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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 9 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,254,000 บาท ตามที่สภาเทศบาลต าบลวานรนิวาสพิจารณาอนุมัติแล้ว ในคราวประชุม
สภ าเท ศบ าลต าบ ลวาน รนิ วาส  สมั ยป ระชุ ม วิ ส ามัญ  สมั ยที่  1  ครั้ งที่  2 ป ระจ าปี  พ .ศ .2564                      
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้ใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 277,000 
บาท และครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 158,800 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 435 ,000 บาท                        
โดยนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสได้อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณดังกล่าวได้ ตามบันทึกข้อความกองช่าง                  
ที่  สน 52404/216 ลงวันที่  5  กรกฎาคม 2564 และตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ที่  สน 
52408/175 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และ ที่ สน 52408/176 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
อนุมัติใช้เงินรางวัลส าหรับ อปท. จูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก ำหนดให้ภำยหลังกำรประกำศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ ขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงานได้ด าเนินการตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26  มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 1) คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา                  
ร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน โดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 2 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา และก าหนด
ห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือใช้ในการบริหารราชการเพ่ิมเติมและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินการฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย  

 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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สำรบัญ 

 
เร่ือง                หน้ำ 
      บันทึกหลักกำรและเหตุผล                     1 

ส่วนที ่ 1  บทน ำ             
  บทน า            4 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน        4 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                  5 
  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         6 

 ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม   
  แบบ ผด.01 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ      7 
  แบบ ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       8

  แบบ ผด.02/1 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น    14 
 
 
 

************************ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------------------ 
ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคของประชาชน เกี่ยวกับถนนสาธารณะและท่อระบายน้ า
ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน 
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสจึงได้มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เสนอโครงการก่อสร้าง
ตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 256๑-256๕) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประกอบกับเป็นนโยบาย
เร่งด่วนในการลดปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ตามอ านาจและหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
มีงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างจ ากัดและยังไม่เพียงพอ และเทศบาลต าบลวานรนิวาสไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้
ไว้ จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสาธารณะ ประกอบกับหากไม่ด าเนินการเกรงว่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ทาง
ราชการ จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินสะสม ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความ
จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ราชการและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส จึงไดด้ าเนินการดังต่อไปนี้  

1.การใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้เสนอญัตติต่อประธานสภา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือขอใช้งบประมาณจากเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,254,000 บาท และสภาเทศบาลต าบล                 
วานรนิวาสได้พิจาณาอนุมัติให้ใช้เงินสะสมดังกล่าวข้างต้นได้  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 รายละเอียด ดังนี้  

1) โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนเรืองศรี ด้านทิศตะวันตก จากถนนสนามบิน ถึงถนนซอย
บ้านพักครู ขยายถนนกว้าง 2.3-3.40 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 506 
ตารางเมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าก่อสร้าง 277,000 บาท  สถานที่
ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลวานรนิวาส   

2) โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนเรืองศรี ด้านทิศตะวันออก จากถนนเรืองสวัสดิ์ถึงถนน
บ ารุงเมือง ขยายถนนกว้าง  3.00 - 3.50 ม. ยาว 240  ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 742                
ตร.ม. เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 0.30 ม.ไม่มีไหล่ทาง ค่าก่อสร้าง 410,000.00 บาท  สถานที่
ก่อสร้าง  หมู่ที่ 16 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ถนนเรืองศรี ด้านทิศตะวันออก จากถนนเรืองสวัสดิ์ถึงถนนบ ารุง
เมือง 

3) โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศตะวันออก จากถนนเรืองสวัสดิ์                   
ถึงถนนบ ารุงเมือง  ขยายถนนกว้าง  1.60 - 3.30 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล.                                 
ไม่น้อยกว่า 583 ตางรางเมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าก่อสร้าง 
332,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4  เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
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4) โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศตะวันตก จากถนนเรืองสวัสดิ์  ถึงถนน
บ ารุงเมือง ขยายถนนกว้าง 1.28 - 2.76 ม. ยาว 238  ม. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 430 
ตารางเมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าก่อสร้าง 240,000 บาท สถานที่
ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
4 พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 6 ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศตะวันตก จากถนนเรืองสวัสดิ์  ถึงถนนบ ารุงเมือง 

5) โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันตก จากทางหลวง 2307                 
ถึงถนนเรืองสวัสดิ์ ขยายถนนกว้าง  1.80-3.10 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 429 ตางรางเมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าก่อสร้าง 235,000 
บาท  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ถนน คสล. ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันตก จากทาง
หลวง 2307  ถึงถนนเรืองสวัสดิ์ 

6) โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันออก จากทางหลวง 2307                    
ถึงถนนเรืองสวัสดิ์ ขยายถนนกว้าง  2.30-3.40 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 679 ตางรางเมตร เหล็กเสริม WIRE MESH 0.10 x 0.30 เมตร ไม่มีไหล่ทางค่าก่อสร้าง 395,000 
บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ถนน คสล. ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันออก                      
จากทางหลวง 2307 ถึงถนนเรืองสวัสดิ์ 

7) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเปรมปรีดาด้านทิศตะวันออก จากทางหลวง 2307                       
ถึงถนนเปรมปรีดา ซอย ๘ บ่อพัก คสล. 19 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน 38 ฝา ท่อระบายน้ า คสล. มอก.
ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จ านวน 174 ท่อน ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 204 เมตร ค่าก่อสร้าง 631,000 
บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ถนนเปรมปรีดา ด้านทิศตะวันออก จากทางหลวง 
2307  ถึงถนนเปรมปรีดา ซอย ๘  

8) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเรืองศรีด้านทิศตะวันตกจากถนนซอยบ้านพักครูถึงถนนเรือง
สวัสดิ์ บ่อพัก คสล. 10 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน 20 ฝา ท่อระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น3 Ø 0.60 เมตร
จ านวน 88 ท่อน ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 100.60 เมตร ค่าก่อสร้าง 327,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง  
หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลวานรนิวาส ถนนเรืองศรีด้านทิศตะวันตก จากถนนซอยบ้านพักครูถึงถนนเรืองสวัสดิ์  
ถนนเรืองศรีด้านทิศตะวันตกจากถนนซอยบ้านพักครู ถึงถนนเรืองสวัสดิ์ 

9) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. คลองสร้างเม็ก ค.ส.ล. 2 ช่อง  ๆ ละ 1.20 x1.20 เมตร 
งานตัวท่อยาว 23.50 เมตร ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. 2 ช่อง ๆ ละ 1.20 x 1.20 เมตร งานตัวท่อ ยาว 23.50 เมตร                       
ค่าก่อสร้าง 407,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส คลองสร้างเม็ก ซอยสร้างเม็ก  

2. การใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 โครงการ และครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 158,800 บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 435,000 บาท โดยนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสได้อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณ
ดังกล่าวได้ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สน 52404/216 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และตามบันทึก
ข้อความกองการศึกษา ที่ สน 52408/175 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และ ที่ สน 52408/176 ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง อนุมัติใช้เงินรางวัลส าหรับ อปท. จูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้  

1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลวานรนิวาส ก่อปรับปรุงห้องน้ า
บริเวณด้านข้างสนามกีฬาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ขนาด 6.00 X 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 2 ช่อง            
ช่องละ 1.20 X 1.20 เมตร งานตัวท่อยาว 23.50 เมตร งบประมาณ 247,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง 
ห้องน้ าสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลวานรนิวาส   
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2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส ติดตั้งผนัง
กระจกอลูมิเนียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส ขนาด 2.03 X 3.75 เมตร งบประมาณ 
30,000 บาท สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส  

3) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30 ,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง ราคา                     
เครื่องละ 39,700 บาท งบประมาณ 158,800 บาท ส าหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวานรนิวาส  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

โดยขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)                   
พ.ศ.2561 ข้อ 26 ดังนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ                      
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานที่เพ่ิมเติมเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานที่เพ่ิมเติม แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติมภายในสิบห้าวัน                
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงจัดท าแผนการด าเนิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา                 
และก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณจากเงิน
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหาร และสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวานรนิวาสได้อีกด้วย   
 



 
 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

 1.1  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น 

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี งบประมาณเพ่ิมเติมเติม รวมไปถึง
งบประมาณจากเงินสะสม เมื่อโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะต้อง
จัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เทศบาลต าบลวานรนิวาส โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึง
ได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖4 เพ่ิมเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
มีความสะดวกมากข้ึนด้วย  
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ 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) 
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  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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า                 
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561               
ข้อ 26 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสในปีงบประมาณนั้น ๆ  
 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีวานรนิวาส เพ่ือประกาศให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม จะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพิม่เตมิครั้งที่ 2  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   หน้า ๖ I 
                                            

 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  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานร
นิวาสให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น 
รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 
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แบบ ผด. 0๑ 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/รำยกำรครุภัณฑ์ และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

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

 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 90.90 3,501,000 99.85 กองช่าง 

รวม 10 90.90 3,501,000 99.85  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่3 กำรจดักำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนงานการศึกษา 1 9.10 30,000 0.15 กองการศึกษา 

รวม 1 9.10 30,000 0.15  
รวมท้ังสิ้น  11 100.00 3,531,000 100.00  

 

แผนงำน/ประเภทครุภัณฑ ์
จ ำนวนรำยกำร

ครุภัณฑ ์

คิดเป็นร้อยละของ
รำยกำรครุภัณฑ์

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

แผนงำนกำรศึกษำ  

ครุภณัฑ์ส านักงาน  1 100.00 158,880 100.00 กองการศึกษา 
รวม 1 100.00 158,880 100.00  

รวมท้ังสิ้น 1 100.00 158,880 100.00  
 
* หมำยเหตุ  :  1. แบบ ผด.01  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 (เฉพาะรายการที่เพ่ิมเติม)  
** หมำยเหตุ : 2. งบประมาณจากเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 3,254,000 บาท 
          3. งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม  277,000 บาท   
          4. รายการครุภณัฑ์ จ านวน 1 รายงาน งบประมาณ 158,880 บาท โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
               และเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจดัการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  



 
 

 

 

 

  แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า ๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหต ุ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 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนเรืองศรี 
ด้านทิศตะวันตก จากถนน
สนามบิน ถึงถนนซอย
บ้านพักคร ู

ก่อสร้างขยายถนนกว้าง 2.30 - 
3.40 เมตร ยาว 156  เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที ่ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 506 ตางรางเมตร 

เหล็กเสรมิ WIRE MESH 0.10 X 

0.30 เมตร 
- ไม่มไีหล่ทาง 

277,000 - สถานท่ีก่อสร้าง   
หมู่ที ่3 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
- ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนน
สนามบิน  ถึงถนนซอย
บ้านพักคร ู

กองช่าง             งบประมาณจาก
เงินสะสม อนุมัติ
โดยสภาเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 

ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 

28 มิถุนายน 

2564 
2 โครงการก่อสร้างขยาย

ถนน ค.ส.ล.  ถนนเรืองศรี 
ด้านทิศตะวันออก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุงเมือง 

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ขยาย
ถนนกว้าง  3.00 - 3.50 เมตร 

ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 742 

ตารางเมตร เหล็กเสริม WIRE 

MESH 0.10 X 0.30 เมตร  
- ไม่มไีหล่ทาง  

410,000 - สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที ่
3 เทศบาลต าบลวานร
นิวาส  
- ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุง
เมือง 

กองช่าง             งบประมาณจาก
เงินสะสม อนุมัติ
โดยสภาเทศบาล
ต าบลวานรนวิาส 

ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 

28 มิถุนายน 

2564 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า ๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหต ุ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 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนนิราศ
ทุกข์ด้านทิศตะวันออก 

จากถนนเรืองสวัสดิ์ ถึง
ถนนบ ารุงเมือง  

ก่อสร้างขยายถนนกว้าง  1.60 - 
3.30 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 583 ตารางเมตร เหล็กเสริม 

WIRE MESH 0.10 X 0.30 เมตร 
- ไม่มไีหล่ทาง 
 

332,000 - สถานท่ีก่อสร้าง  
หมู่ที ่4  เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
- ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศ
ตะวันออก จากถนน
เรืองสวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุง
เมือง 

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 
4 โครงการก่อสร้างขยาย

ถนน ค.ส.ล. ถนนนิราศ
ทุกข์ด้านทิศตะวันตก จาก
ถนนเรืองสวัสดิ์ ถึงถนน
บ ารุงเมือง   
 

ก่อสร้างขยายถนนกว้าง  1.28 - 
2.76 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 430 ตารางเมตร เหล็กเสริม 

WIRE MESH 0.10 X 0.30 เมตร  
- ไม่มไีหล่ทาง 

240,000 - สถานท่ีก่อสร้าง  
หมู่ที ่4 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
- ถนนนิราศทุกข์ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนนเรือง
สวัสดิ ์ถึงถนนบ ารุงเมือง   

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า ๑๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหต ุ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
. 

5 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนสุข
ราษฎร ์ด้านทิศตะวันตก 

จากทางหลวง 2307  ถึง
ถนนเรืองสวัสดิ ์

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. 
กว้าง 1.80 - 3.10 เมตร 

ยาว 170 เมตร หนา 0.15 

เมตร พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 429 ตารางเมตร เหล็ก
เสรมิ WIRE MESH 0.10 X 

0.30 เมตร 
- ไม่มไีหล่ทาง 

235,000 - สถานท่ีก่อสร้าง 
 หมู่ที ่4 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 
- ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศ
ตะวันตก จากทางหลวง 

2307  ถึงถนนเรืองสวัสดิ ์

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 

6 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. ถนนสุข
ราษฎร ์ด้านทิศตะวันออก 

จากทางหลวง 2307  ถึง
ถนนเรืองสวัสดิ ์

ก่อสร้างขยายถนนกว้าง  

2.30 - 3.40 เมตร ยาว 

252  เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 

679 ตางรางเมตร เหล็ก
เสรมิ WIRE MESH 0.10 X 

0.30 เมตร 
- ไม่มไีหล่ทาง 

395,000 - สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 2 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศ
ตะวันออก จากทางหลวง 

2307  ถึงถนนเรืองสวสัดิ์   

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า ๑๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหต ุ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
. 

7 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนเปรมปรีดา 

ด้านทิศตะวันออก จากทาง
หลวง 2307 ถึงถนนเปรม
ปรีดาซอย 8              

ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 19 

บ่อ พร้อมฝาปดิเหล็ก จ านวน 

38 ฝา  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร 

จ านวน 174 ท่อน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 

204.00 เมตร  
 

631,000 - สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 16 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
- ถนนเปรมปรีดา ด้านทิศ
ตะวันออก จากทางหลวง 

2307 ถึงถนนเปรมปรีดา 
ซอย 8              

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 

8 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนเรืองศรี 
ด้านทิศตะวันตก จากถนน
ซอยบ้านพักครู ถึงถนน
เรืองสวัสดิ์              

ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. 10 

บ่อ พร้อมฝาปดิเหล็ก จ านวน 

20 ฝา  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
มอก. ช้ัน 3 Ø 0.60 เมตร 

จ านวน 88 ท่อน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 

100.60 เมตร   

327,000 - สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 3  

เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
- ถนนเรืองศรี ด้านทิศ
ตะวันตก จากถนนซอย
บ้านพักครูถึงถนนเรือง
สวัสดิ ์     

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า ๑๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหต ุ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
. 

9 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม ค.ส.ล. คลองสร้าง
เม็ก            

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ค.ส.ล.  
2 ช่อง ช่องละ 1.20 X 1.20 

เมตร งานตัวท่อ ยาว 23.50 

เมตร 

407,000 - สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 2 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

คลองสร้างเม็ก 

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
สะสม อนุมัติโดยสภา
เทศบาลต าบลวานร

นิวาส ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2564 
10 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องน้ าสนาม
กีฬากลางเทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ก่อปรับปรุงห้องน้ าบริเวณ
ด้านข้างสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ขนาด 

6.00 X 10.00 เมตร  
สูง 3.00 เมตร  
 
 

247,000 - สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ที่ 4 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส
บริเวณด้านข้างสนามกีฬา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

กองช่าง             งบประมาณจากเงิน
รางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการ

ที่ด ีปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 โครงการ 3,501,000                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 3,501,000                

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       หน้า ๑๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การจดัการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหต ุ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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
 

ติดตั้งผนังกระจกอลมูิเนียม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส ขนาด 

2.03 X 3.75 เมตร 
 

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

กองการศึกษา 
 

            งบประมาณจากเงิน
รางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการ

ที่ด ีปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

รวมแผนงานการศึกษา 1 โครงการ  30,000                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 30,000                

รวมท้ังสิ้น 11 โครงการ 3,531,000                

 
 
หมายเหตุ :   1. งบประมาณจากเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 3,254,000 บาท 
      2. งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจดัการทีด่ี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม  277,000 บาท   



 
 

 

 

  แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 



 บัญชีครุภัณฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                หน้ำ 14 I 

แบบ ผด.02/1 
 

- ร่าง - 

 แผนงานการศึกษา  

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
. 

1 ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำด 30,000 บีทียู 
จ ำนวน 4 เครื่อง รำคำเครื่องละ 39,700 บำท โดยม
คุณลักษณะพอสังเขป ดังนี ้
- เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมค่ำติดตั้ง) 
- แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
- ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไมต่่ ำวำ่ 30,000 บีทีย ู
- รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง 
- เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น 
ขนำดไมเ่กิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำฟ้ำเบอร์ 5 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน 
- มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร ์
- กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  
สวิตช์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร 
สำยไฟยำวไมเ่กิน 15 เมตร 
- ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครภุัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงำนงบประมำณ ธันวำคม 2563 
ล ำดับที่ 10.6  หน้ำ 23 และ หน้ำ 81 

158,800 ส ำหรับติดตั้ง
ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก
เทศบำลวำนร

นิวำส 

กอง
กำรศึกษำ 

            

งบประมำณจำก
เงินรำงวัลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกำร
บริหำรจดักำรทีด่ี 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562  
และเงินรำงวัล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มี
กำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  

รวม 1 รายการ 158,800                
 
หมายเหตุ :  รำยกำรครภุณัฑ์จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณรวม 158,800 บำท  โดยใช้งบประมำณจำกเงินรำงวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และเงินรำงวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  




