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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพิม่เตมิครั้ง 3 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 

ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน 170,000 บาท และการใช้เงินงบประมาณจากเงินรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 215,000 บาท  

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 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 โดยได้รับอนุมัติจากของนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสแล้ว ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลวานรนิวาสหวังอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเทศบาล สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 

 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ิมเติมครั้งที่ 3  
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------------------------ 
ด้วยสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 14 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 170,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล ในคราวประชุมสภา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564  
ตามประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 14 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2564 และนายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสได้อนุมัติให้ใช้เงินรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้น าเงินรางวัล
ดังกล่าวไปด าเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนนเรืองสวัสดิ์ ซอย 17 (ซอยหมอสูตร) งบประมาณ 
215,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคของประชาชน 
เกี่ยวกับถนนสาธารณะและท่อระบายน้ าภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส   

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมได้ด าเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561                  
ข้อ 27 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/                       
ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงจัดท าแผนการด าเนินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและ
ก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และงบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ก ากับดูแลการด าเนินงาน
ในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลต 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 
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  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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า                 
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ และก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการส่งให้งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 

2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมตามท่ีผู้รับผิดชอบโครงการได้ก าหนดไว้แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้  

3) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้ใช้เป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  
4) ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่

ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม จะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานเพ่ิมเติม     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
                   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)      
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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 3 

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 1 100.00 215,000 100.00 กองช่าง 

รวม 1 100.00 215,000 100.00  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที ่5 : กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1 100.00 170,000 100.00 ส านักปลดัเทศบาล  

รวม 1 100.00 170,000 100.00  
รวมท้ังสิ้น  2  385,000   

 
 
* หมำยเหตุ  :  1. แบบ ผด.01  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติมครั้งท่ี 2 (เฉพาะรายการที่เพ่ิมเติม)  
** หมำยเหตุ : 2. งบประมาณจากการโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งท่ี 14  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 215,000 บาท 
          3. งบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวม  215,000 บาท   
  



 
 

 

 

 

  แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

------------------------------------ 
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แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

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 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 

คสล. ถนนเรือง
สวัสดิ ์ซอย 17 

(ซอยหมอสูตร) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. ขนาดภายใน 

0.25X0.30 เมตร 

หนา 0.10 -0.11.5 

เมตร ฝาปดิ เหล็ก 

ความยาวโครงการไม่
น้อยกว่า 50 เมตร 

215,000 - สถานท่ีก่อสร้าง  
หมู่ที ่3 เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 
ถนนเรืองสวัสดิ์  
ซอย 17  
(ซอยหมอสูตร) 

กองช่าง              ใช้งบประมาณจากเงิน
รางวัลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 215,000                
รวมยุทธศาสตร์ที ่2 215,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3  
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่3  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า ๗ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
5.1 แผนงานการการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

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 ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ์  
 

ซ่อมรถยนตด์ับเพลิง 

หมายเลขครภุัณฑ์ 004-
22-0002  
โดยเปลี่ยนปัม๊สูบน้ า 

ประตเูปิด-ปิดน้ า และ
เปลี่ยนระบบเสียงล าโพง
ไซเรน  
 

170,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

             ใช้งบประมาณจากเงิน
รางวัลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 215,000                
รวมยุทธศาสตร์ที ่5 215,000                

 

 

 

 

 

 




