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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

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 4 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและ
นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาสได้อนุมัติและประกาศใช้ พร้อมทั้งได้ประกาศใช้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดย
เปิดเผยแล้ว  

เทศบาลต าบลวานรนิวาสหวังอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 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 4  
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------- 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 

ปรากฏว่า มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ได้ จึงได้ขอ
อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และสภา
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายการดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 18 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564  

ในการจัดท าแผนการด า เนิ นงานเ พ่ิม เติ ม ได้ด า เนินการโดยอาศั ย อ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
และก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการโอนงบประมาณที่ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด และนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้อีกด้วย   
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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 านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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
เทศบาลมากขึ้น 

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 าเนินงานโดยมีที่มาจาก 
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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 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 าเนินงานภายในสิบห้าวันวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

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                       
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีวานรนิวาส เพ่ือประกาศ
ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม จะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 
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  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  เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานร
นิวาสให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันวัน นับจากวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น 
รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
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 4 

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

1. บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร และและงบประมำณ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 100.00 3,721,000 100.00 กองช่าง 

กองการศึกษา 
รวม 11 100.00 3,721,000 100.00  

รวมท้ังสิ้น  11 100.00 3,721,000 100.00  
 
2. บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์และและงบประมำณ 

ครุภัณฑ ์
จ ำนวน 
ครุภัณฑ ์

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำนรับ 
ผิดชอบหลัก 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 5 55.56 146,500 12.62 ส านักปลดัเทศบาล 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

3 33.33 64,300 5.54 
ส านักปลดัเทศบาล 
กองคลัง 

ครุภณัฑ ์ 1 11.11 950,000 81.84 กองช่าง 
รวมรำยกำรครุภัณฑ ์ 9 100.00 1,160,800 100.00  

 
** หมำยเหตุ  :   1. แบบ ผด.01  บัญชสีรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 (เฉพาะรายการที่เพิ่มเติม)  
  2. งบประมาณจากการโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งท่ี 18   
  



 
 

 

 

 

  แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เนพิ่มเนติมครั้งที ่4  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศตะวันตก จาก
ถนนบ ารุงเนมือง ถึง 
ถนนราชกิจรังสรรค์ 

ก่อสร้างขยายถนนเนปรมปรีดา ด้าน
ทิศตะวันตก จากถนนบ ารุงเนมือง  
ถึง ถนนราชกิจรังสรรค์ ขนาดกว้าง 

1.90-2.70 เนมตร ยาว 203 เนมตร 

หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเนมตรเนหลก็
เนสรมิ WIRE MESH 0.10 X0.30 

เนมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว  
1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย 

230,000 ถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศตะวันตก 

จากถนนบ ารุง
เนมือง ถึง ถนน
ราชกิจรังสรรค ์

กองช่าง              การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

2  โครงการก่อสร้าง
ขยายถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศตะวันออก 

จากถนนบ ารุงเนมือง 

ถึง ถนนราชกิจ
รังสรรค์ 

ก่อสร้างขยายถนนเนปรมปรีดา  
ด้านทิศตะวันออก จากถนนบ ารุง
เนมืองถึงถนนราชกิจรังสรรค์ ถนน
ขนาดกว้าง 1.90-2.60 เนมตร ยาว 

221 เนมตร หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 473 ตารางเนมตร 

เนหล็กเนสรมิ WIRE MESH 0.10 

X0.30 เนมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย 

259,000 ถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
ถนนบ ารุงเนมือง
ถึงถนนราชกิจ
รังสรรค ์

กองช่าง             การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เนพิ่มเนติมครั้งที ่4  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่4  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า ๗ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศตะวันตก 

จากถนนเนรืองสวัสดิ์ 
ถึงถนนบ ารุงเนมือง 

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนเนปรม
ปรีดา ด้านทิศตะวันตก จากถนน
เนรืองสวัสดิ์ ถึงถนนบ ารุงเนมือง ขนาด
กว้าง 1.89-7.70 เนมตร ยาว 238 

เนมตร หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่ค.ส.ล.  
ไม่น้อยกว่า 622 ตารางเนมตร เนหลก็
เนสรมิ WIRE MESH 0.10 X0.30 

เนมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 

ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย 

340,000 ถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศตะวันตก 

จากถนนเนรือง
สวัสดิ ์ถึงถนน
บ ารุงเนมือง 

กองช่าง              การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

4  โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนเนปรมปรีดา ด้าน
ทิศตะวันออก จาก
ถนนเนรืองสวัสดิ์  ถึง
ถนนบ ารุงเนมือง 

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.ถนนเนปรม
ปรีดา ด้านทิศตะวันออก จากถนน
เนรืองสวัสดิ์  ถึงถนนบ ารุงเนมือง ขนาด
กว้าง 1.85-2.90 เนมตร ยาว 238 

เนมตร หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 477 ตารางเนมตร เนหลก็
เนสรมิ WIRE MESH 0.10 X0.30 

เนมตร 

261,000 ถนนเนปรมปรีดา 

ด้านทิศ
ตะวันออก จาก
ถนนเนรืองสวัสดิ์
ถึงถนนบ ารุง
เนมือง  

กองช่าง             การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เนพิ่มเนติมครั้งที ่4  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่4  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า ๘ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยบ้านพักครู 
ด้านทิศใต้ จากถนน
เนรืองศรี ถึง ถนน               

ศรีโพนเนมือง 

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.ถนนซอย
บ้านพักครู ด้านทิศใต ้จากถนนเนรอืง
ศรี ถึง  ถนนศรโีพนเนมือง ขนาดกวา้ง 

2.50-3.05 เนมตร ยาว 198 เนมตร 

หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 513 ตารางเนมตร เนหล็ก
เนสรมิ WIRE MESH 0.10 X0.30 

เนมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 

ป้าย ป้ายถาวร  1 ป้าย 

281,000 ถนนซอย
บ้านพักครู ด้าน
ทิศใต้ จากถนน
เนรืองศรี ถึง ถนน               

ศรีโพนเนมือง 

กองช่าง              การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

6  โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยเนดื่อ 10 

(เนพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เนหนือ จาก  ทางหลวง 
222 ถึง STA 0+126 

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายถนน 

ค.ส.ล.ถนนซอยเนดื่อ 10 (เนพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเนหนือ จาก  ทางหลวง 222 

ถึง STA 0+126 ขนาดกว้าง 4.00-
4.70 เนมตร ยาว 126 เนมตร หนา 

0.15 เนมตร พื้นที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 

504 ตารางเนมตร เนหล็กเนสริม WIRE 

MESH 0.10 X0.30 เนมตร พร้อม
ป้ายโครงการชั่วคราว   1 ป้าย ป้าย
ถาวร 1 ปา้ย   

275,000 ถนน ค.ส.ล.ถนน
ซอยเนดื่อ 10 

(เนพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเนหนือ 

จาก  ทางหลวง 

222 ถึง  
STA 0+126 

กองช่าง             การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เนพิ่มเนติมครั้งที ่4  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่4  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า ๙ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7 โครงการก่อสร้าง
ขยายถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยเนดื่อ 10 

(เนพ็ญจันทร์) ด้านทิศ
เนหนือ จาก STA 132 

ถึงถนนนิราศทุกข ์

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.ถนนซอย
เนดื่อ 10 (เนพญ็จันทร์) ดา้นทิศเนหนอื 

จาก STA 132 ถึงถนนนิราศทุกข ์

ขนาดกว้าง 2.40-4.84 เนมตร ยาว 

260 เนมตร หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,004 ตาราง
เนมตร เนหล็กเนสริม WIRE MESH 0.10 

X0.30 เนมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย 

549,000 ถนนซอยเนดื่อ 

10 (เนพ็ญจันทร์) 
ด้านทิศเนหนือ 

จาก STA 132 

ถึงถนนนิราศ
ทุกข ์

กองช่าง              การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

8  โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนเนปรม
ปรีดาด้านทิศ
ตะวันออกจากทาง
หลวง 2307 ถึง 
ถนนเนปรมปรีดา  
ซอย 6 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเนปรม
ปรีดาดา้นทิศตะวันออกจากทาง
หลวง 2307 ถึง ถนนเนปรมปรีดา 

ซอย 6 บ่อพัก ค.ส.ล. 15 บ่อ พร้อม
ฝาปิดเนหล็ก จ านวน 30 ฝา ท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. มอก. ช้ัน 3 Ø 

0.60 เนมตร จ านวน 140 ท่อน 

ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 160 

เนมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 

ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวง DS -402 

500,000 ถนนเนปรมปรีดา
ด้านทิศ

ตะวันออกจาก
ทางหลวง 

2307 ถึง  
ถนนเนปรมปรีดา 

ซอย 6 

กองช่าง             การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เนพิ่มเนติมครั้งที ่4  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่4  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า ๑๐ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

9 โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล.ถนนศรี
โพนเนมือง ด้านทิศ
ตะวันออกจากถนน                  

เนรืองสวัสดิ์ถึงถนน
บ ารุงเนมือง  

ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนศรี
โพนเนมือง ด้านทิศตะวันออกจาก
ถนน  เนรืองสวสัดิ์ถึงถนนบ ารุงเนมือง 

ขนาดกว้าง 2.50-3.10 เนมตร ยาว 

242 เนมตร หนา 0.15 เนมตร พื้นที ่
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 631 ตารางเนมตร 

เนหล็กเนสรมิ WIRE MESH 0.10 

X0.30 เนมตร พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย  
 

346,000 ถนนศรีโพน
เนมือง ด้านทิศ
ตะวันออกจาก
ถนนเนรืองสวัสดิ์
ถึงถนนบ ารุง

เนมือง 

กองช่าง              การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

10 โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนเนปรมปรีดาจาก
แยกถนนเนรืองสวัสดิ์ 
ถึงแยกถนนราชกิจ
รังสรรค ์

ก่อสร้างเนสาโคมไฟส่องสวา่งถนน
เนปรมปรีดา ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดโคม
เนดี่ยว สูง 7.00 เนมตร โคมหลอด 

LED 150 วัตต ์จ านวน 20 จุด 
 

620,000 ถนนเนปรมปรีดา
จากแยกถนน
เนรืองสวัสดิ์ ถึง

แยกถนนราชกิจ
รังสรรค ์

กองช่าง             การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 เนมื่อวันที่  
27 กันยายน 2564  

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 เนพิ่มเนติมครั้งที ่4  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติมครั้งที ่4  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                                              หน้า ๑๑ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  ๒ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

11 โครงการก่อสร้าง 
เนสาธงพร้อมลาน
คอนกรีต โรงเนรียน
อนุบาลเนทศบาล 
วานรนิวาส  

ก่อสร้างเนสาธงพร้อมลานคอนกรีต 

โรงเนรียนอนุบาลเนทศบาลวานรนิวาส
(หลังใหม่) จ านวน 1 แห่ง                 

ฐานขนาด 2.50 X 2.50 เนมตร                 

เนสาธงสูง 12.00 เนมตร   

60,000 โรงเนรียนอนุบาล
เนทศบาลวานร

นิวาส 
(หลังใหม่) 

กอง
การศึกษา 

            การโอนงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เนมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส ในคราว
ประชุมสภาเนทศบาลต าบล
วานรนิวาส สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

พ.ศ.2564 เนมือ่วันที่  
27 กันยายน 2564  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 11 โครงการ 3,713,000                
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 2 จ านวน 11 โครงการ 3,713,000                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  แบบ ผด.02/1 
บัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำม 

โครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                          

 



 
บัญชคีรุภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้ำ 12 I 
 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 
แผนงำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โต๊ะประชุม โต๊ะประชุม ส ำหรับผู้ประชุม 12 ที่น่ัง 
จ ำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
- โต๊ะประชุม ส ำหรับผู้ประชุม 12 ท่ีนั่ง 
จ ำนวน 1 ชุด ใน 1 ชุดประกอบดว้ย 
1) โต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ (กว้ำงX
ยำวXสูง) 60X150X75 เซนติเมตร 
จ ำนวน 4 ตัว 
2) โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนำดไมน่้อย
กว่ำยำว 150 x สูง 75 เซนตเิมตร 
จ ำนวน 2 ตัว 

18,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เมื่อวนัที่ 27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส ในครำวประชมุ
สภำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
เมื่อวนัที่  27 กันยำยน 
2564 

2 โต๊ะหมูบูชำ  โต๊ะหมูบูชำ หมู่ 9 จ ำนวน 1 ชุด  
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1) ท ำด้วยไม้สัก 
2) มีโตะ๊หมู่บูชำ 9 ตัว ควำมกว้ำงตัวละ 
9 น้ิว 
3) มีฐำนรองโตะ๊หมู ่
 

8,500 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564 โอนครัง้ที ่18  
เมือ่วนัที่ 27 กนัยำยน 
2564 อนมุัติโดยสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
ในครำวประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
สมัยประชุมสำมญั สมัยที่ 
3 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 27 กนัยำยน 
2564  

 



 
บัญชคีรุภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้ำ 13 I 
 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 
แผนงำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ชุดรับแขก ชุดรับแขก ส ำหรับ 5 ท่ีนั่ง จ ำนวน 4 ชุดๆละ 
10,000 บำท คณุลักษณะเฉพำะสังเขป  
เป็นชุดรับแขก ส ำหรับ 5 ท่ีนั่ง ใน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
1) เก้ำอี้นั่งยำว ส ำหรับ 3 ท่ีนั่ง จ ำนวน 1 ตัว 
2) เก้ำอี้นั่งเดียว จ ำนวน 2 ตัว 
3) พร้อมโตะ๊กลำง จ ำนวน 1 ตัว 

40,000 เทศบำล
ต ำบลวำนร

นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส ในครำวประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส สมัย
ประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
27 กันยำยน 2564 

4 เก้ำอี้แถว 
แบบ 4 ท่ีนั่ง  
(ชนิดเหล็ก) 

เก้ำอี้แถว แบบ 4 ท่ีนั่ง (ชนิดเหล็ก)  
จ ำนวน 13 ชุด ๆ ละ 5,000 บำท ส ำหรับ
สถำนีขนส่งเทศบำลต ำบลวำนรนวิำส  
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1) เป็นเก้ำอี้แถว แบบ 4 ท่ีนั่ง  
2) เก้ำอี้แถว แบบ 4 ท่ีนั่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
กว้ำง 200 x ลึก 60 x สูง 70 เซนติเมตร  
3) ขำและท้ำวแขน ผลิตจำกเหล็ก พร้อมชุบ
โครเมี่ยม 
4) โครงสร้ำงแข็งแรง 

65,000 สถำนีขนส่ง
เทศบำล

ต ำบลวำนร
นิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18  
เมื่อวันที ่27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนวิำส ในครำว
ประชุมสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส สมัยประชุม
สำมัญ สมัยที ่3 ประจ ำป ี
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที ่27 
กันยำยน 2564 

 
 



 
บัญชคีรุภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้ำ 14 I 
 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ ำนักงำน 
แผนงำนบริหำรทั่วไป  
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 พัดลมตดิเพดาน พัดลมตดิเพดำน จ ำนวน 6 ชุด  
รำคำชุดละ 2,500 บำท ส ำหรับ
สถำนีขนส่งเทศบำลต ำบลวำนร
นิวำส 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1) พัดลมติดเพดำน ขนำดใบพัด 
18 น้ิว 
2) พัดลมติดเพดำนปรับแรงลมได ้3 
ระดับ  
3) พัดลมหมุนแบบรอบทิศทำง 
4) ผ่ำนกระบวนกำรผลติที่ไดร้ับกำร
รับรองระบบ 
5) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม 

15,000 สถำนีขนส่ง
เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 18 
เมือ่วนัที่ 27 กนัยำยน 2564 อนมุัติ
โดยสภำเทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 
ในครำวประชุมสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส สมัยประชุมสำมัญ สมัย
ที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่
27 กันยำยน 2564 

รวมครภุัณฑส์ ำนักงำน 146,500                
 
 
 
 
 
 



 
บัญชคีรุภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้ำ 15 I 
 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
แผนงำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำน
ประมวลผล  
แบบท่ี 2   

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บำท) คณุลักษณะ
พื้นฐำนตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 
2563 หนำ้ 4 ล ำดับที่ 8 

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 
18 เมื่อวันที ่27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส ในครำวประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส สมยั
ประชุมสำมัญ สมัยที ่3 ประจ ำปี  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที ่27 
กันยำยน 2564 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพำะตำมมำตรฐำน
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกำศ ณ วันที่ 12 
พฤษภำคม 2563 หน้ำ 15 
ล ำดับที่ 42 

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 
18 เมื่อวันที ่27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส ในครำวประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส สมยั
ประชุมสำมัญ สมัยที ่3 ประจ ำปี  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที ่27 
กันยำยน 2564 

 
 
 



 
บัญชคีรุภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้ำ 16 I 
 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
แผนงำนบริหำรทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำน
ประมวลผล  
แบบท่ี 2   

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
จ ำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
30,000 บำท) คุณลักษณะ
พื้นฐำนตำมมำตรฐำนกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 
2563 หนำ้ 4 ล ำดับที่ 8 

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองคลัง 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 
18 เมื่อวันที ่27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส ในครำวประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส สมยั
ประชุมสำมัญ สมัยที ่3 ประจ ำปี  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที ่27 
กันยำยน 2564 

รวมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 64,300                
รวมแผนงำนบริหำรทั่วไป 210,800                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชคีรุภณัฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4  
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                     หน้ำ 17 I 
 

แบบ ผด. 0๒/1 

 

ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 รถบรรทุกเปดิ
ข้างเทท้าย 

รถบรรทุกเปดิข้ำงเทท้ำย ขนำด 1 
ตัน มีปริมำตรกระบอกสบู ไมต่่ ำกว่ำ 
2,400 ซีซี หรือ ก ำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 
แบบเปิดข้ำงเทท้ำย จ ำนวน 1 คัน  
- รำยละเอียดตำมคณุลักษณะ
เฉพำะและข้อก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือกจัดชื้อรถบรรทุก
เปิดข้ำงเทท้ำย ขนำด 1 ตัน แบบ
เปิดข้ำงเทท้ำย  

950,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองช่ำง 

            

กำรโอนงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  2564 โอนครั้งที่ 
18 เมื่อวันที ่27 กันยำยน 2564 
อนุมัติโดยสภำเทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส ในครำวประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส สมยั
ประชุมสำมัญ สมัยที ่3 ประจ ำปี  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที ่27 
กันยำยน 2564 

รวมครภุัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 950,000                

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 950,000                

 
 
 
 

 
 
 
 


