.ค.63 - 22,000 - 0 โอนลดเน่ืองจาก
จ าแนกประเภท

ครุภัณฑ์ผิด 
ประเภทครภุณัฑ์งานบ้านงานครัว 
4 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 

22 น้ิว ชนิดใช้เครื่องยนต์ 
แบบมือถือ 

2 เครื่อง กองช่าง 22,000 - 22,000 22,000 มี.ค.63 พ.ค.63 - - - 22,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซ้ือ 

  



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 41 I 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ รายการครภุัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ตามแผน 
สถานะการเบกิจ่าย 

สถานะ 
การด าเนนิงาน 

ตามแผน เทศบัญญัติฯ 
โอนต้ังจ่าย 

รายการใหม่/
โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มตน้ สิ้นสดุ เบิกจ่าย โอนลด ผกูพนั คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
5 เครื่องพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์หรอื LED สี 
1 เครื่อง   กองช่าง 15,000 15,000 - 15,000 พ.ย.62 มี.ค.63 15,000 - - 0 จัดซ้ือและเบิกจ่าย

แล้วเสร็จและ
เป็นไปตามท่ีห้วง

ระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ประมวลผล แบบท่ี 2 
1 เครื่อง   กองช่าง 30,000 30,000 - 30,000 พ.ย.62 มี.ค.63 27,000 - - 3,000 จัดซ้ือและเบิกจ่าย

แล้วเสร็จและ
เป็นไปตามท่ีห้วง

ระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ตามแผนการ

ด าเนินงาน 
รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา จ านวน 5 รายการ  146,800 108,200 22,000 128,200   79,200 22,000 24,000 25,000  

 
  



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 42 I 

 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์
1 คอมพิวเตอร ์ส าหรบั

ประมวลผล แบบที่ 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

1 เครื่อง   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ้ม  

30,000 30,000 - 30,000 ต.ค.62 ธ.ค.62 27,000 - - 3,000 จัดซ้ือและเบกิจ่าย
แล้วเสร็จและเป็นไป
ตามทีห่้วงระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนนิงาน 

รวมแผนงานสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ  30,000 30,000 - 30,000   27,000 - - 3,000  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน การจัดหาครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร      หน้า 43 I 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ รายการครุภัณฑ ์
จ านวน 
(หน่วย) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ตามแผน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะ 

การด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญตัิฯ โอนตั้งจ่าย 

รายการใหม่/โอนเพิ่ม 
รวมงบประมาณ

อนุมัต ิ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

ประเภทครภุณัฑ์งานบ้านงานครัว 
1 เครื่องตัดหญ้าแบบ

สะพายไหล ่
4 เครื่อง  กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม  
38,880 38,000 - 38,000 ม.ค.63 มี.ค.63 38,000 - - 0 จัดซ้ือและเบกิจ่าย

แล้วเสร็จและ
เป็นไปตามทีห่้วง
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนการ
ด าเนินงาน 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 รายการ  38,880 38,000 - 38,000   38,000 - - 0  

รวมทั้งสิ้น 39 รายการ  1,868,280 1,229,700 22,000 1,249,700   382,300 - 24,000 843,400  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (รอบเดือนตลุาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร     หน้า 44 I 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

ตามแผน 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จากกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิ่น 

งบประมาณที่ 
อปท. สมทบ  

รวมงบประมาณ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการขยายชั้น
เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
- ก่อสร้างอาคารเรียน 
๔ ช้ัน ๑๒ ห้องเรยีน 
ใต้ถุนโล่ง ตอก
เสาเขม็ (ตามแบบ
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

กอง
การศึกษา 

13,000,000 9,156,700  1,017,400 10,174,100  
 

เม.ย.63 ก.ย.63 - - - 10,174,100  
 

อยู่ระหวา่งด าเนนิ
โครงการ  

รวม 1 โครงการ/กิจกรรม 13,000,000 9,156,700  1,017,400 10,174,100    - - - 10,174,100   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
เงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 



 



ผลการด าเนินงาน (เงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน (เงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดอืนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร          หน้า 45 I 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

1 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน  า ถนนศรีโพน
เมืองฝั่งทิศตะวันออก 
จากแยกถนนเรืองสวัสด์ิ
ไปด้านทิศเหนือ 

กองช่าง 1,100,000 - 1,036,000 1,036,000 ม.ค.63 ก.พ.63 - - 1,036,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย  

2 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน  าถนนเรืองศรีฝั่ง
ทิศตะวันตก จากแยก
ถนนสนามบินถึงแยก
ถนนสนามบิน ถึงซอย
บ้านพักครู 

กองช่าง 650,000 - 612,000 612,000 ต.ค.63 ธ.ค.63 - - 612,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย 

3 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม สนามกีฬา
กลางเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

กองช่าง 450,000 - 430,000 430,000 พ.ย.62 ธ.ค.62 - - 430,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้า ถนน คสล.เดิม ถนน
โพธ์ิศรีจากแยกถนนธุรกิจ
พัฒนา  ถึงแยกถนนราช
กิจรังสรรค์ 

กองช่าง 1,750,000 - 1,715,000 1,715,000 พ.ย.62 ม.ค.63 - - 1,715,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย 

 



ผลการด าเนินงาน (เงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)  
(รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ผลการด าเนินงาน (เงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562) (รอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดอืนมีนาคม 2563) เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร          หน้า 46 I 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การบริหารงบประมาณ 
ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 
สถานะการเบิกจ่าย สถานะการ

ด าเนินงาน 
ตามแผน เทศบัญญัติฯ 

โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม่/โอนเพิ่ม 

รวมงบประมาณ
อนุมัติ เริ่มต้น สิ้นสุด เบิกจ่าย โอนลด ผูกพัน คงเหลือ 

5 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้า ถนน คสล.เดิม 
ถนนธุรกิจพัฒนาจาก
แยกทางหลวงหมายเลข 
222 ไปทิศตะวันออก 

กองช่าง 1,300,000 - 1,212,000 1,212,000 พ.ย.62 ม.ค.63 - - 1,212,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย 

6 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้า ถนน คสล. เดิม 
ถนนเรืองสวัสดิ์จากแยก
ทางหลวงหมายเลข 
222 ไปทิศตะวันออก 

กองช่าง 1,600,000 - 1,446,000 1,446,000 พ.ย.62 ม.ค.63 - - 1,446,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย 

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน  าส าเร็จรูปตัวยู 
ถนนเปรมปรีดาฝั่งทิศใต้
ของทางหลวงหมายเลข 
2307 จากแยกทาง
หลวง 2307 ไปด้าน
ทิศตะวันตกของถนน 

กองช่าง 500,000 - 499,000 499,000 พ.ย.62 ม.ค.63 - - 499,000 0 อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ ยังไม่ได้

เบิกจ่าย 

รวม 7 โครงการ 7,350,000 - 6,950,000 6,950,000   - - 6,950,000 0  
 




