
เทศบาลต าบลวานรนิวาส

Wanonniwat Municipality

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐ – ๔๒๙๗ – ๑๑๓๗
www.facebook.com/wanonniwat.go.th

www.wanonniwat.go.th



 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
--------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสเรียบร้อยแล้ว  

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศ 
ใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เพ่ือทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕64  ทั้งนี ้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2563   
 
 

 
(นางจินตนา  ผาอินทร์  วงษ์รัตนะ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
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ค ำน ำ 
 

นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส  ได้ยื่นญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือเสนอ            
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส               
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติรับหลักการแห่ง                 
ร่างเทศบัญญัติ และมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3                 
ในวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่  3 ขั้น พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาเทศบาล                   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕63 และนายอ าเภอวานรนิวาส ผู้รับมอบอ านาจจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตามค าสั่งจังหวัดสกลนครที่ 4224/๒๕๖3 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลต าบลวานรนิวาสประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ตามหนังสืออ าเภอวานรนิวาส ที่ สน ๐๐๒๓.๑๙/3618 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม ๒๕๖3  ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสได้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ตามประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส เรื่อง 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปี งบประมาณนั้ น   โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอนด าเนินการ ดั งนี้                             
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                     
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (๓) แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง                   
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

เทศบาลต าบลวานรนิ วาส จึ งได้จัดท าแผนการด าเนิ นงาน ประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้นตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และใช้แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของแผนงาน/โครงการ
แผนการด าเนินงานจะช่วยให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวานรนิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

 
       เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖5) 
และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอี ยด
แผนงาน  โครงการพัฒ นาที่ จั ดขึ้ น ส าหรับ งบประมาณ แต่ ละปี  โดยครอบคลุ มระยะเวลา 5  ปี                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี  พ .ศ.25๖4                     
ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797                
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ
การท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการ การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 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) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น    
  2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส และโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบล 
 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด า เนินงานเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีวานรนิวาส เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น               
2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
                   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)              
    3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น
         (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  เมื่อนายกเทศต าบลวานรนิวาส ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อย 30 วัน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5) สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  
6) สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ                

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

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



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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 1.54 85,000 0.13 กองการศึกษา 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 1  3 1.54 85,000 0.13  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 

2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 4.62 800,000 1.24 กองการศึกษา 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 3.08 2,037,000 3.17 กองช่าง 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 2 15 7.69 2,847,000 4.41  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่3 : กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1                0.51  10,000             0.02  ส านักปลดัเทศบาล 
3.2 แผนงานการศึกษา 8                4.10  11,263,532           17.51  กองการศึกษา 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 3                1.54  405,000             0.63  กองสาธารณสุขฯ 

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2                1.03  95,000             0.15  กองการศึกษา 

3.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 8                4.10  1,023,600             1.59  กองการศึกษา 

3.6 แผนงานงบกลาง 3                1.54  8,168,400           12.70  กองการศึกษา 
รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 3 25              12.82  20,965,532           32.60   

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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 3                1.54  2,743,000             4.27  กองสาธารณสุขฯ 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1                0.51  10,000             0.02  กองช่าง 

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1                0.51  1,314,600             2.04  กองช่าง 
รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 4 5                2.56  4,067,600             6.33   

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  : กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป      
        5.1.1 งานบริหารทั่วไป 30 15.38 8,453,940 13.15 ส านักปลดัเทศบาล 
        5.1.2 งานบริหารงานคลัง  21 10.77 4,665,860 7.26 กองคลัง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19 9.74 4,703,788 7.31 ส านักปลดัเทศบาล 

5.3 แผนงานการศึกษา 18 9.23 6,707,270 10.43 กองการศึกษา 

5.4 แผนงานสาธารณสุข 21 10.77 3,188,640 4.96 กองสาธารณสุขฯ 

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.03 180,000 0.28 กองช่าง 
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.03 40,000 0.06 ส านักปลดัเทศบาล 

กองการศึกษา 
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 10.26 3,572,620 5.56 กองช่าง 

5.8 แผนงานการพาณิชย ์ 3 1.54 704,880 1.10 กองสาธารณสุข 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 5 136 69.74 32,216,998 50.10  
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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 5.64 4,137,170 6.43 ส านักปลดัเทศบาล 

กองคลัง  
กองสาธารณสุขฯ 

รวมจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 195 100.00 64,309,300 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๘ I 

แบบ ผด. 0๑ 

 

ครุภัณฑ ์ จ ำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของงบประมำณทั้งหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 11 57.89 67,900 28.53 ส านักปลดัเทศบาล 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 5 26.32 69,200 29.08 ส านักปลดัเทศบาล 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 2 10.53 90,000 37.82 ส านักปลดัเทศบาล 
ครุภณัฑ์งานบ้านครัว 1 5.26 10,900 4.58 กองการศึกษา 

รวมรำยกำรครุภัณฑ ์ 19 100.00 238,000 100.00  

งบประมำณรวมท้ังสิ้น (รวมโครงกำรพัฒนำ  แผนงำนงบกลำง และรำยกำรครภุัณฑ์) 64,547,300 

 
 



 
 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



    
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 

        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการฝึกอบรม

และพัฒนาอาชีพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการประกอบ
อาชพีทกุกลุ่มในชุมชน  

30,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 80/104 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่

อบรมจัดท าแปลงสาธิตเกี่ยวกับปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่  ศูนย์การเรียนเศรษฐกจิ
พอเพียงเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

50,000 ศูนย์การเรียน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 81/104 

3 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

OTOP 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการจัด
จ าหน่ายสินค้า OTOP  

5,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 82/104 

รวมงบด าเนินงาน  85,000                
รวมหมวดค่าใช้สอย 85,000                

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 85,000                
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3  โครงการ 85,000                

ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 1 รวม 3 โครงการ  85,000                
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการจดังานบุญ

บั้งไฟ 
- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าในวันแห่โฮมบุญ  
- จัดท านั่งร้านส าหรับการน าบั้งไฟ 
ขึ้นจุด 

75,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 84/104 

2 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญกองข้าว 

- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว 
- จัดพิธีบายศรสีู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแมโ่พสพ 

40,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 84/104 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ
มหาชาต ิ

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร
ชาดกหรือเทศน์มหาชาติ ๑๓ กณัฑ์ 

140,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 85/104 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 - จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ 
 - ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศ หรืออ่ืนๆ 

300,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 85/104 

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
5 โครงการจดังาน

ประเพณีวัน
สงกรานต,์ ตุ้มโฮม 

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

150,000 เขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 86/104 

6 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

- จดักิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
- จัดขบวนแห่เทียน 
- ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

50,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 86/104 

7 โครงการวันข้ึนปีใหม ่ - จัดท าบุญ/ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
- ตกแต่งไมด้อกไม้ประดับสถานท่ีใน
เขตเทศบาล 

20,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 87/104 

 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  

- ส่งเสริมและสนับสนุนหรือจัด
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

15,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 87/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 790,000                
รวมงบด าเนินงาน  790,000                

งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
9 โครงการส่งเสริม

ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี  ศลิปะและ
วัฒนธรรมของไทย
วานร ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2564 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอวานรนิวาส  
ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
วานรนิวาส ที ่20/ 2562 ลงวันที ่ 
17 ตุลาคม 2562 ส าหรับจดั
กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

10,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 88/104 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000                
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000                

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 800,000                
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  9 โครงการ 800,000                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๓ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

        งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง

บริการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกลีย่
ดิน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่า
ระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน คา่
ติดตั้งไฟฟ้า - ประปา ค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ  

50,000 ในเขต
เทศบาล 

วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 95/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 50,000                
รวมงบด าเนินงาน  50,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๔ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

        งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2 โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าถนน คสล.เดมิ ถนน
ข้างอาคารตลาดสด ฝั่งทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง 

6.80-7.35 เมตร   
หนา 0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 89.00 

เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติกไม่
น้อยกว่า 623.00 ตาราง
เมตร 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกทบัหน้า
ถนน คสล. เดิม ถนนข้างอาคาร
ตลาดสด  ฝั่งทิศตะวันตก  
ขนาดกว้าง 6.70 - 7.50 เมตร 

หนา 0.05 เมตร โครงการยาว 
ไม่น้อยกว่า 89.00 เมตร พื้นที่แอส
ฟัลท์ติกไม่น้อยกวา่ 623.00 

ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย  ป้ายถาวร  1  ป้าย  

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด
เลขที ่ 4 /2564 และ แบบแปลน
กรมทางหลวงชนบท  แบบเลขที่ 
บร-306/56 

223,000 ถนนข้างอาคาร
ตลาดสด

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

ฝั่งทิศตะวันตก 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 96/104 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๕ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

        งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

   ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
3 โครงการก่อสร้างถนนแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตทับหนา้
ถนน คสล.เดิม ถนนข้าง
อาคารตลาดสดฝั่ง 
ทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 

7.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร โครงการยาวไม่น้อย
กว่า 90.00 เมตร  พื้นที่
แอสฟัสท์ติก ไม่น้อยกว่า 

630.00 ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกทบัหน้า
ถนน คสล. เดิม ถนนข้างอาคาร
ตลาดสด  ฝั่งทิศตะวันออก ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

โครงการยาวไม่น้อยกว่า 90.00 

เมตร  พื้นที่แอสฟัสท์ตกิไม่น้อย
กว่า 630.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการช่ัวคราว 1 ป้าย   
ป้ายถาวร  1  ป้าย  ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด เลขที ่ 3/2564 

และ แบบแปลนกรมทางหลวง
ชนบท  แบบเลขที ่บร-306/56  

225,000 ถนนข้างอาคาร
ตลาดสด

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

ฝั่งทิศตะวนัออก 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 97/104 

 
 
 
 
 
 
 
         



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๖ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

        งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

   ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
4 โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับ
หน้าถนน คสล.เดมิ ถนน
ด้านหลังอาคารตลาดสด 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร โครงการ
ยาวไม่น้อยกว่า 180.00 

เมตร พื้นที่แอสฟัสท์ติก  
ไม่น้อยกว่า 1,080  
ตารางเมตร 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกทบัหน้า
ถนน คสล. เดมิ ถนนหลังอาคาร
ตลาดสด จากถนนโพธิ์ศร ีถึงถนน 
นิราชทุกข ์ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร โครงการยาว 
ไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร พื้นที ่
แอสฟัสทต์ิก ไม่น้อยกว่า 1,080 

ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย  ป้ายถาวร 1 ปา้ย  

ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด
เลขที ่2/2564 และแบบแปลน
กรมทางหลวงชนบท  แบบเลขที่  
บร-306/56 

381,000 ถนนหลังอาคาร
ตลาดสด  

จาก 
ถนนโพธิ์ศร ี 

ถึง 
ถนนนิราชทุกข ์

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 98/104 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๗ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

       งานกอ่สร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ าถนนนิวาสสถาน 

จากแยกถนนบ ารุงเมืองถึง
แยกถนนราชกิจรังสรรค์ 
ขนาดท่อเส้นผา่น
ศนูย์กลาง 0.60 เมตร 

พร้อมบ่อพัก คสล.  
ความยาวไม่น้อยกว่า 

194.00 เมตร 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนน
นิวาสสถาน จากถนนบ ารุงเมืองถึง
ถนนราชกิจรังสรรค ์บ่อพัก คสล. 
17 บ่อ พร้อมฝาปดิเหล็ก  
จ านวน 34 ฝา ท่อระบายน้ า คสล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จ านวน 169 ท่อน 

โครงการยาวไม่น้อยกว่า 194.00 

เมตร พร้อมป้ายโครงการช่ัวคราว  
1 ปา้ย ปา้ยถาวร 1 ป้าย  ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนดเลขที่ 
1/2564 และแบบมาตาฐานกรม
ทางหลวง DS - 402 

659,000 ถนนนิวาสสถาน 

จากถนนบ ารุง
เมือง ถึง ถนน
ราชกิจรังสรรค ์

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 99/104 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๘ I 
                                      

แบบ ผด. 0๒ 

       งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน 

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส, สนาม
ออกก าลังกายและสนาม
เด็กเล่นเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

- ก่อสรา้งปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- เทคอนกรีตพร้อมท าพื้นหินขัด
ภายในอาคาร ขนาดกว้าง 21.80 

เมตร ยาว 24.90 เมตร หนา 0.20 

เมตร พร้อมป้ายโครงการช่ัวคราว 1 

ป้าย  ป้ายถาวร 1  ปา้ย ตามแบบ
แปลนเทศบาลก าหนดเลขที่  
5 /2564 

499,000 อาคาร
อเนกประสงค์

ภายใน
สวนสาธารณะ
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 100/104 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,997,000                
รวมงบลงทุน 1,997,000                

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2,037,000                
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 โครงการ 2,037,000                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 รวม 15 โครงการ 2,837,000                
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                      หน้า ๑๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไป  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของกิ่งกาชาดอ าเภอวานรนิวาส 

10,000 กิ่งกาชาด 
อ าเภอวานร

นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  
 

         เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 20/104 

รวมงานบริหารทั่วไป 10,000                
รวมแผนงานบริหารทั่วไป 1  โครงการ 10,000                

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

รายเดือนครูอัตรา
จ้างระดับ
ประถมศึกษา 

จ้างเหมารายเดือนครูอัตราจ้างระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 อัตรา 

136,000  โรงเรียน
อนุบาล 

เทศบาลวานร
นิวาส 

(ประถมศึกษา)  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 47/104 

2 เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

1. คา่ใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
วานรนิวาส ตั้งไว ้ 20,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอรเ์นต็โรงเรยีนอนบุาล
เทศบาลวานรนิวาส  ตั้งไว ้16,800 บาท 

มีรายการดังนี ้
      2.1 ค่าใช้จา่ยอินเตอรเ์นต็โรงเรยีน 

ระบบ ASYMMETRIC DIGITAL 

SUBSCRIBER LINE : ADSL ตั้งไว ้ 

9,600 บาท 
      2.2  ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เนต็โรงเรียน
ระบบ WIRELESS FIDELITY:WIFI ตั้งไว ้

7,200 บาท 

207,800 โรงเรียน
อนุบาล 

เทศบาลวานร
นิวาส 

(ประถมศึกษา)  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 48/104 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 
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ธ.ค
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ก.ย
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งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย  
  1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรงุ

ห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว ้100,000 

บาท 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรยีนรูใ้นโรงเรยีน ตั้งไว ้ 50,000 บาท 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพตดิในสถานศกึษา ตั้งไว ้ 21,000 

บาท  มรีายการดังนี ้
      5.1 โรงเรยีนอนบุาลเทศบาลวานร
นิวาส ตั้งไว ้15,000 บาท 
     5.2 ครูแกนน า ตั้งไว ้3,000 บาท 
     5.3 เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลวานร
นิวาส ตั้งไว ้3,000 บาท (จ่ายจากเงิน
อุดหนุนส าหรบัส่งเสรมิศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจา่ย
ต่อเมื่อได้รบัการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

                

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
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ส.ค
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ก.ย
. 

งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย  
3 เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 

 1. เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาระดบัอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จ านวน 125 คน 

(ข้อมูล ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2563)    
   1.1 ค่าจัดการเรยีนการสอน  
(รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาค
เรยีน ตั้งไว ้212,500 บาท          
   1.2 ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 

บาท/ป ีตั้งไว ้ 25,000 บาท 
   1.3 ค่าอุปกรณก์ารเรยีน คนละ 

100 บาท/ภาคเรยีน ตั้งไว ้ 25,000 

บาท 
   1.4 ค่าเครื่องแบบนกัเรียน คนละ 

300 บาท/ป ีตั้งไว ้ 37,500  บาท    
    1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรียน  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน 

ตั้งไว ้53,750 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาระดบัประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้น พืน้ฐาน จ านวน 40 คน 

(ข้อมูล ณ วนัที ่10 มิถุนายน 2563)    

523,890 โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลวานร

นิวาส 

(ประถมศึกษา)  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 48/104 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.
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งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย  
  2.1 ค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหัว) คนละ 950 บาท/ภาค
เรยีน ตั้งไว ้ 76,000 บาท          
   2.2 ค่าหนังสือเรียน 
        (1) ค่าหนังสือเรยีน ป.1 จ านวน 

30 คน  ๆละ 625 บาท/ป ี ตั้งไว ้ 

18,750 บาท 
        (2) ค่าหนังสือเรยีน ป.2 จ านวน 

10 คน  ๆละ 619 บาท/ป ี ตั้งไว ้ 

6,190 บาท 
    2.3 ค่าอุปกรณ์การเรยีน คนละ 

195 บาท/ภาคเรยีน  ตั้งไว ้ 15,600  

บาท 
    2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 

360 บาท/ป ีตั้งไว ้ 14,400  บาท    
   2.5 ค่ากิจกรรมพฒันาคณุภาพ
ผู้เรียน  คนละ 240 บาท/ภาคเรียน ตั้ง
ไว ้19,200  บาท 
   2.6 ค่าจัดการเรยีนการสอนรายหวั
เพิ่มเตมิ (TOP UP คนละ 250 บาท/
ภาคเรียน ตั้งไว ้ 20,000 บาท 

                



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 
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งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย   
  (จ่ายจากเงินอดุหนนุส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น  

ทั้งนี้จะเบิกจา่ยต่อเมื่อไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น) 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 
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งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย : รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
4 โครงการอาหาร

กลางวัน 
ตั้งจ่ายไว้ท้ังสิ้น 954,000 บาท  
1. อาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส) จ านวน 60 คน อัตรา
มื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 

วัน   
2. อาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 
   2.1 ระดับอนุบาล  จ านวน 125 

คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 

จ านวน 200 วัน ตั้งไว้  500,000  

บาท 
 
   2.2 ระดับประถมศึกษา  จ านวน 

40 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 

จ านวน 200 วัน  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น)  

 
294,000  

 
 
 
 
 
 

500,000  
 
 
 
 

160,000     

 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส  
 
 
 

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส  
(ระดับอนุบาล) 

 
โรงเรียนอนุบาล 

เทศบาล 
วานรนิวาส  

(ระดับ
ประถมศึกษา) 

 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบล 
วานรนิวาส/ 

กองการศึกษา 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส/ 
กองการศึกษา 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 50/104 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 
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งบด าเนินงาน : หมวดค่าใช้สอย : รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏบิัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
5 อุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส รายละเอียด ดังน้ี  
1. ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 

1,700 บาท/ป ีจ านวน 60 คน ตั้ง
ไว้  102,000 บาท 
2. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 

บาท/ป ีตั้งไว ้12,000 บาท 
  3. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี ตั้งไว ้ 12,000  

บาท           
  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ  300 บาท/ปี ตั้งไว ้ 18,000  

บาท    
  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อัตราคนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว้  
25,800 บาท  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนด้าน
การศึกษา ท้ังน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

169,800 
  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส  
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบล 
วานรนิวาส/ 

กองการศึกษา 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 51/104 

หมวดค่าใช้สอย 954,000                



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานระดับก่อนวัยเรยีนและระดับประถมศึกษา 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  
6 โครงการ

อาหารเสริม 

(นม) 

ตั้งจ่ายไว ้3,246,042 บาท รายละเอียด 

ดังนี ้ 
1. อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส
จ านวน 60 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 

จ านวน 260 วัน   
2. อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส                
    2.1 ระดับอนุบาล  จ านวน 125 คน 

อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน   
    2.2 ระดับประถมศึกษา จ านวน 40 คน 

อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 

3. อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
วานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง) จ านวน 1,469 

คน อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน   
 (จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) 

 
 

114,972   
 
 
 
 
 

239,525   
 

76,648 
 

2,814,897    
 
 

 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล

ต าบล 
วานรนิวาส 

 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานร

นิวาส 
 

โรงเรียนอนุบาล 
วานรนิวาส  

(ราษฎร์บ ารุง) 
 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

/กองการศึกษา 
 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

/กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 52/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ 3,246,042                
รวมงบด าเนินงาน  5,237,532                



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานระดับก่อนวัยเรยีนและระดับประถมศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
7 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทอ้งถิ่น ทั้งน้ีจะเบิกจ่าย
ต่อเมือ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น) 

150,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

หน้า 55/104 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สร้าง   150,000                
งบลงทุน 150,000                

งบเงนิอุดหนนุ หมวดเงินอุดหนนุ 
8 เงินอุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง)  
เพือ่เป็นค่าอาหาร
กลางวัน  

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จ านวน 

1,469 คน อัตรามือ้ละ 20 บาท/คนจ านวน 

200 วัน   (จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 

5,876,000                 เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

หน้า 56/104 

รวมหมวดเงินอุดหนนุ 5,876,000                
รวมงบเงนิอุดหนนุ 5,876,000                

รวมงานระดบักอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา   11,263,532                
รวมแผนงานการศึกษา 8 โครงการ 11,263,532                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๒๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 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. 2564  
หน้า 61/104 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรคติดต่อ
และงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มี
ความรู้และสามารถปฏิบัติหนา้ที่
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี  ด าเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค 

ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขและทัศนศึกษาดูงาน 

100,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 62/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 125,000                
รวมงบด าเนินงาน 125,000                

 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๓๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
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. 25634 
หน้า 82/116 

หมวดเงินอุดหนุน 280,000                
งบเงินอุดหนุน 280,000                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 405,000                
รวมแผนงานสาธารณสุข  3  โครงการ 405,000                

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานกีฬาและนันทนาการ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการแข่งขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ์ 
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง  

90,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 83/104 

2 โครงการจดัส่ง
ประกวดและการ
แข่งขันต่างๆ 

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

5,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 83/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย  95,000                
รวมงบด าเนินงาน  95,000                

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 95,000                
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 โครงการ 95,000                
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการจ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอกท าความ
สะอาดอาคาร ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร 

ศพอส.ทต.วานรนิวาส และงาน
อื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย จ านวน 

1 คน 

86,800 ศพอส.ทต.
วานรนิวาส 

กองการศึกษา 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 73/104 

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตดั
แต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแล
สวน ศนูย์การเรียนรู้
เทศบาลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาด ตัดแต่งต้นไม ้ตัด
หญ้า ดูแลสวน ศูนย์การเรยีนรู้
เทศบาลฯ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จ านวน 1 คน  

86,800 ศูนย์การ
เรียนรู้

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 73/104 

หมวดค่าใช้สอย 173,600                

งบด าเนินงาน 173,600                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 173,600                
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 หมวดคา่ใช้สอย 
3 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาต ิ
จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยมีเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๑,๐๐๐  คน ทุกป ี

40,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 75/104 

4 โครงการถนนสายบญุ ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  

10,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 76/104 

5 โครงการฝึกอบรมด้าน 
การส่งเสรมิคณุภาพชีวติ
นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
และทศันศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นต่างๆ 

เช่น สุขภาพอนามยั อาชีพ 

อารมณ ์สังคม ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ 

200,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 78/104 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน  
กลุ่ม องค์กรต่าง  ๆและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ        

ทัศนศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย 

คณะกรรมการชุมชน กลุม่ 

องค์กรต่างๆ 

300,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 79/104 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
7 โครงการฝึกอบรม

พัฒนาสตรีและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน  
- จัดทัศนศึกษาดูงาน 

200,000 เขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 80/104 

8 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. 2564 
หน้า 81/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 850,000                
รวมงบด าเนินงาน 850,000                

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 850,000                
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 โครงการ 1,023,600                

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานงบกลาง  

        ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ 
6,372,000 ในเขตเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส 
กองการศึกษา             เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 102/104 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

1,742,400 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 102/104 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียน 
 

54,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 102/104 

รวมหมวดงบกลาง 8,528,400                
รวมงบกลาง  8,528,400                

รวมแผนงานงบกลาง 3 โครงการ 8,528,400                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 รวม  25 โครงการ 20,965,532                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------- 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๓๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด
เทศบาล  

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
ตลาดสดเทศบาล   
จ านวน 1 อัตรา 
 

102,200  ตลาดสด
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 59/104 

2 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน  
ตัดหญา้ไหล่ทางในเขต
เทศบาลเก็บขนขยะใน
ชุมชนและคัดแยกขยะ
ที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

จ้างแรงงานบุคลภายนอกมา
ปฏิบัติหน้าท่ีที่เทศบาลไม่มี
พนักงานท่ีเพียงพอ  ในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ,
การเก็บขนขยะและการคัดแยก
ขยะและการก าจดัขยะของ
เทศบาลและตลาดสด เก็บขน
ขยะในชุมชน และปฏบิัติหน้าที่
คัดแยกขยะที่โรงคัดแยกขยะ 

และปฏิบตัิงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย  จ านวน 30 อตัรา 

2,620,800  ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 59/104 

 
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------- 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๓๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการวันสิ่งแวดล้อม
โลก "ท้องถิ่นไทยรวม 
ใจภักดิ ์รักษส์ิ่งแวดล้อม" 

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 

"ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ ์ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม" 

20,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 60/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,743,000                
รวมงบด าเนินงาน 2,743,000                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,743,000                
รวมงานแผนงานสาธารณสุข 3 โครงการ 2,743,000                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------- 
  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน 
 4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการถนนสเีขียว จัดท าโครงการถนนสีเขียว เพื่อปรับปรงุ

ภูมิทั ศน์สิ่ งแวดล้อมและถนนสาย
ต่างๆ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ
การเกษตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 

10,000 พื้นที่สาธารณะ
ภายในเขต

เทศบาลต าบล 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 90/104 

 รวมหมวดค่าใช้สอย  10,000                
รวมงบด าเนินงาน  10,000                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000                
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1  โครงการ 10,000                

 
 

 
 
 

        
 
  



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลยั่งยืน 
 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                          หน้า ๓๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานสวนสาธารณะ 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

แรงงานบ ารุงรักษา
,ปลูกพันธ์ุไม,้ 
ตกแต่งต้นไม้ที่
สวนสาธารณะ 

สาธารณะอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อบ ารุงรักษา 

ปลูกพันธ์ุไม้ ตกแต่งต้นไม้ 
สวนสาธารณะ และพื้นท่ี
สาธารณะอื่นๆในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
 

1,314,600 สวนสาธารณะ 
ทุกแห่งในเขต
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 72/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,314,600                
รวมงบด าเนินงาน 1,314,600                

รวมงานสวนสาธารณะ 1,314,600                
รวมแผนงานเคหะและชุมชน  1  โครงการ 1,314,600                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 รวม 5 โครงการ  4,067,600                

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 1/104 

2 เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

เพื่อจ่ายเงินคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี2 คน 

180,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 1/104 

3 เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายก 

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี2 คน 

180,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 1/104 

4 เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ 
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ี

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  1 คน  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน   

207,360 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 1/104 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไป 

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 1/104 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,725,760                
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
6 เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาลประจ าปี 
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหนา้ฝา่ย
อ านวยการ  นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ เจ้าพนกังานธุรการปฏิบตัิงาน   

2,600,760
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 2/104 

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 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 2/104 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ์

769,320 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 2/104 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,600,760                
รวมงบบุคลากร  6,336,440                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
9 ค่าตอบแทน 

ผู้ปฏิบัตริาชการ
อันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว้ 12,500 บาท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ  
2.เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าสภาเทศบาล  
3. เงินค่าตอบแทนการสอบ 
4. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพนักงานเทศบาล  

 
500 

 
10,000 

 
1,000 
1,000 

 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 2/104 

10 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 2/104 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 13,500                
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                         งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
           รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
11 โครงการจ้างเหมา

บริการบุคคลภายนอก 

เพื่อดูแลงาน
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการบุคคลเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อดูแลงาน
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 1 คน 

96,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 3/104 

12 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ีราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการบุคคลภายนอกท า
ความสะอาดอาคารสถานท่ี
ราชการจ านวน 2 คน   

192,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 3/104 

13 ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง  ๆ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆเช่น 

ค่าจ้างจัดท าวารสารผลงานเทศบาล 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้าง
เหมาขนย้ายติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิด เสาวิทยุสื่อสาร ฯลฯ  

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 4/104 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
14 รายจา่ยเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
ตั้งไว ้230,000 บาท  
1. ค่ารบัรองในการต้อนรับบคุคล
หรือคณะบุคคล  
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบยีบ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ   
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี
เฉลมิพระชนมพรรษา/ 
วันปิยมหาราช งานรัฐพิธีอื่น  ๆ

(รวมถึงงานอื่น  ๆซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
รัฐพิธี) 

 
50,000  

 
30,000 

 
 
 
 

150,000 

 

 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 3/104 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  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. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

จ่ายเปน็ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน  เช่น กรณรีถของ 
อปท.ก่อให้เกดิความเสียหาย ซึ่ง
เป็นไปด้วยความเหมาะสม และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านักปลัดเทศบาล 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 4/104 

16 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 

250,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 5/104 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไป 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 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 ค่าใช้จ่ายในการ

รับ-ส่งเสด็จ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่ง
เสด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วย
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จปฏิบตัิ
ภารกิจ ณ จังหวัดสกลนคร,  ในการ
จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรตฯิ การจดัหา
พระบรมสาทสิลักษณ์ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์พระปรมภิไธย วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ธงประดับ ตรา
สัญญาลักษณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 

ค่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการรับเสดจ็ 

ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 6/104 

 
                  
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไป 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
18 ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตร,ีสมาชิกสภาเทศบาล 

กรณีครบวาระ, กรณีเลือกตั้งใหมห่รือ
กรณีเลือกตั้งซ่อม เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้อ านวยการ
การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการ ค่าวสัดุอุปกรณใ์นการ
เลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

500,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 7/104 

19 โครงการพัฒนา
บุคลากร
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้ความสามารถในแก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างรวมถึงคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

200,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 8/104 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
20 โครงการ 

วันเทศบาล  
จัดกิจกรรมวันเทศบาลและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ปีละ 1 ครั้ง  

30,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน้า 8/104 

21 ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิกรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัต ิดังนี ้                           
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซือ้มาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ
พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 9/104 

รวมหมวดค่าใชส้อย   1,673,000                
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
22 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น  

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบัญชี 

สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ซอง ธงชาติ  ธงตราสญัลักษณ์ 
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ 

150,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 9/104 

23 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 

เช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 

เบรกเกอร ์หม้อแปลงไฟฟ้า ล าโพง 

ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน   
ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 10/104 

24 วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปโูตะ๊ 

ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง 

มีด เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า 

หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 10/104 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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    
25 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น 

ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ส ีทินเนอร ์

ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก สังกะสี ตะปู ค้อน คมี 

ชะแลง จอบ เสียม  สิ่ว ขวาน 

สว่าน เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก
(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 10/104 

26 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อ
น้ ารถยนต์ ฟลิ์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ล็อคเกียร ์ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 10/104 

27 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ ามันดเีซล น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง 

ฯลฯ 

120,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 10/104 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทัว่ไป 

      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    
28 วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและส ีฟิล์ม เมมโมรี่ 
การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

(ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 10/104 

29 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 10/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ    370,000                
รวมงบด าเนินงาน 2,056,500                

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
30 โครงการจดัท าป้าย

ประชาสมัพันธ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ 
- แบบหลังคาอลมูิเนียม สามารถ
ปิดประกาศได้ทั้งสองด้าน 
- ขนาดของบอร์ดกว้างไม่น้อย
กว่า 120 เซนตเิมตร 
- ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 240 เซนตเิมตร 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 19/104 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     30,000                
รวมงบลงทุน 30,000                

รวมงานบริหารทั่วไป 30 โครงการ 8,453,940                
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง , หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ , นักวิชาการเงิน
และบัญช ี2 ต าแหน่ง ,นักวิชาการ
พัสดุ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ช านาญงาน 2 ต าแหน่ง  

2,652,080
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 21/104 

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. 2564  
หน้า 21/104 

3 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
 
  

เพื่อจ่ายคา่ตอบแทนพนักงานจา้งและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได ้     

217,680 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 21/104 

รวมหมวดเงินเดือน 2,947,760                
รวมงบบุคลากร 2,947,760                

           



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

           งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.  ๒๕๖4 

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
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งไว ้50,500 บาท  
1. เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่
กรณีพเิศษ  
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจา้ง ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ   

 
 
 

500 
 

50,000  

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 21/104 

5 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 21/104 

6 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนกังาน
เทศบาล      

147,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 21/104 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบรหิารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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     

207,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 22/104 

รวมหมวดค่าตอบแทน 406,100                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
8 รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงบริการ 
1) เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร  
 
 
2) รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซึ่งบริการ
ต่าง  ๆ

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้
ทั้งสิ้น 53,000 บาท   
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ปริมาณการถ่ายขั้นต่ า 20,000 แผ่น/
เดือน จ านวน 1 เครื่อง ค่าเช่าเดือนละ
4,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน  48,000  บาท 
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่าง ๆ  5,000 บาท เช่น ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้ายต่าง ๆ  ค่าล้างอัด
ขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้าง
บุคคลภายนอกด าเนินการใดที่มิใช่การ
ประกอบดดัแปลงและต่อเตมิครุภณัฑ์
หรือสิ่งก่อสรา้งใด ๆ  และอื่น ๆ  ฯลฯ 

 
 

48,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

  

 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 22/104 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

40,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 23/104 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการจัดท า

ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจดัท า
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน
เพื่อส ารวจและปรบัปรุงข้อมลูแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพย์สินประจ าป ีโดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับค่าวสัด ุเครื่อง
เขียน และอุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพมิพ ์ค่าใช้จ่ายใน
การตดิต่อสื่อสาร ค่าจ้างบคุคลภายนอก
ในการด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการจดัท าข้อมลูแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนวิาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25634 
หน้า 23/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๕๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                              งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 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. 2564  
หน้า 24/104 

รวมหมวดค่าใชส้อย 163,000                
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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 วัสดสุ านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น 

หนังสือ เครื่องคดิเลข ไม้บรรทดั
เหลก็ กรรไกร เก้าอี ้ พลาสติก กระดาษ 

หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ แบบ
พิมพ ์ ฯลฯ      

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 24/104 

13 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. 2564  
หน้า 25/104 

14 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. 2564  
หน้า 25/104 

15 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลืน่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุช้ือเพลิงและหลอ่ 

เช่น แกส๊หุงต้ม น้ ามนัเช้ือเพลิง  น้ ามนั
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเครื่อง ฯลฯ    

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 25/104 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                            
                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น

หรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทกึข้อมูล 

ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ ซดีีรอม
ไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือแปน้พิมพ ์ฯลฯ     

25,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 25/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ 86,000                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
17 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคาร

ส านักงานสนามกีฬากลาง ประปาหอถัง
สูง สุขาสาธารณะ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาด
ผ้า)  ตลาดสดเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
โรงฆา่สตัว ์ โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  โรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ศูนย์การเรยีนรู้ เครื่องเสยีงไร้
สาย อาคาร OTOP สถานีขนส่ง บ.ข.ส. 
สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

กระแสไฟฟ้าสาธารณะเกิน 10 %  ฯลฯ       

660,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 25/104 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

 
                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
18 ค่าน้ าประปา  

ค่าน้ าบาดาล 
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. 2564  
หน้า 25/104 

19 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ฯลฯ      
5,000 เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 
กองคลัง             เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 26/104 

20 ค่าบริการไปรษณยี ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณตั ิค่า
ดวงตราไปรษณยีากร ฯลฯ     

18,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 26/104 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

 
                             งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
21 ค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ 

โทรคมนาคม เช่น คา่โทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับระบบอินเทอร์เนต็ ฯลฯ     

140,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 26/104 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,063,000                
รวมงบด าเนินงาน 1,718,100                

รวมงานบริหารงานคลัง  21 โครงการ 4,665,860                
รวมแผนงานบริหารทั่วไป  51  โครงการ 13,119,800                

  



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

1,922,828
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 26/104 

2 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

18,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 27/104 

3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า
  
  
   

เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและ
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า 

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 

555,120 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 27/104 

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

1,799,640 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 27/104 

5 เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
ของพนักงานจ้าง ต าแหน่งพนักงาน
ดับเพลิง 

7,200 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 27/104 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,302,788                
งบบุคลากร 4,302,788                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
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 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 28/104 

รวมหมวดค่าใชส้อย  50,000                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 

เช่น ฟิวส ์เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า 

สวิตซไ์ฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
หม้อแปลงไฟฟา้ ล าโพง ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท ์ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 29/116 

8 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 

หัวเทียน ไขควง   นอตและสกรู 
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ า
รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขดันริภัย 

แม่แรง ล็อคเกียร์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 29/116 

9 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลืน่ 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดเุช้ือเพลิงและ
หล่อ เช่น แกส๊หุงตม้ น้ ามันเช้ือเพลิง   
น้ ามันดเีซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเครื่อง ฯลฯ    

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 29/116 

 
 
       
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุครื่องแต่งกาย 

เช่น ชุดผจญเพลิง เครื่องแบบเสื้อ
กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด, 
ถุงเท้า, รองเท้า, เข็มขัด, หมวก,  
ผ้าผกูคอ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 29/116 

11 วัสดุดบัเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุครื่องดับเพลิง 
เช่น เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ 

25,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 29/116 

รวมหมวดค่าวัสดุ    95,000                
รวมงบด าเนินงาน   145,000                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน 4,447,788                
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานเทศกิจ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ที่
ปฏิบัติหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 

และความปลอดภัยด้านการจราจร 

ซึ่งปฏิบัติงานให้เทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 2 นาย 

48,000 เทศบาลต าบล 
วานรนวิาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 34/104 

รวมหมวดค่าตอบแทน 48,000                
รวมงบด าเนินงาน   48,000                
รวมงานเทศกิจ 48,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน    
อปพร. หรือผูป้ฏิบตัิราชการอันเป็น
ประโยชน์แกเ่ทศบาลต าบลวานร
นิวาส 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 34/104 

รวมหมวดค่าตอบแทน 50,000                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
14 โครงการป้องกันและ

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน 
สาธารณภยั/อุบัติภัย/
อัคคีภัย 

ด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบความ
เดือนร้อนด้านสาธารณภัย/อุบัติภยั/
อัคคีภัย ทีเ่กิดขึ้นในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  และต้องไดร้ับ
ประกาศใหเ้ป็นพื้นที่ประสบภยัสา
ธารณภยัและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ เช่น ค่าถุงยังชีพ 

ผ้าหม่ เสื้อกันหนาว ยารกัษาโรค
เครื่องนุ่งหม่ เสื้อกันหนาว ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการจดัท าโครงการ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 35/104 

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  หมวดคา่ใช้สอย 
15 โครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล 

- จัดเจ้าหนา้ออกหน่วยให้บรกิารเฝ้า
ระวังเหตุในช่วงเทศกาล อยา่งน้อย ปลีะ 

2 ครั้ง  

15,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 36/104 

16 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

จ านวน 50 คน เพื่อสร้างเสรมิศักยภาพ
อาสาสมคัรในพื้นที่ในการปฏิบัตหิน้าที่
ช่วยเหลือเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 37/104 

17 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพ 

อปพร.ในงาน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน และฝึกซ้อมแผนระงับอัคคภีัย 

ให้มีความรู้  ความเขา้ใจเกีย่วกับสา
ธารณภยัรูปแบบตา่ง  ๆและสามารถ
ช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยัได้อย่างถูกต้อง 
- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือน จ านวน ๕๐ คน/ป ี

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 38/104 

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
18 โครงการส่งเสรมิ

และสนับสนุนการ
สร้างความปรองดอง  
สมานฉันท ์ ของคน
ในชาต ิ

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาต ิ

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 39/104 

รวมหมวดค่าใชส้อย 145,000                
รวมงบด าเนินงาน   195,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19 โครงการศนูย์

ปฏิบัติการร่วมมือใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร 

จ่ายเปน็เงินอุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายของศูนยป์ฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนเดื่อ
ศรีคันไชยที ่สน 71901/
ว 1298 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 

2563 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
อุดหนุนศูนยป์ฏิบตัิการ่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

13,000 เขตอ าเภอ 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 40/104 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 13,000                
รวมงบเงินอุดหนุน 13,000                

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 208,000                
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  19  โครงการ 4,703,788                

  
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 74 I 

แบบ ผด.02 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 1. เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรบัปรุง

เงินเดือนพนกังานเทศบาล ประจ าป ี

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการศึกษาฯ 

นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ/ช านาญการ 

นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัตกิาร 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  ตั้งจ่ายไว้  
1,563,520  บาท   
2. เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนผู้อ านวยการสถานศึกษา/ 
พนักงานครเูทศบาล โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ส าหรับการจดัการศึกษาภาค
บังคับ  ตั้งจา่ยไว ้ 2,635,700  บาท   
3. เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนกังานครูเทศบาล  ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลวานร
นิวาส ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุน ส าหรบั
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายไว ้ 

612,470 บาท   

4,811,690   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 41/104 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 75 I 

แบบ ผด.02 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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. 2564  
หน้า 41/104 

3 เงินวิทยฐานะ
 
 
  

เพื่อจ่ายเงินวิทยฐานะของผู้อ านวยการ
สถานศกึษา พนักงานครเูทศบาล (รร.อนุบาล
เทศบาลฯ และ ศพด.ฯ ) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษา  
- ช านาญการ คนละ 3,500 บาท 
- ช านาญการพเิศษ คนละ 5,600 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักงานครเูทศบาล 

(รร.อนบุาลเทศบาลฯ และ ศพด.ฯ) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนการจดัการศึกษา 
- ช านาญการพเิศษ คนละ 5,600 บาท 

302,400 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 42/104 

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 76 I 

แบบ ผด.02 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
1.เพื่อจ่ายคา่ตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ต าแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้าง
ทั่วไป รร.อนบุาลเทศบาลวานรนิวาส) ตั้ง
ไว ้236,280 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอดุหนุน
ส าหรับการจดัการศึกษา จ านวน 220,800 

บาท และเงินรายได้  จ านวน 15,480 บาท) 
2. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ผูช่้วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส) ตั้งไว ้837,120 บาท (ตัง้จ่าย
จากเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 789,600 บาท และตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จ านวน 47,520 บาท 

 1,321,680  
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 42/104 

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผด.02 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 เงินเพิ่มต่าง ๆ

ของพนักงาน
จ้าง 

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ต าแหน่งบุคลากรสนับสนุนการ
สอนและพนักงานจ้างทั่วไป ร.ร.อนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส) ส่วนกลางจดัสรรอัตรา
ให้ ตั้งไว ้ 15,480 บาท 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ต าแหน่งผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส) ส่วนกลางจดัสรรอตัราให ้ตั้ง
ไว ้ 47,520  บาท   

63,000 
  
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 43/104 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    6,558,770                
รวมงบบุคลากร 6,558,770                

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผด.02 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
6 ค่าตอบแทน 

ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษ  

500 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 43/104 

7 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน้า 43/104 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,500                
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย     
6 รายจา่ยเพื่อให้

ไดม้าซึ่งบริการ 
 

จ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าล้าง อดัขยาย
รูป ค่าจัดท าปา้ยประชาสมัพันธ์โครงการ 

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเขา้ปกหนังสือ ฯลฯ 
 

5,000  
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน้า 43/104 

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น คา่เบีย้เลี้ยงเดินทาง  ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน คา่ผา่นทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบคุคลที่ได้รบั
อนุญาตหรืออนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา   ดูงาน 

หรือไปตดิต่อราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง 

50,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
หน้า 44/116 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ุ

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 45/104 

รวมหมวดค่าใชส้อย 65,000                
งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ                    
11 วัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น   

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม สมุดบญัชี แบบพิมพ ์

ซอง ฯลฯ     

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 45/104 

 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ ผด.02 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส ์

เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 

เบรกเกอร ์หม้อแปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน 

ขาตั้งไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 46/104 

13 วัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แกว้น้ า
จานรอง มีด เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน 

กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 46/104 

14 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง  ๆ

น้ ามันทาไม ้สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต ์ ทราย อิฐ
หรือซีเมนต บล็อก  สังกะส ี ตะป ู ค้อน  คีม  

ชะแลง จอบ เสี่ยม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย 

เครื่องวัดขนาดเล็ก(ตลับเมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 46/104 

15 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไข
ควง นอตและสกรู ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน้า 46/116 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
----------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 5 : การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.3 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 82 I 

แบบ ผด.02 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลืน่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น 

เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
2,000 เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 
กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

หน้า 46/116 
17 วัสดโุฆษณาและ

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

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน้า 46/116 

18 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

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

30,000 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน้า 47/116 

รวมหมวดค่าวัสดุ 82,000                
งบด าเนินงาน 148,500                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  6,707,270                
รวมแผนงานการศึกษา 18 โครงการ 6,707,270                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  

1,421,900 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 56/104 

2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน      

1,200 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 56/104 

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. 2564 
หน้า 57/104 

   



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

814,680 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 57/104 

5 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  
 

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์    
 

174,360 เทศบาลต าบล 
วานรนวิาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 57/104 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,472,140                

รวมงบบุคลากร 2,472,140                
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
6 ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว้ 120,500 บาท 
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ  
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีใน
การดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

จ านวน 2 อัตราๆละ 5,000 บาท 
ต่อเดือน ตั้งไว ้120,000 บาท   

 
500 

 
120,000 

 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 58/104 

7 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 58/104 

รวมหมวดค่าตอบแทน 121,500                
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ 
จ้างเหมาบริการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ป้ายประกาศ  
ป้ายรณรงค์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าส่งตรวจตัวอย่างน้ าและ
สิ่งปฏิกูลทางห้องปฏิบตัิการ ฯลฯ  

5,000 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 60/104 

9 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ  
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานสว่น
ท้องถิ่น และพนักงานจ้าง หรือบุคคล 

คณะบุคคลที่ได้รับอนญุาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 

ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา ดูงาน หรอืไป
ติดต่อราชการ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 63/104 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได ้
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงาตามปกต ิ

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัตดิังนี้
นของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ 
ใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ

 
50,000 

 
 

 
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 64/104 

รวมหมวดค่าใช้สอย 75,000                
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 วัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น แฟ้ม 

สมดุบัญชี กระดาษ  ตลบัหมึก ปากกา 

ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ 
ซองจดหมาย ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 64/104 

12 วัสดุงานบา้น 
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นคา่วสัดุงานบ้านงานครัว เช่น 

แปรง ไม้กวาด ที่ตักขยะ ไมม้ือเสือ เขง่ 
แปรงขัดพื้น ยางรีดน้ า ผา้ปูโต๊ะ กระติก
น้ า ถังน้ าแข็ง ถาด ถ้วยชาม แก้ว ช้อน  

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 65/104 

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 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 65/104 

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น อะไหล่รถ แบตเตอรี ่ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน แผ่นปะยางรถ กาวปะยาง
รถ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 65/104 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๘๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อลืน่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุช้ือเพลิงและหลอ่
ลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันไฮโดรรคิ  น้ ามันเฟืองท้าย ฯลฯ ใช้
ในงานเก็บขนขยะ งานรกัษาความสะอาด
และงานป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ 

300,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 65/104 

16 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตรแ์ละ
การแพทย ์เช่น น้ ายาเคมีก าจดัยุงและ
แมลงวัน ปูนขาว โซดาไฟ คลอรีน ทราย
เคลือบสารเคม ีชุดทดสอบสารปนเปือ้นใน
อาหาร  ชุดตรวจปสัสาวะ ยาและ
เวชภณัฑ์ วัคซีน เครื่องมือทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์อื่น  ๆฯลฯ 

25,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 65/104 

17 วัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดกุารเกษตร เช่น มุง้
เขียว ตาข่ายพลาสติก แสลมกนัแดด 

ผ้ายางกันฝน ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานโรงคัด
แยกขยะ คลุมบ่อหมักปุย๋ ลานตากขยะ 

ฯลฯ 

3,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 65/104 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 
18 วัสดโุฆษณาและ

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

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 66/104 

19 วัสดุเครื่อง 
แต่งกาย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวสัดเุครื่องแต่งกาย
ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ 

เช่น เสื้อยดื เสื้อสะท้อนแสง กางเกง รอง
เท้าบู๊ท ถุงมือผ้า/หนัง ถุงมือยาง หนา้กาก
อนามัยปดิจมูก/ปาก  เสื้อกันฝน ฯลฯ    

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 66/104 

20 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึก/หมึกสี ส าหรับเครื่องพมิพ์  
แผ่นซีด ีแฮนดีไ้ดร์ เมาส ์ เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดรีอม ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 66/104 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                   หนา้ ๙๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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  
ตลับลูกปืน ใบมีดเครื่องบดกิ่งไม้ 
สายพาน รอก ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 66/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ 520,000                
รวมงบด าเนินงาน   716,500                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,188,640                
รวมแผนงานสาธารณสุข  21 โครงการ 3,188,640                

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า ๙๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานไฟฟ้าและถนน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

80,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองช่าง  
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 71/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ 80,000                
รวมงบด าเนินงาน 80,000                

รวมงานไฟฟ้าและถนน 80,000                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                หน้า ๙๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานสวนสาธารณะ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า มุ้งเขียว ตา
ข่ายพลาสติก แสลมกันแดด อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

           เทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 72/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ 100,000                
รวมงานสวนสาธารณะ 100,000                

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2 โครงการ 180,000                
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
  5.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หนา้ ๙๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

         งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการประชาคม

เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

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. 2564  
หน้า 77/104 

รวมหมวดค่าใชส้อย 30,000                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
2 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดกุารเกษตร เช่น 

สารเคมีป้องกันและก าจัดศตัรูพืช พนัธุ์
พืช ปุ๋ย วสัดุเพาะช า มุ้งเขยีว ตาข่าย
พลาสติก แสลมกันแดด ท่อ PE เทปน้ า
หยดสปริงเกอร ์สายยาง วาล์ว ก๊อกน้ า 

อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 

10,000 ศูนย์การเรียนรู้
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 82/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ 10,000                
รวมงบด าเนินงาน   40,000                

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน  40,000                
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2  โครงการ 40,000                

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๙๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา  

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

1,387,640 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 88/104 

2 เงินประจ า
ต าแหน่ง        
 
  

เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
ช่างและหัวหน้าฝ่ายการโยธา 

60,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 88/104 

3 ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า
 
 
  

เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจ า ต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

และคนสวน 

705,480 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 88/104 

 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๙๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

858,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง   
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 88/104 

5 เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง ต าแหน่งช่างก่อสรา้ง 

2,400 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 88/104 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,014,120                
รวมงบบุคลากร 3,014,120                

 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๙๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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    
6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ  

500 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 88/104 

7 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 88/104 

รวมหมวดค่าตอบแทน    1,500                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๙๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

10,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 89/104 

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งกรณี
เป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดงันี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก ค่าวัสดุ 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 91/104 

หมวดค่าใช้สอย 110,000                
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๙๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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. 2564 
หน้า 92/104 

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. 2564 
หน้า 92/104 

12 วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า 

เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน 

กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส  
ไมโครเวฟ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 92/104 

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๑๐๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

130,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 92/104 

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

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

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 92/104 

15 วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

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

น้ ามันเบรก น้ ามันเฟื่องท้าย น้ ามัน
ไฮโดรริค ฯลฯ 

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 93/104 

 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๑๐๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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. 2564 
หน้า 93/104 

17 วัสดุเครื่อง 
แต่งกาย 

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

ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 93/104 

18 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดคุอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์ แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพมิพ ์เมาส์ เครื่องอ่านข้อมลู 

แบบซีดรีอม สายยเูอสบีฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 93/104 

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
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 ๑๐๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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. 2564 
หน้า 93/104 

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

80,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 93/104 

รวมหมวดค่าวัสดุ  447,000                
รวมงบด าเนินงาน   558,500                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,572,620                
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 โครงการ  3,572,620                
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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.   (กองคลัง) 

เพื่อก่อสรา้งอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ตามสัญญากูเ้ลขที่
1411/100/2557   
ลงวันที ่23 กรกฎาคม 2557 ปีท่ี 5  
(เงินต้น 1,546,782.76 บาท) 

1,546,790 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง          
 

  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 101/104 

2 ค่าช าระดอกเบี้ย เพื่อช าระดอกเบี้ย ตามสญัญากู้
เลขที ่1411/100/2557  
(อาคารส านักงานเทศบาล)  
 ลงวันที ่23 กรกฎาคม 2557   
(ดอกเบีย้ 300,156.73 บาท) 

300,160 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 102/104 

3 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเ่ทศบาลต้องจา่ย
ให้พนักงานจ้างตามกฎหมาย 

260,700 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน้า 102/104 

4 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

จ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็น
รายป ีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจา้ง
โดยประมาณทั้งป ีเพื่อคุม้ครองใหแ้ก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย 

หรือสญูหาย อันเนื่องจากการท างาน
ให้แก่นายจา้ง  

10,430 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 102/104 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๖ 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.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการจดัการจราจร การ
จัดหาวสัด ุอุปกรณด์้านการจราจรที่
ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง เช่น
การทาสี ตีเส้น แผงกั้น ปา้ย สญัญาณไฟ
จราจรหรืออุปกรณ ์ที่ใช้ในการควบคมุ
สัญญาณ  

50,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 102/104 

6 ส ารองจ่าย เพื่อส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายทีต่ั้งไวเ้พื่อใช้
จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภยั เกิดขึ้น  

หรือบรรเทาปญัหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  และในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น
และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย   

100,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 103/104 

7 รายจา่ยตามข้อ
ผูกพัน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว ้650,660 
 บาท  แยกเป็น ดังนี ้ 
1. ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตั้งไว ้56,140 บาท (ส านัก
ปลัด) (ค านวณจากรายรับจริงปีท่ีล่วง
มาแล้ว 2 ปี ย้อนหลัง X 0.00167)  
ยกเว้น เงินอุดหนุนทุกประเภท 

 
 

56,140  
 
  

 
 

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 
 

 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

   
 

         เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 102/104 

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
  2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว ้

130,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
3. ค่าเช่าอาคารและที่ดินที่ราชพัสดุรวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตั้งไว ้87,640 บาท 

(กองคลัง)  
-   สัญญา 3-สน-43/2550  (รายตัว 3-
044708-1-4)  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ ์

2558  ค่าเช่าปีละ 17,040 บาท 
-   สัญญา 3-สน-15/2554  (รายตัว 3-
044708-1-3)  ลง วันที ่18 กุมภาพันธ์ 
2558  ค่าเช่าปีละ 29,880 บาท 
-  สัญญา 3-สน-16/2554  (รายตัว 3-
044708-1-5)  ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 
2558  ค่าเช่าปีละ 3,120 บาท  
-  สัญญา 4-สน-5/2554  (รายตัว 4-
044708-1- 3)  ลงวันที ่18 กุมภาพนัธ ์

2558  ค่าเช่าปีละ 37,600 บาท 

130,000  
 
 

87,640 

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 
เทศบาล 

ต าบลวานรนิวาส  
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

 
กองคลัง 

 

             

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 (ตลาดผ้า) ตั้ง

ไว ้158,490 บาท เป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ
และค่าธรรมเนียมต่างๆ   (กองคลัง) 
      -  สัญญา 3-สน-18/2551 (รายตวั 3-
044708-1-2) ลงวันที ่31 ตุลาคม  

2551 
  5. ค่าเช่าตลาดเทศบาล2 (ตลาดสด
เทศบาลต าบลวานรนิวาสและอาคาร
โดยรอบ สน 247) ตั้งไว ้ 126,240  บาท  

(กองคลัง)  เป็นค่าเช่าอาคารและที่ดินราช
พัสดุและค่าธรรมเนียมต่างๆ  แปลง  
สน 247  
     -  สัญญาเลขที ่3-สน-25/2552 (ราย
ตัว 3-044708-1-41)  ลงวันที ่23 

กันยายน 2552 
 6. ค่าตอบแทนในอัตราค่าเช่าอาคารกรณี
ก่อสร้างล่าช้า (อาคารพาณิชย์คอนกรีต
เสริมเหล็ก  2 ช้ัน 36 คูหา) ตั้ง
ไว ้72,150 บาท  (กองคลัง) เป็น
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ท่ีดินระหว่าง
ก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้
กระทรวงการคลัง แปลง สน 888  

158,490  
 
 
 
 
 

126,240   
 
 
 
 
 
 
 
 

72,150  

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 

             



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
        - สัญญาเลขที ่5/2557 (ทะเบียนราย

ตัว 5-044708-1-5) ลง
วันที ่30 กันยายน 2557 
  7. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้ง ไว้ 20,000 

บาท ( กองคลัง) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสตามเง่ือนไขธนา
รักษ ์

 
 
 

20,000 

 
 
 

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

 

              

8 เงินช่วยพิเศษ จ่ายเป็นค่าท าศพ  กรณีพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า หรือพนักงาน
จ้างเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ 

10,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 104/104 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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.) 

 เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมาย โดยค านวณตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับตามเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีไมร่วมเงินรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุน  
เงินรายได้รวม - (เงินอุดหนุน+เงินที่
มีผู้อุทิศให้) X 2%   
64,547,300 - 
(32,375,600 + 350,000)  
X 2%  =  636,434 บาท  

636,440
  

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 104/104 

10 เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 

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

  5,260  เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 104/104 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------- 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   
11 เงินบ าเหน็จ

ลูกจ้างประจ า 
จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 566,730 เทศบาลต าบล

วานรนิวาส 
กองคลัง             เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 104/104 

รวมหมวดงบกลาง   4,137,170                
รวมงบกลาง   4,137,170                

รวมงานงบกลาง   4,137,170                
รวมแผนงานงบกลาง  11 รายการ 4,137,170                

 



 
 

 

 

  แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 112 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องดูดฝุ่น แบบแห้ง จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น แบบแห้ง จ ำนวน 1 
เครื่องๆละ 5,000 บำท  โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี ้
- ก ำลังมอเตอรไ์ม่น้อยกว่ำ 2,000 วัตต ์
- ควำมจุฝุ่นไม่น้อยกว่ำ 1.8 ลิตร 
- มีรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
งบประมำณ 

5,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 11/104 

2 เคำน์เตอร์
ประชำสมัพันธ์ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเคำนเ์ตอร์ประชำสัมพันธ์ 
จ ำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐำน ดังนี้ 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 60 เซนตเิมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 115 เซนติเมตร 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
งบประมำณ 

8,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 11/104 

 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 113 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตู้กดน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 
แบบถังคว่ ำ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตู้กดน้ ำร้อน-น้ ำเย็น  
แบบถังคว่ ำ จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐำน ดังนี ้
- ตู้ท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 
- แบบตั้งพื้น ถังน้ ำด้ำนบน 
- มีควำมแข็งแรง 
- มีรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

6,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 13/104 

4 ตู้เก็บแฟ้มเอกสำร
ชนิด 20 ช่อง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตูเ้ก็บแฟ้มเอกสำร
ชนิด 20 ช่อง จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 3,200
บำท โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 92 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 31 เซนตเิมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 96 เซนตเิมตร 
- มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ำยไดส้ะดวก  
- ตู้เก็บเอกสำรโทนสเีขียว 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

6,400 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 14/104 

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 114 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตู้เก็บเอกสำรชนิด
บำนเลื่อนทึบ  
ขนำด 4 ฟุต 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อน
ทึบ ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 หลัง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 85 เซนติเมตร 
- ตู้เก็บเอกสำรโทนสีเขียว 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำน 

4,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 15/104 

6 ตู้เก็บเอกสำรชนิด
บำนเลื่อนทึบ ขนำด 
4 ฟุต พร้อมฐำนรอง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อน
ทึบ ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 หลังๆละ 4,500 บำท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 85 เซนติเมตร 
- พร้อมฐำนรอง 
- ตู้เก็บเอกสำรโทนสีเขียว 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

4,500 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 16/104 

 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 115 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตู้สูงวำงหนังสือ  
2 บำนเปิด กระจก
ใส 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตูสู้งวำงหนังสือ 2 บำนเปิด
กระจก จ ำนวน 1 หลัง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 30 เซนตเิมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร 
- มีชั้นวำงของ 6 ช้ัน  
- ประตูบำนเปดิกระจกใส 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

8,500 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 17/104 

รวมงำนบริหำรทั่วไป  42,400                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 116 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 โต๊ะวำง
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อโตะ๊วำงคอมพิวเตอรจ์ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 
2,000 บำท  เป็นเงิน 4,000 บำท  
ประกอบด้วยคณุลักษณะดังนี ้
1. มีถำดวำงคีย์บอร์ด แบบรำงเลือ่น  
2. มีช่องวำง case แนวตั้ง  
3. ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 ซม. ลึกไม่น้อยกว่ำ 
40 ซม. สูงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. 
 

4,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองคลัง 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 26/104 

รวมงำนบริหำรงำนคลัง 4,000                
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 8 รำยกำร 46,400                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 117 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตู้เก็บเอกสำรชนิด
บำนเลื่อนทึบ 
ขนำด 4 ฟุต 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนทึบ  
ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,000 บำท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 85 เซนติเมตร 
- ตู้เก็บเอกสำรโทนสีเขียว 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เน่ืองจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

8,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 30/104 

2 ตู้เหล็กบำนเลื่อน
กระจกทรงสูง 
ขนำด 4 ฟุต 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนทึบ ขนำด 4 ฟุต 
จ ำนวน 1 หลัง ๆ ละ 4,500 บำท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4 ฟุต หรือไม่น้อยกว่ำ 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 180 เซนติเมตร 
- มีกุญแจล็อค 
- ตู้เก็บเอกสำรโทนสีเขียว 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

4,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 31/104 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 2 รำยกำร 12,500                



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 118 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงำนสำธำรณสุข    

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ตู้เก็บแฟ้มเอกสำร จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ขนำด 4 ฟุต พร้อมฐำนรอง  
จ ำนวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บำท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้  
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร 
- มีขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนตเิมตร 
- มีขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 85 เซนตเิมตร 
- พร้อมฐำนรอง 
- ตู้เก็บเอกสำรโทนสเีขียว 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

9,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 67/104 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข  1 รำยกำร  9,000                
รวมครภุัณฑส์ ำนักงำน 11 รำยกำร 67,900                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 119 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดขอครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อย
กว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับ
กระดำษขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 19 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษ
ขนำด A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที
(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้ 
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563  
ล ำดับท่ี 43 หน้ำ 15-16 

4,300 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 18/104 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 120 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
ขนำด 2 kVA 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA  
จ ำนวน 1 เครื่อง (ส ำหรับเครื่องอินเตอร์เนต็
ส่วนกลำงเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้ 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อย
กว่ำ 2 kVA (1,200 Watts) 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Input (VAC) ไม่น้อย
กว่ำ 220+/-20% 
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้ำ Output (VAC) ไม่
มำกกว่ำ 220+/-10% 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำที ่Full Load ได้ไม่น้อย
กว่ำ 5 นำที 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563 
ล ำดับที่ 64 หน้ำ 22 

12,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 13/104 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 2 รายการ 16,300                
 
 
 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 121 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานสาธารณสุข    

ที ่ ครภุัณฑ ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค
ส ำหรับประมวลผล 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลักษณะ
พ้ืนฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกน
หลัก (4 core) จ ำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังน้ี 
1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อย 
กว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่ำ 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (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 

22,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 67/104 

 



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 122 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานสาธารณสุข    

ที ่ ครภุัณฑ ์ รายละเอียดของครภุัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุพ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขำวด ำ
ชนิด Network  
แบบท่ี 1 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำชนิด Network  
แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำไม่เกินเครื่องละ 
8,900 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน  
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ
1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษA4 ไม่น้อย
กว่ำ28หน้ำต่อนำที(ppm)  
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยควำมจ ำ(Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ
128MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบUSB2.0 หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface) 
แบบ10/100Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
1 ช่อง หรือสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย WI-FI 
(IEEE 802.11b,g,n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ250แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับA4,Letter,Legal และCustom  
- เป็นไปตำมก ำหนดรำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 12 พฤษภำคม 2563  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

8,900 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 67/104 

รวมแผนงานสาธารณสุข 2 รายการ 30,900                



 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 123 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดขอครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค
. 

พ.ย . ธ.ค
. 
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1 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับ
ประมวลผล 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) 
จ ำนวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณ
นำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณ
นำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำด 
ไม่นอ้ยกว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi- Fi (IEEE 802.11b, g,  
n, ac) และ Bluetooth  

22,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

กองช่ำง 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 93/104 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 รายการ 22,000                
รวมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 69,200                

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 124 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 
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1 ชุดดับเพลิง  
FR Cotton แบบ
ภำยนอกอำคำร 

จัดซ้ือชุดดับเพลิง FR แบบภำยนอกอำคำร จ ำนวน 2 ชุด 
ชุดละ 20,000 บำท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- เป็นชุดดับเพลิง FR แบบภำยนอก
อำคำร ใน 1 ชุด ประกอบด้วยเสื้อ+กำงเกง+หมวก
ดับเพลิง+ถุงมือดับเพลิง+ฮูดดับเพลิง โดยเน้ือผ้ำมี
คุณสมบัติพิเศษ ดังน้ี 
- เนื้อผ้ำมีคุณสมบัติทนควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 180  
  +/- 5 องศำเซลเซียส 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

40,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 32/104 

2 หัวฉีดดับเพลิง แบบ
ด้ำมปืนปรับม่ำนน้ ำ
ได้ 3 ระดับ 

จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง แบบด้ำมปืนปรับม่ำนน้ ำได้  
3 ระดับ จ ำนวน 2 หัวๆละ 25,000 บำท   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังน้ี 
- สำมำรถปรับปริมำณน้ ำได้ 4 ระดับ  
- ตัวหัวฉีดท ำจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ ำหนัก
เบำ แข็งแรง 
- ได้มำตรฐำน NFPA 1964 STANDARD 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ 

50,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 33/104 

  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  2 รายการ  90,000                
รวมครภุัณฑ์เครื่องดับเพลิง 2 รายการ 90,000                

 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

---------------------------- 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 125 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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1 เครื่องตัดหญ้ำแบบ
สะพำยไหล่ 
แบบข้ออ่อน 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำยไหล่  
แบบข้ออ่อน จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บำท 
ส ำหรับประจ ำศูนย์กำรเรียนรู้ ทต.วำนรนิวำส 
โดยคุณลักษณะ ดังน้ี 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย  
2) เครื่องยนต ์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ  
3) ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี   
4) พร้อมใบมีด 
 - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 
ธันวำคม 2562 

10,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองกำรศึกษำ 

            

เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

หน้ำ 74/104 

  รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 รายการ  10,900                
รวมครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 10,900                

ครภุัณฑ์รวมทั้งสิ้น 19 รายการ  238,000                
  




