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แผนการด าเนินงานเป็นแผนปฏิบัติประจ าปีที่รวบรวมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลวานรนิวาส และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วย และน ามาจัดท าแผนการด าเนินงานนี้ขึ้น        
เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงานก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ส่วนราชการอ่ืนทุกภาคส่วน ส่วนราชการในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ                 
ร่วมใจในการจัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้น าแผนการด าเนินงานนี้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และพัฒนาเทศบาลต าบล       
วานรนิวาสเพ่ือความเจริญก้าวหน้า และประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนที่ ในเขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส
ต่อไป  
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           (นายก าจัด  ทิพย์สุริย์) 
      นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 
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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส จัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และยังเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกิดความคุ้มค่า มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถน าแผนการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง  

เทศบาลต าบลวานรนิวาส ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบล              
วานรนิวาส หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส รวมไปถึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที่ ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจในการจัดท า                 
แผนการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ เทศบาลต าบลวานรนิวาส หวังอย่างยิ่งว่า 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในด า เนินงาน เป็น
เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย  

 
เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส 

กันยำยน  2564 
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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
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

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                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 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 าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี                 
พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น 
“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลวานรนิวาสขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่
ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส มุ่งหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลและช่วยในการควบคุม ติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 

 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท า งานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

2)  โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  
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/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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  
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ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาส ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส และโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

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 

 
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและ                              
มีประสิทธิภาพ 

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

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 

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



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
********************* 
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แบบ ผด. 0๑ 

 โครงกำรพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 1 : กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.61 30,000 0.08 - ส านักปลดัเทศบาล 

1.2 แผนงานการเกษตร 1 1.61 20,000 0.06 - ส านักปลดัเทศบาล 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 1  2 3.23 50,000 0.14  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเท่ียว 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  1 1.61 200,000 0.56 - กองช่าง 
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 12.90 580,000 1.61 - กองการศึกษา 
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3  4.84 6,070,000 16.90 - กองช่าง 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 2 12 19.35 6,850,000 19.07  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3 : กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.61 10,000 0.03 - ส านักปลดัเทศบาล 
- กองคลัง  

3.2 แผนงานการศึกษา 10 16.13 12,801,380 35.64 - กองการศึกษา 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 3 4.84 385,000 1.07 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1.61 90,770 0.25 - ส านักปลดัเทศบาล 

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.61 360,000 1.00 - กองการศึกษา 
- กองช่าง  

3.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 5 8.06 160,000 0.45 - กองการศึกษา 
- ส านักปลดัเทศบาล 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
********************* 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๕ I 

แบบ ผด. 0๑ 

 โครงกำรพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3 : กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์(ต่อ) 

3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.61 50,000 0.14 - กองการศึกษา 

3.8 แผนงานการเกษตร  1 1 90,770 0.25 - ส านักปลดัเทศบาล 

3.9 แผนงานงบกลาง 3 3 8,745,600 24.35 - ส านักปลดัเทศบาล 

รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 3 26  26 22,693,520 63.18  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4 : กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.61 20,000 0.06 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.23 4,084,650 
11.37 

- กองช่าง  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.3 แผนงานการเกษตร 1 1.61 30,000 0.08 - กองช่าง  

4.4 แผนงานการพาณิชย ์ 1 1.61 105,850 0.29 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 4 5 8.06 4,240,500 11.81  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  : กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 6 9.68 664,000 1.85 - ส านักปลดัเทศบาล 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 12.90 576,605 1.61 - ส านักปลดัเทศบาล 

5.3 แผนงานการศึกษา 1 1.61 96,000 0.27 - กองการศึกษา 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.61 20,000 0.06 - ส านักปลดัเทศบาล 

5.5 แผนงานการพาณิชย ์ 1 1.61 728,480 2.03 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รวมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำท่ี 5 17 27.42 2,085,085 5.80  

รวมโครงกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 62 100.00   35,919,105         100.00  100.00 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
********************* 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๖ I 

แบบ ผด. 0๑ 

 รำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ที่ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

ครุภัณฑ ์ จ ำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของงบประมำณทั้งหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 2 50.00 12,900 13.13 - ส านักปลดัเทศบาล 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ครุภณัฑ์การศึกษา 1 25.00 55,330 56.33 - กองการศึกษา 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 1 25.00 30,000 30.54 - กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 5 100.00 98,230 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
********************* 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                        หน้า ๗ I 

แบบ ผด. 0๑ 

 รำยจ่ำยประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565  ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

แผนงำน งบประมำณ ร้อยละของงบประมำณทั้งหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

แผนงานงบกลาง 4,371,290 12.49 - ส านักปลดัเทศบาล 
- กองคลัง  
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,682,885 39.11 - ส านักปลดัเทศบาล 
- กองคลัง  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,211,920 9.18 - ส านักปลดัเทศบาล 
แผนงานการศึกษา 6,098,720 17.43 - กองการศึกษา  
แผนงานสาธารณสุข 2,027,680 5.80 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 455,520 1.30 - ส านักปลดัเทศบาล 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1,883,440 5.38 - กองช่าง 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,242,320 9.27 - กองช่าง 
แผนงานการเกษตร 10,000 0.03 - ส านักปลดัเทศบาล 
แผนงานพาณิชย ์ 6,000 0.02 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รวมท้ังสิ้น 34,989,775 100.00  
 



 
 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



    
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร            หน้า ๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
1 โครงการฝึกอบรม

และพัฒนาอาชีพ 
จัดฝึกอบรมอาชีพ รวมไปถึงส่งเสรมิ
และสนบัสนุนงบประมาณ/วสัดุ
อุปกรณ์และครภุณัฑ์ในการประกอบ
อาชีพทุกกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

30,000 ในเขต
เทศบาลต าบล
วานรนวิาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 79/98 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 30,000                
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   30,000                

 



    
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

1.2 แผนงานการเกษตร  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร            หน้า ๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานส่งเสรมิการเกษตร 

   ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่ 

อบรม/จดัท าแปลงสาธิตเกีย่วกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท า
เกษตรทฤษฎีใหม ่ ศูนย์การเรยีน
เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

20,000 ศูนย์การเรียน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 74/98 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000                
รวมแผนงานการเกษตร 20,000                

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 1 จ านวน 2 โครงการ  50,000                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๑๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานไฟฟ้าและประปา   

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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   
1 ขยายเขตแรงสูงและ

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ส าหรับไฟฟ้าส่องสว่าง  
ถนนเปรมปรีดาจากแยก
ถนนเรืองสวัสดิ์ถึงแยก
ถนนราชกิจรังสรรค ์

อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เพื่อขยายเขตแรงสูง
และตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ส าหรับไฟฟ้าส่องสว่างถนนเปรม
ปรีดาจากแยกถนนเรือง
สวัสดิ ์ถึงแยกถนนราชกิจ
รังสรรค ์

200,000 ถนนเปรมปรีดา
จากแยกถนน
เรืองสวัสดิ ์ถึง

แยกถนนราชกิจ 

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 70/98 

รวมงานไฟฟ้าและประปา   200,000                
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 200,000                

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  

 2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  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. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการจดังานบุญ
บั้งไฟ 

- จัดแห่ขบวนฟ้อนร าในวันแห่โฮมบุญ  
- จัดท านั่งร้านส าหรับการน าบั้งไฟ 
ขึ้นจุด 

50,000 เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 82/98 

2 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญกองข้าว 

- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว 
- จัดพิธีบายศรสีู่ขวัญ 
- จัดพิธีบูชาพระแมโ่พสพ 

40,000 เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 82/98 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ
มหาชาต ิ

- จัดกิจกรรมประเพณีบุญมหาชาติ 
- จัดพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง 
- จัดให้มีการเทศน์เรื่องพระเวสสันดร
ชาดกหรือเทศน์มหาชาติ ๑๓ กณัฑ์ 

140,000 เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 83/98 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 - จัดขบวนแห่รถนางนพมาศ 
 - ประกวดกระทง 
 - ประกวดนางนพมาศ หรืออ่ืนๆ 

200,000 เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 83/98 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  

 2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  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. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 

80,000 เทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 84/98 

6 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

- จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
- จัดขบวนแห่เทียน 
- ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  

40,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 86/98 

7 โครงการวันข้ึนปีใหม ่ - จัดท าบุญ/ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
- ตกแต่งไมด้อกไม้ประดับสถานท่ีใน
เขตเทศบาล 

20,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 85/98 

 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  

 2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                       งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
8 โครงการส่งเสริมศาสนา

ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของไทยวานร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอวานรนิวาส  
ตามหนังสือ อ าเภอวานรนิวาส 

ที ่0418/3135 ลงวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564 ส าหรับจัด
กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนาและวัฒนาธรรม
ท้องถิ่น 

10,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอวานร

นิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 95/98 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ 580,000                
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  580,000                

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

**************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  

 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                    งานก่อสร้าง 

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

รหัสสายทาง สน.ถ. 
31-001  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ. 
31 -001 จ านวน 3 ช่วง ช่วง
บ้านวานรนิวาส, บ้านหลักเมือง 

หมู่ที ่1, 3 ต าบลวานรนิวาส 

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,946 

ตารางเมตร 

2,045,000 ช่วงบ้าน 
วานรนิวาส 
บ้านหลักเมือง  
หมู่ที ่1, 3  
ต าบลวานรนิวาส 

กองช่าง             เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ได้รับจดัสรรตาม 

พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

2  โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

รหัสสายทาง สน.ถ. 
31-0012  
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ. 
31-0012 จ านวน 2 ช่วง บ้าน
วานรนิวาส หมู่ที ่1,2,4 ต าบล
วานรนิวาส พื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 10,474 ตารางเมตร 

3,600,000 บ้านวานรนิวาส 

หมู่ที ่1,2,4 ต าบล
วานรนิวาส  

กองช่าง             เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ได้รับจดัสรรตาม 

พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

**************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเท่ียว  

 2.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร         หน้า ๑๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานก่อสร้าง 

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน
แบบาดาลขนาดเล็ก
ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า                 

บ้านวานรนิวาส 

(ชุมชนสนามบิน) หมู่ที ่
4 ต าบลวานรนิวาส 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า                  

425,000 บ้านวานรนิวาส 

(ชุมชนสนามบิน) 
หมู่ที ่4 ต าบล
วานรนิวาส 

กองช่าง             เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่ได้รับจดัสรรตาม 

พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,070,000                
รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 2 จ านวน 12 โครงการ 6,850,000                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                      หน้า ๑๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานบริหารทั่วไป  

  ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอวานรนิวาส เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย
ในกิจกรรมของกิ่งกาชาดอ าเภอ
วานรนิวาส 

10,000 กิ่งกาชาด 
อ าเภอวานร

นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

  
 

         เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 24/98 

รวมงานบริหารทั่วไป 10,000                
รวมแผนงานบริหารทั่วไป  10,000                

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๑๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการจ้างเหมาราย
เดือนครูอัตราจ้าง
ระดับประถมศึกษา 

จ้างเหมารายเดือนครูอัตราจ้าง
ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 

อัตรา 

480,000  โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส 

(ประถมศึกษา)  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 50/98 

2 โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับเด็ก 

(ร.ร.อบ.ท.วานรนิวาส) 

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส อตัรามื้อละ 

21 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

672,000 โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส  
(ระดับอนุบาล)  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 49/98 

3 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก 

(ศพด.ทต.วานรนิวาส) 

ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส อัตรามื้อละ 21 บาท
ต่อคน จ านวน 245 วัน (จ่ายจาก
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) 

308,700 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส  
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส  
/กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 50/98 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๑๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

4 โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส 

ค่าอาหารกลางวัน (ส าหรับนักเรยีน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส อตัรามื้อละ 21 

บาทต่อคน จ านวน 200 วัน  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

336,000  โรงเรียน
อนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส 

(ประถมศึกษา)  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 51/98 

5 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 
เทศบาล 

วานรนิวาส  

โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 52/98 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๑๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  (ต่อ) 

(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่นจาก
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น) 

                

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลจ านวน 160 คน   
   1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
คนละ 850 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 
272,000 บาท          
   1.2 ค่าหนังสือเรยีน คนละ 200 

บาท/ป ีตั้งไว ้ 32,000 บาท  
   1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 

บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้  32,000 บาท  
   1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 

300 บาท/ปี ตั้งไว ้ 48,000  บาท    
    1.5 คา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  

คนละ 215 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 
68,800 บาท  

795,700 โรงเรียน
อนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส  

โรงเรียน
อนุบาล 
เทศบาล 

วานรนิวาส / 
กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 52/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  (ต่อ) 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 80 คน 
   2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
คนละ 950 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้  
152,000 บาท    
2.2 ค่าหนังสือเรียน 
         (1) คา่หนังสือเรียน ป.1 จ านวน 

40 คนๆ ละ 660 บาท/ปี  ตั้งไว้  
26,400 บาท  
        (2) ค่าหนังสือเรยีน ป.2 จ านวน 

30 คนๆ ละ 650 บาท/ปี  ตั้งไว้  
19,500 บาท 
       (3) ค่าหนังสือเรียน ป.3 จ านวน 

10 คนๆ ละ 660 บาท/ปี  ตั้งไว้  
6,600 บาท 
    2.3 คา่อุปกรณ์การเรียน คนละ 195 

บาท/ภาคเรียน  ตั้งไว้  31,200  บาท  
    2.4 คา่เครื่องแบบนักเรียน คนละ 

360 บาท/ปี ตั้งไว ้ 28,800  บาท    

                



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  (ต่อ) 

   2.5 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  

คนละ 240 บาท/ภาคเรียน ตั้งไว้ 
38,400  บาท 
   2.6 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
เพิ่มเตมิ (TOP UP คนละ 250 บาท/
ภาคเรยีน ตั้งไว ้ 40,000 บาท  
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิ
ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่นจาก
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น) 

                

7 อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ค่าจดัการเรียนการสอน  
อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี 
จ านวน 60 คน ตั้งไว้  102,000 บาท 
 (จ่ายจากเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุน
ดา้นการศึกษาจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

102,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลวานร
นิวาส  

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล

ต าบลวานรนิวาส  
/กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 50/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา 

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  หมวดค่าวัสดุ  
8 โครงการอาหาร

เสรมิ (นม) 
ตั้งจ่ายไว ้3,449,180  บาท ดังนี้  
1.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาสอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 

260 วัน   
2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส                

2.1 ระดับอนุบาล  อัตราคนละ 7.37 

บาท จ านวน 260 วัน   
2.2 ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 

7.37 บาท จ านวน 260 วัน  
3. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์
บ ารุง) อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 

260 วัน   
(จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

 
114,980   

 
 
 
 

306,600  
 

153,300 
 
 

2,874,300 
 
 
 
 

 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 

วานรนิวาส 
 
 

โรงเรียนอนุบาล 
วานรนิวาส  

(ราษฎร์บ ารุง) 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

/กองการศึกษา 
 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส 

/กองการศึกษา 
 
 

กองการศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 55/98 

         
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

***************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.2 แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

    งานระดับก่อนวัยเรียนและระดบัประถมศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
9 ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส (จ่ายจากเงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่นจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

150,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
หน้า 56/98 

งบเงนิอุดหนนุ หมวดเงินอุดหนนุ 
10 เงินอุดหนุนโรงเรียน

อนุบาลวานรนิวาส
(ราษฎร์บ ารุง)  
เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวัน  

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  
อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จ านวน 

200 วัน  (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

6,300,000 โรงเรียน
อนุบาล 

วานรนิวาส 
(ราษฎร์บ ารุง) 

 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  
หน้า 56/104 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   12,801,380                
รวมแผนงานการศึกษา 12,801,380                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๒๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

   งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า) 

- รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัข 
- ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคมุ 

55,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 61/98 

งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
2 เงินอุดหนุนส าหรับ

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน/หมูบ่้าน 

ด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขชุมชนละ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

280,000 ชุมชนในเขต
เทศบาล 
ต าบล 

วานรนิวาส  
ทั้ง 14 ชุมชน  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 67/98 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 335,000                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๒๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่น การ
ป้องกันและระงับโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) และการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่ออ่ืน ๆ และ
โรคตดิต่ออุบัติใหม ่ฯลฯ 

ด าเนินการโครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่ออื่นๆและโรค
อุบัติใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย วสัดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เช่น หน้ากาอนามัย 

แอลกอฮอเจลล์ ถุงมือยาง ชุด
ป้องกันเช้ือไวรัส ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ฯลฯ 

50,000 เขตเทศบาล 
ต าบล 

วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 68/98 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 50,000                
รวมแผนงานสาธารณสุข 385,000                

 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หนา้ ๒๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

   งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาด  

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร 

ศพอส.ทต.วานรนิวาส  
และงานอ่ืน ๆ ทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

จ านวน 1 คน 

90,770 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
           เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 66/98 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 90,770                
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,770                

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

3.5  แผนงานเคหะและชุมชน   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                 หน้า ๒๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานไฟฟ้าและประปา   

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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   
1 โครงการติดตั้งหม้อ

แปลงไฟฟ้าส าหรับ
อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 
วานรนิวาส  
(ระดับประถมศึกษา)  

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอวานรนิวาส 

เพื่อก่อสร้าง และขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยระบบไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานร
นิวาส (ระดับประถมศึกษา) 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 1 

ตัว ขนาด 100 KVA พร้อม
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า  

360,000 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 

วานรนิวาส 

(ระดับ
ประถมศึกษา) 

กองการศึกษา 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 70/98 

รวมงานไฟฟ้าและประปา   360,000                
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 360,000                

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๒๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกในทางที่เหมาะสม  

40,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 74/98 

2 โครงการบรูณาการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานบ าบัดและ
ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพตดิ
โดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง การปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ (TO BE 

NUMBER ONE) 

๑.คัดเลือกหมู่บา้นน าร่องในการ
ด าเนินการและมีการขับเคลื่อนงาน  
2. ด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ 
ยาเสพตดิโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์เปน็
ศูนย์กลาง   
๓. จัดกจิกรรม TO  BE NUMBER 

ONE เพื่อด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

40,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 75/98 

3 โครงการฝึกอบรมด้าน 
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นต่าง ๆ เชน่ 

สุขภาพอนามัย อาชีพ อารมณ์ สังคม 

ฯลฯ 
- ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียน
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

30,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 77/104 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๒๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                    งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 

กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ และ
ทัศนศึกษาดูงาน  

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ        

ทัศนศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย 

คณะกรรมการชุมชน กลุม่ 

องค์กรต่าง ๆ 

30,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 78/104 

5 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
วานรนิวาส(ฝึกอบรม
และค่ายกจิกรรม) 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและ
เยาวชน 

20,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 81/104 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 160,000                
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  160,000                

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                    งานกีฬาและนันทนาการ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง  

50,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 81/98 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 50,000                
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 50,000                

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************* 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.8  แผนงานการเกษตร  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                    งานส่งเสริมการเกษตร 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการคนสวน 

จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
รักษาความสะอาด ตัดแต่ง
ต้นไม ้ตัดหญา้ ดูแลสวน ประจ า
ศูนย์การเรียนรูเ้ทศบาลต าบล
วานรนิวาสและปฏบิัติงาน 
อื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย
จ านวน 1 คน   

90,770 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล  

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 93/98 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 90,770                
รวมแผนงานการเกษตร 90,770                

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.9  แผนงานงบกลาง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                     งานงบกลาง  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ุ การจัดสวัสดิการให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมี

อาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  

6,963,600 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
           เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 2/98 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ การจัดสวัสดิการเบีย้ความพิการ
ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดทีไ่ด้แสดงความ
จ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน เพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว   

1,728,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 3/98 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่3 : การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.9  แผนงานงบกลาง 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                     งานงบกลาง  

          

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 5พ.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 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์  
เงินสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์แกผู่้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่
ยากจนหรือถกูทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้  

54,000 ในเขตเทศบาล
ต าบลวานร

นิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 3/98 

รวมงบกลาง  8,745,600                
รวมแผนงานงบกลาง 8,745,600                

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 3 จ านวน 26 โครงการ 22,693,520                
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนวิาส  จังหวัดสกลนคร 

**************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลยั่งยืน 

4.1 แผนงานสาธารณสุข  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร                                          หน้า ๓๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการรณรงค์วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

"ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม" 

- จัดกิกรรม/รณรงคป์ระชาสัมพันธ์
ใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีรูจักรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการลดใช้พลังงาน
น้ ามัน ไฟฟ้า น้ าประปา  
- กิจกรรมการปลูกต้นไม ้

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 62/98 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000                
รวมแผนงานสาธารณสุข 20,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลยั่งยืน 

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                          หน้า ๓๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานสวนสาธารณะ 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานบ ารุงรักษา, 
ปลูกพันธ์ุไม,้ ตกแต่ง
ต้นไมส้วนสาธารณะ  

ที่สาธารณะอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการบุคคลภายนอกเพื่อ
บ ารุงรักษา ปลูกพันธุ์ไม้ 
ตกแต่งต้นไม้ สวนสาธารณะ 

และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ใน
เขตเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

1,361,550 สวนสาธารณะ
และพื้นที่

สาธารณะอื่น ๆ 
ทุกแห่งในเขต
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 72/98 

รวมงานสวนสาธารณะ 1,361,550                
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,361,550                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลยั่งยืน 

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                          หน้า ๓๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

1 โครงการจ้างเหมา
แรงงานรักษาความ
สะอาดกวาดถนน   
ตัดหญา้ไหล่ทางในเขต
เทศบาล  เก็บขนขยะ
ในชุมชนและคัดแยก
ขยะที่โรงคัดแยกขยะ
เทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อท าความ
สะอาดกวาดถนน  ตดัหญ้าไหล่
ทางในเขตเทศบาล  เก็บขนขยะ
ในชุมชนและคัดแยกขยะที่โรง
คัดแยกขยะเทศบาล 

2,723,100 สวนสาธารณะ
และพื้นที่

สาธารณะอื่น ๆ 
ทุกแห่งในเขต
เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 73/98 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,723,100                
แผนงานเคหะและชุมชน 4,084,650                

 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  

4.3  แผนงานการเกษตร  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                    งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  

-จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรทางกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา   
- จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลต าบล
วานรนิวาส และเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีเข้าโครงการ 

เช่น ศูนย์ข้อมูลพฤกษชาติ   หอ
พรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพรรณพืช และศูนย์
ทรัพยากรสวนจิตรลดา เป็นต้น 
- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น   

30,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

กองช่าง               เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 96/98 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 30,000                
รวมแผนงานการเกษตร 30,000                

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

**************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส ที ่4 : การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน  

4.4 แผนงานพาณิชย์  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                         หน้า ๓๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                    งานตลาดสด  

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  

1 โครงการจ้างเหมา
บริการแรงงาน
บุคคลภายนอกรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานท่ีตลาดสด 

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
ตลาดสดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 

105,850 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม    

 
           เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 96/98 

รวมงานตลาดสด 105,850                
รวมแผนงานพาณิชย์ 105,850                

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 4 จ านวน 5 โครงการ 4,240,500                
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๓๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 1 โครงการจ้างเหมา

บริการบุคคลภายนอก 

เพื่อดูแลงาน
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคลเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแล
งานประชาสัมพันธ์  
จ านวน 1 คน 

96,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 11/98 

2 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก
ท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ีราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคลภายนอกท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีราชการ
จ านวน 3 คน   

288,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 11/98 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต าบลวานร
นิวาส 

จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม พัฒนา
ความรู้ความสามารถในแก่
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างรวมถึง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 16/98 

4 โครงการวันเทศบาล  จัดกิจกรรมวันเทศบาลและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ปีละ 1 ครั้ง  

5,000 ส านักงาน
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 16/98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*************************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

 5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไป 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)                                
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหต ุพ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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   
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

6 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอวานร
นิวาส 

ด าเนินการในการจัดหาวัสด ุ

ครุภณัฑ์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ในศูนย์ปฏิบัติการฯ และค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าศูนย์
ปฏิบัติการฯ โดยเทศบาลต าบล
วานรนิวาส เป็นหน่วยด าเนินการ
และตั้งงบประมาณใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 13,000 บาท และขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อ าเภอวานรนิวาส 14 แห่ง 

แห่งละ 13,000 บาท รวมทั้งสิ้น 

195,000 บาท  

195,000 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอวานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 17/98 

รวมงานบริหารทั่วไป 614,000                
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการจดัท าข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจ าป ี 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
หน้า 27/98 

รวมงานบริหารงานคลัง 50,000                
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 664,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานเทศกิจ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการเช่า
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส 

ด าเนินเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ส าหรับตดิตั้งภายในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส จ านวน 

25 ตัว เพื่อเป็นการป้องกัน
อาชญากรรม การจารกรรม และ
ปัญหายาเสพตดิ และค่ามเิตอร์
ไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า 

เพื่อติดตั้งกล้อง  

451,605 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 35/98 

 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
2 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านการจราจร 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การจราจรให้แก่เยาวชน อปพร. 
ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  เพื่อ
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  

20,000  เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 36/98 

รวมงานเทศกิจ 471,605                
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้าน 
สาธารณภัย/อุบัตภิัย/
อัคคีภัย 

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบความ
เดือนร้อนด้านสาธารณภัย/อุบัติภยั/
อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส  และต้องไดร้ับ
ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย 
สาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ เช่น คา่ถุงยังชีพ 

ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม เสื้อกันหนาว เป็นต้น  

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 38/98 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ตั้งหน่วยบริการเฝ้าระวังเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และเทศบาล
สงกรานต์ พร้อมทั้งจัดเจา้หน้าที่
ประจ าหน่วยใหบ้ริการ   

15,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 39/98 

3 โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินท่ีเกดิ
จากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย ์ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 39/98 

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
4 โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาพบิัติ
ประจ าเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

จ านวน 50 คน เพื่อสร้างเสรมิ
ศักยภาพอาสาสมัครในพ้ืนท่ีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือเหลือ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

30,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 41/98 

5 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพ อปพร.
ในงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน และฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย ให้มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ 

และสามารถช่วยเหลือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัได้อย่าง
ถูกต้อง  
- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน จ านวน ๕๐ คน/ป ี

30,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 42/98 

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

       ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
6 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง  สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

10,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 43/98 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 105,000                
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  576,605                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************** 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3  แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๔๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

                        งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศกึษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก 

ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล
กองการศึกษา 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล เพื่อปฏิบตัิงานท่ีกอง
การศึกษา เทศบาลต าบลวานร
นิวาส จ านวน 1 อัตรา 

96,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
หน้า 44/98 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 96,000                
รวมแผนงานการศึกษา 96,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หนา้ ๔๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

1 โครงการ
ประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน และระดับต าบล 

เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลวานรนิวาส เพื่อน ามา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  

20,000 ชุมชน ทั้ง 14 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ต าบลวานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 76/98 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน  20,000                
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   20,000                

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสที ่5 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  

5.5  แผนงานพาณิชย ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                   หนา้ ๔๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

     งานโรงฆ่าสตัว์  

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 

1 โครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ประจ าโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

จ้างเหมาบริการแรงงาน
บุคคลภายนอกเป็นพนักงาน
ประจ าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 8 อตัรา 

728,480 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 76/98 

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 728,480                
รวมแผนงานพาณิชย์ 728,480                

รวมยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 5 จ านวน 17 โครงการ 2,085,085                
 



 
 

 

 

  แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 50 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำนเป็นไปตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
งบประมำณ 

4,300 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2565 
หน้ำ 23/98 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                   
แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 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
. 

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 
3เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐำนเป็นไปตำม
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ กอง
มำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
งบประมำณ 

8,600 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองสำธำรณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2565 
หน้ำ 66/98 

รวมแผนงานสาธารณสุข 8,600                
รวมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 12,900                

 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 51 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑก์ารศกึษา  
แผนงานการศึกษา  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 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 โต๊ะ-เก้ำอี้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษำ 

จัดซื้อโตะ๊-เก้ำอี้นักเรยีน ระดับประถมศึกษำ 
จ ำนวน 35 ชุดๆ ละ 1,580 บำท ส ำหรับ
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลวำนรนิวำส 
โดยคณุลักษณะ ดังนี ้
1) เป็นโตะ๊-เก้ำอี้ไม้ โครงเหล็ก ส ำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ  
2) ขนำดควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 40  
เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร 
และสูงไม่น้อยกว่ำ 65 เซนติเมตร 
- รำยละเอียดรำคำกลำงครุภณัฑ์โต๊ะ-เก้ำอี้ 
นักเรียนระดับประถมศึกษำ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

55,330 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองกำรศึกษำ 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2565 
หน้ำ 56/98 

รวมแผนงานการศึกษา 55,330                
รวมครภุัณฑก์ารศึกษา 55,330                

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                 หน้ำ 52 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ 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
. 

4 ปั๊มน้ ำอัตโนมตั ิ จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ ำอัตโนมตัิ จ ำนวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 15,000 บำท 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี้  
1) ก ำลังมอเตอร์ ขนำด 400 - 500 วัตต ์
2) ส่งน้ ำได้สูงสดุ ไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร 
3) ปริมำณน้ ำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 67 ลิตร/
นำที 
4) ขนำดท่อดูด (มม./นิ้ว) 35/1-1/4" 
5)  ขนำดท่อส่ง (มม./นิ้ว) 35/1-1/4" 
6)  มอเตอรร์ับประกัน 5 ป ี
7) ชุดหัวปั๊มท ำจำกวัสดุแข็งแรงทนต่อกำรกัด
กร่อน 
8)  คุณสมบัติพิเศษ มี Thermostat ป้องกัน 
Motor ไหม้ สภำวะที่ใช้งำนผิดปกติ 
- จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มรีะบุในมำตรฐำนครุภณัฑ์กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส 

กองกำรศึกษำ 

            

เทศบัญญตัิ
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ. 2565 
หน้ำ 92/98 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000                
รวมครภุัณฑส์ านักงาน 30,000                

รายการครุภัณฑ์ รวมท้ังสิ้น 4 รายการ    98,230                
 
 



 
 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
รายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 าระหนี้เงินต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระ

หนี้เงินกู ้ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลวานรนิวาสตาม
สัญญากูเ้ลขที ่1411/100/2557 ลง
วันที ่23 กรกฎาคม 2557 ปีท่ี 6 

1,605,480 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง          
 

  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 1/98 

2 ค่าช าระดอกเบี้ย ค่าช าระหนี้ดอกเบีย้ ตามสญัญากู้
เลขที ่1411/100/2557 ลง
วันที ่23 กรกฎาคม 2557 (อาคาร
ส านักงาน) 

210,980 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 1/98 

3 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจา่ย
ให้พนักงานจ้างตามกฎหมาย 

237,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 1/98 

4 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ีเพื่อคุม้ครองใหแ้ก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย 

หรือสญูหาย อันเนื่องจากการท างาน
ให้แก่นายจา้ง  

10,250 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 1/98 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
5 ส ารองจ่าย ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินทีม่ีเหตุสาธารณภยั

เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน
เกิดสาธารณภยั หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภยั 

หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา ปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น 

การป้องกันและแก้ไขปญัหาอุทกภยั น้ าป่า
ไหลหลาก แผน่ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว  
วาตภยั อัคคภีัย ไฟปา่และหมอกควัน เป็นตน้ 

100,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 4/98 

 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 
6 ค่าเช่าอาคาร 

ที่ดิน และ
ค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ   
 

1. ค่าเช่าอาคารและที่ดินทีร่าชพัสดุ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตั้งไว ้87,640 บาท  
- สัญญาที ่3-สน-43/2550  
(รายตัว 3-044708-1-4) ลงวันที่ 18  
กุมภาพันธ ์2558 ค่าเช่าปลีะ 17,040 บาท  
-สัญญาที ่3-สน-15/2554 (รายตัว 3-
044708-1-3) ลงวันที ่18 กุมภาพนัธ ์

2558 ค่าเช่าปลีะ 29,880.- บาท 
-  สญัญาที ่3-สน-16/2554  
(รายตัว 3-044708-1-5) ลงวันที่ 18  
กุมภาพันธ ์2558 ค่าเช่าปลีะ 3,120 บาท 

455,320 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 5/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 
  (ต่อ) 

- สัญญาที ่4-สน-5/2554  
(รายตัว 4-044708-1-3) ลงวันที่ 18 

กุมภาพันธ ์2558 คา่เช่าปลีะ 37,600 บาท 
2. ค่าเช่าตลาดเทศบาล1(ตลาดผ้า) ตัง้ไว ้

158,490 บาท เป็นค่าเช่าทีร่าชพสัดุและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
- สัญญาที ่3-สน-18/2551 (รายตัว 3-
044708-1-2) ลงวันที ่31 ตุลาคม 2551  
3. ค่าเช่าตลาดเทศบาล 2 (ตลาดเทศบาล
วานรนิวาสและอาคารโดยรอบ สน 247)  
ตั้งไว ้126,240 บาท เป็นค่าเช่าอาคารและ
ที่ดินราชพสัดุและค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ   
แปลง สน 247 
- สัญญาที ่3-สน-25/2552 (รายตัว 3-
044708-1-41) วันที ่23 กันยายน 2552 
4. ค่าเช่าอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสรมิ
เหลก็ 2 ช้ัน 36 คูหา สน 888 ตั้ง
ไว ้82,950 บาท  
 

         
 
 
 
 

       

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 
7 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ

การจดัจราจร 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจดัจราจร การจัดหา
วัสดุอุปกรณด์้านการจราจรที่ประชาชน 

ไดร้ับผลประโยชนโ์ดยตรง เช่น การทาส ีตี
เส้น แผงกั้น ป้าย สัญญาณไฟจราจร หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร ฯลฯ  

35,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 5/98 

8 ค่าบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรบัจริง
ในปีท่ีล่วงมาแล้ว (ไมร่วมเงินกู ้เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แตไ่ม่เกนิ 50,000 บาท 

50,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 6/98 

9 ค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัย 

ค่าเบี้ยประกันอัคคภีัยทรัพย์สินที่อยูใ่น
ความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ตามเง่ือนไขธนารกัษ ์

20,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 6/98 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ/กจิกรรม 
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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบกลาง  หมวดงบกลาง   
 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 

10 เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ับบ านาญใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ตามระเบียบ 

5,260 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 6/98 

11 เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 

เงินบ าเหน็จส าหรับลูกจ้างประจ าที่ออก
จากงาน และมีสิทธไิดร้ับเงินบ าเหน็จ 

566,730
  

เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 6/98 

12 เงินสมทบกองทุน
บ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค านวณตั้ง
จ่ายในอัตรา  ร้อยละ 3 ของประมาณการ
รายรับตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีไมร่วมเงินรายไดจ้ากพนัธบตัร 

เงินกู ้เงินที่มผีู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนนุ  
[เงินรายไดร้วม - (เงินอุดหนุน+เงินทีม่ีผู้
อุทิศให้) X 3% ]  
[(64,755,110 - 33,746,160) X3% ] 
= 930,268.50 บาท 

930,270 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 6/98 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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   
 รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 

13 เงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ 

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 
2561 

130,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 7/98 

 เงินช่วยพิเศษ 
14 เงินช่วยค่าท าศพ

ข้าราชการ/พนักงาน 
เงินช่วยค่าท าศพขา้ราชการ/พนักงาน
เทศบาล 

5,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 7/98 

15 เงินช่วยค่าท าศพ
พนักงานจ้าง 

เงินช่วยค่าท าศพพนกังานจ้าง 5,000 เทศบาล 
ต าบลวานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 8/98 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานงบกลาง  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๕๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานงบกลาง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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   
 เงินช่วยพิเศษ 

16 เงินช่วยค่าท าศพ
ลูกจ้างประจ า 

เงินช่วยค่าท าศพ
ลูกจ้างประจ า 

5,000 เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 8/98 

รวมงานงบกลาง 4,731,290                 
รวมแผนงานงบกลาง 4,731,290                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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/ 

รองนายก 
จ่ายเงินเดือนนายกเทศมนตรี/ 
รองนายกเทศมนตร ี2 คน 

725,760
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 8/98 

2 เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

จ่ายเงินคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี2 คน 

180,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตร ี 
รองนายกเทศมนตร ี2 คน 

180,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 

4 เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ี

จ่ายเงินค่าตอบแทน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  1 คน  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน   

207,360 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  

จ่ายเงินค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาล/ รองประธานสภาเทศบาล 
/สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

1,555,200 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320                
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
6 เงินเดือน

ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจ าปี 
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล หัวหนา้ส านัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/
ช านาญการ นักจดัการงานทะเบียน
และบัตรช านาญการ นิติกร
ปฏิบัติการ/ช านาญการ เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน  
- จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564 -2566 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

3,388,525
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป 

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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)              
7 เงินประจ า

ต าแหน่ง 
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิม่
ค่าตอบแทนพิเศษปลดัเทศบาล  
เงินประจ าต าแหน่ง รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง 

จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

288,000
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 

8  ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน และ
พนักงานขับรถยนต์ จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) หรือท่ีมีการ
แก้ไข 

1,047,480 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 10/98 

 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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) 
9 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ 

ของพนักงาน
จ้าง 

จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไ้ข   

12,000  เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 9/98 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,736,005                
รวมงบบุคลากร  7,584,325                

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
10 ค่าตอบแทน 

ผู้ปฏิบัตริาชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว้ 500 บาท  
2.เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจ าสภาเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 

บาท 
3. เงินค่าตอบแทนการสอบ  
ตั้งไว้ 1,000 บาท 
4. เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานพนักงานเทศบาล  
ตั้งไว ้1,000 บาท 
5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน
เลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลวานร
นิวาส เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,500 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 10/98 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทัว่ไป 

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

  (ต่อ) 
ประธานกรรมการ และกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการ
หรือบุคคลทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งให้
ช่วยเหลือในการ ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตั้งไว้ 10,000 บาท 

 
 
 

 
 

 
 

             
 

11 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 10/98 

รวมหมวดค่าตอบแทน 23,500                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า

ซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 

ค่าจ้างจัดท าวารสารผลงาน
เทศบาล คา่ถ่ายเอกสาร คา่เย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการ 

ด าเนินคดตีามค าพิพากษา ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 

ค่าจ้างเหมาขนยา้ยตดิตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด เสาวิทยุสื่อสาร 

ฯลฯ 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 12/98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
12 รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 

บาท 
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งตาม 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ตั้งไว ้

30,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพธิี
เฉลิมพระชนมพรรษา/วันปิย
มหาราช งานรัฐพิธีอื่นๆ (รวมถึงงาน
อื่น ๆ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี) ตั้ง
ไว ้50,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ตั้งไว้ 3,000 บาท 

103,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 12/98 

 
 
 
 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

13 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหม
ทดแทน 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน  เช่น กรณรีถของ อปท.
ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

5,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 13/98 

14 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  

ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ   

50,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 13/98 

15 ค่าใช้จ่ายในการรับ 
ส่งเสดจ็ 

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระ
บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระบรม
วงศานุวงศ์ ในการเสดจ็ปฏิบัตภิารกิจ 

ณ จังหวัดสกลนคร, ในการจัดท าซุม้
เฉลิมพระเกียรตฯิ การจดัหาพระบรม
สาทิสลักษณ์ เครื่องหมายสญัลักษณ์ 
พระปรมภิไธย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

20,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 14/98 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

16 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตร,ี
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ, 
กรณีเลือกตั้งใหม่หรือกรณีเลือกตัง้ซ่อม 

เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลอืกตั้ง 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ คา่วัสดุ
อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 15/98 

17 ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
ตามระเบียบระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง
ปัจจุบัน 

80,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 15/98 

 
 
 
 
 

  



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๖๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหต ุ
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

21 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกต ิกรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให ้ปฏิบัติ ดังนี ้ 
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 18/98 

หมวดค่าใช้สอย 418,000                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
22 ค่าวัสดสุ านักงาน ค่าวัสดสุ านักงาน ประเภทวสัดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง รวมถึงรายจา่ยเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ต่อเตมิ หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น  

หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก   ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก  แปลงลบกระดานด า ตรายาง  

ขาตั้ง(กระดานด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตดัโฟม เครื่องตดักระดาษ  

เครื่องเย็บกระดาษ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน  

หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ  มลูี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  

พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง   กระเป๋า 

ตาชั่งขนาดเล็ก   กระดาษ   หมึก  ดินสอ 

ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผดิเทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมดุ ซอง
เอกสาร ฯลฯ 

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 19/98 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
23 วัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  

วัสดสุิ้นเปลือง วสัดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง 
ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจา่ยเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ  
รายจา่ยที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง  ค่าภาษ ี คา่ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟา้    

เครื่องวดักระแสไฟฟา้ เครื่องวดัแรงดนัไฟฟ้า 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  

ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เขม็ขัดรัดสายไฟฟา้ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซติเตอร์ 
และช้ินส่วนวิทย ุลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทย,ุ เครื่องรับโทรทัศน,์จานรับ
สัญญาณดาวเทยีม    ดอกล าโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่าง ๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 20/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
24 วัสดุงานบา้น 

งานครัว 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวสัดุคงทน 

วัสดสุิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  

ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจา่ยที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  

ค่าติดตั้ง  เป็นตน้ อาทเิช่น  หม้อ กระทะ 

กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มดี ถัง ถาด  แกว้
น้ า จานรอง ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดบักลิ่น 

แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูท่ีนอน  ปลอก
หมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา 

โอ่งน้ า ที่นอนกระโถน เตาไฟฟา้ เตาน้ ามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้ง
ขนมปัง กระทะไฟฟา้ หม้อไฟฟา้ รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ผา้ห่ม ผา้ปูโต๊ะ น้ าจดืที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 20/98 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
25 วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วสัดุ

สิ้นเปลือง วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
รวมถึงรายจา่ยเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงวสัด ุ  รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
รายจา่ยที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวสัดุ  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภยั  คา่ติดตั้ง  
อาทิเช่น  ไมต้่าง ๆ   ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ สิ่ว  

เสียม  เลื่อย  ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ 

เครื่องวดัขนาดเล็ก   เช่น ตลับเมตร ลกูดิ่ง 
สว่าน  โถส้วม อ่างลา้งมือ  ราวพาดผา้ น้ ามัน
ทาไม ้ทินเนอร์ สีปูนซเีมนต์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์บลอ็ก กระเบื้อง สังกะสี ตะป ู

เหลก็เส้น แปรงทาส ีปูนขาว ท่อน้ าและ
อุปกรณป์ระปา ท่อต่างๆ  ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 21/98 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
26 ค่าวัสดยุานพาหนะ

และขนส่ง 
ค่าวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วสัดุอุปกรณป์ระกอบ
และอะไหล่ รวมถึงรายจา่ยเพื่อประกอบ  

ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสดุ  
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง  อาทเิช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กญุแจเลื่อน คมีล๊อค ล๊อคเกยีร์ 
ล๊อคคลัตซ ์กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล ์

เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต์
(อะไหล่) ชุดเกยีรร์ถยนต์ เบรก ครัช  

พวงมาลยั สายพานใบพดั  หม้อน้ า หวัเทียน 

แบตเตอรี ่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟ
เบรก อานจกัรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์  กันชนรถยนต ์เข็มขดันิรภัย ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 21/98 

 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
27 วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 
วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายทีต่้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  แก๊สหุงต้ม  

น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

60,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 21/98 

28 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่ 

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจา่ยเพื่อ
ประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่
ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวสัดุเช่นค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น ขา
ตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร ์ เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป   พู่กัน ส ี

กระดาษเขยีนโปรสเตอร์  ฟลิ์ม  เมมโมรี่
การ์ด  ฟลิ์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป   แผ่นซีดี) รูป
สีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 22/98 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไป  

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
29 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดคุอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดคุงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง วสัดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
รวมถึงรายจา่ยเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม 

หรือปรบัปรุงวสัด ุรายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่
ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัยส์ินให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ รายจา่ยทีต่้องช าระ
พร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าตดิตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมลู  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพค์อมพิวเตอร์ ตลับผงหมกึส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบลิ หน่วยประมวลผล ฮารด์ดสิก์ไดนร ์

ซีดีรอมไดร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแปน้อักขระ
หรือแป้นพมิพ ์เมนบอร์ด เมมโมรีซ่ิป เช่น 

RAM  คัตซีทฟดีเตอร ์เมาส ์พรินเตอร์
สวิตช่ิงบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ 

แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ  ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 22/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ  265,000                
รวมงบด าเนินงาน 705,500                

รวมงานบริหารทั่วไป 8,290,825                



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ   

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
1 เงินเดือน

ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  

จ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติ
การ/ช านาญการ จ านวนอตัราตามที่
ปรากฏในแผนอตัราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไ้ข 

221,280 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 24/98 

รวมหมวดเงินเดือน 221,280                
รวมงบบุคลากร 221,280                

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ   221,280                
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือน

ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเกบ็
รายได้ เจา้พนักงานการเงินและ
บัญช ีจ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) หรือท่ีมีการแก้ไข 

2,908,520
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 25/98 

2 เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
กองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ)  
หรือท่ีมีการแกไ้ข  

78,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 25/98 

           
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๗๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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)    
3 ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานจัดเกบ็
รายได้ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

231,000
  

เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

กองคลัง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 25/98 

 รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,217,520                
งบบุคลากร 3,217,520                

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพเิศษ ตั้งไว้ 500 บาท 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ตั้งไว้ 100,000 บาท 

100,500 
 

เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  
 

กองคลัง 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 25/98 

 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 
5 ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 25/98 

6 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน
เทศบาล      

153,600 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 26/98 

7 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า     

107,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองคลัง             เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 26/98 

รวมหมวดค่าตอบแทน 362,100                
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
8 รายจ่ายเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงบริการ 
1) ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร  
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ตั้งจ่าย
ไว้ท้ังสิ้น 59,000 บาท   
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารปริมาณการถ่ายขั้นต่ า 

20,000 แผ่น/เดือน จ านวน 1 เครื่อง 

ค่าเช่าเดือนละ4,500 บาท จ านวน 

12 เดือน เป็นเงิน  54,000  บาท 

 
 

54,000 
 
 

 

 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

 
 
 

 
 

กองคลัง 
 
 
 

 

             
เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 26/98 

2) รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่าง ๆ 

ตั้งไว้ 5,000 บาท เช่น ค่าเย็บหนงัสือ
หรือเข้าปกหนังสือ คา่จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์และป้ายต่าง ๆ ค่าล้าง
อัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการใดที่
มิใช่การประกอบดดัแปลงและต่อเติม
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ และอื่น 

ๆ ฯลฯ 

5,000 
 
 

  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง 
 

            

                        
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

      งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
9 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คา่ลงทะเบยีนต่าง ๆ 

ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 

หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดร้ับอนญุาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดงูาน 

หรือไปตดิต่อราชการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

50,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 27/98 

10 ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  
 

50,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 27/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใชส้อย 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

12 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่า
สิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากคา่ใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัตดิังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน ให้จ่ายจากคา่
วัสด ุ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 28/98 

รวมหมวดค่าใช้สอย 179,000                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
12 วัสดุส านักงาน  ค่าวัสดสุ านักงาน เช่น หนังสือ เครือ่ง

คิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกา้อี้
พลาสติก กระดาษ หมึก ดนิสอ ปากกา 

ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ แบบพิมพ ์ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 28/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
13 วัสดุงานบ้าน 

งานครัว 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ 

กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด 

ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 28/98 

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและ
สกร ูสายไมล ์ฯลฯ      

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 28/98 

15 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ เช่น แกส๊หุง
ต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันดีเซล 

น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 

ฯลฯ    

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 28/98 

16 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์ฯลฯ     

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 28/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 91,000                
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
17 ค่าไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าอาคารส านักงาน สนามกีฬา

กลาง ประปาหอถังสูง ห้องสุขาสาธารณะ 

ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดผ้า) ตลาดสดเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส โรงฆ่าสัตว์ โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลต าบลวานรนิวาส โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส ศูนย์การเรียนรู้ 
เครื่องเสยีงไรส้าย อาคาร OTOP สถานีขนส่ง 

บขส. สวนสาธารณะเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

กระแสไฟฟ้าสาธารณะ เกิน 10% และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผดิชอบของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 

660,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 29/98 

18 ค่าน้ าประปา  
ค่าน้ าบาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในอาคารส านักงาน 

ตลาดสดเทศบาลต าบลวานรนิวาส โรงฆ่าสัตว์ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

โรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

ศูนย์การเรียนรู ้ อาคาร OTOP ห้องสุขา
สาธารณะ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

240,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า29/98 

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

******************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

       งานบริหารงานคลัง 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
19 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 

โทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ      
5,000 เทศบาลต าบล 

วานรนิวาส 
กองคลัง             เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า29/98 

20 ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ คา่ธนาณตัิ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ     

18,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า29/98 

 ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและ 

โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ 

(โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ     

140,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองคลัง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า29/98 

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

รวมงานบริหารงานคลัง   4,912,660                
 
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือน

ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจ าปี ต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ/
ช านาญการ จ านวนอตัราตามที่
ปรากฏในแผนอตัราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) หรือท่ีมีการ
แก้ไข 

258,160 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

งานตรวจสอบ
ภายใน 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 30/98 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 258,160                
รวมบุคลากร 258,160                

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 258,160                
รวมแผนงานบริหารทั่วไป 13,682,885                

           
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

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 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน         
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจากค่า
วัสด ุ

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25645 
หน้า 31/98 

รวมหมวดค่าใช้สอย  50,000                
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๘๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
1 วัสดุวิทยุและ

ไฟฟ้า  
วัสดุวิทยุและไฟฟ้า วสัดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  

ดัดแปลง ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงวสัดุ   
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ รายจ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน   หัวแรงไฟฟ้า    

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจไุฟ  ฟิวส ์ เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า 

หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า 

สวิตซไ์ฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซติเตอร์ และ
ช้ินส่วนวิทยุ ลกูถ้วยสายอากาศ รซีีสเตอร์ 
มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทย,ุ เครื่องรับโทรทัศน์,
จานรับสญัญาณดาวเทียม ดอกล าโพง 

แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า  32/98 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๙๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
2 วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจา่ยเพื่อ
ประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น คา่ขนส่ง   
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง  อาทิ
เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ 
ล๊อคคลตัซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย  

ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู 
สายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกยีร์
รถยนต์ เบรก ครัช  พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด  หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่   
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์  กันชนรถยนต์ เขม็ขัดนิรภัย 

ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า  32/98 

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๙๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
3 วัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น   
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  

ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  แก๊สหุงตม้  น้ ามัน
เช้ือเพลิง น้ ามันดเีซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามัน จารบี  มนัเครื่อง 

ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า  33/98 

4 วัสดุเครื่อง 
แต่งกาย 

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน 

รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   

ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจา่ยที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  

ค่าติดตั้ง    อาทิเช่น  เครื่องแบบ เสื้อ 

กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขดั หมวก ผ้าผูกคอ 

เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน  ละคร ฯลฯ 

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า  33/98 

 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๙๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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    
5 วัสดุเครื่อง

ดับเพลิง 
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลืองรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น  ถังดับเพลิง  ลกูบอล
ดับเพลิง ฯลฯ 

25,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า  33/98 

6 วัสดุจราจร ค่าวัสดุจราจร ประเภทวสัดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม  

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
รายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น 

สัญญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจรแผงกั้นจราจร ป้ายเตอืน แท่ง
แบริเออร์(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้าย
จราจรกระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ 

ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ 

สติ๊กเกอรต์ิดรถหรือยานพาหนะฯลฯ 

40,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า  33/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 170,000                
รวมงบด าเนินงาน 220,000                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน 220,000                
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๙๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานเทศกิจ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าป ีพนักงาน
เทศบาล ต าแหน่ง นักจัดการงาน
เทศกิจช านาญการ จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามป ี(ปีงบประมาณ 2564-
2566 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) หรือ
ที่มีการแก้ไข  

448,920 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 34/98 

รวมหมวดเงินเดือน  448,920                
รวมงบบุคลากร   448,920                

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ  
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 

และความปลอดภัยด้านการจราจร 

ซึ่งปฏิบัติงานให้เทศบาลต าบล
วานรนิวาส จ านวน 2 นาย 

48,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 34/98 

รวมหมวดค่าตอบแทน 48,000                
รวมงบด าเนินงาน   48,000                

รวมงานเทศกิจ 496,920                
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๙๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ต าแหนง่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบตัิงาน/ช านาญงาน 

จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

209,640
  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 36/68 

2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินค่าการครองชีพช่ัวคราวพนักงาน
เทศบาล จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสาม ปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) หรือท่ีมีการแก้ไข 

6,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 37/98 

3  เงินค่าจ้างลูกจ้าง 

ประจ า  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ต าแหน่ง 

พนักงานขับรถยนต์ จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) หรือท่ีมีการ
แก้ไข 

584,280 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 37/98 

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๙๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่งพนักงานดับเพลิง จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

1,645,080 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 37/68 

รวมหมวดเงินเดือน  2,445,000                
รวมงบบุคลากร 2,445,000                

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าป่วย การชดเชยการงานท่ีเสีย
ไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าท่ี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

50,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 37/68 

รวมหมวดค่าตอบแทน 50,000                
รวมงบด าเนินงาน   50,000                

งานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,495,000                
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,211,920                

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 96 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจ าป ี

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

689,120 
 
 
 
 
 
 

  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 43/98 

2  เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษาและ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  

จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

60,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 44/98 

รวมหมวดเงินเดือน 749,120                
รวมงบบุคลากร 749,120                

          
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 97 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ 

ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ  

500 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 44/98 

4 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิ 
งานนอกเวลาราชการ 

เงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 44/98 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,500                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     
5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 

ซึ่งบริการ 
 

จ้างเหมาบริการตา่งๆ เช่น ค่า
ล้าง อัดขยายรูป ค่าจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ ค่าเยบ็
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ฯลฯ 
 

5,000  
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 44/98 

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 98 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
5 รายจ่ายเกี่ยวกับ

การรับรองและ 
พิธีการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  
ตั้งไว ้3,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  
ตั้งไว ้30,000 บาท 

33,000  
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 44/98 

 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
6 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง 

หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดร้ับอนญุาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดงูาน 

หรือไปตดิต่อราชการและค่าใช้จ่าย  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

20,000  
 

ตามค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 45/98 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 99 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

7 ลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียบระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน 

30,000  
 

ตามค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 45/98 

8 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย สว่น
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบตัิ  ดังนี ้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองการศึกษา             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 46/98 

รวมหมวดค่าใช้สอย 98,000                
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 100 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ     
9 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดสุ านักงาน เช่น   กระดาษ หมึก 

ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว  

แฟ้ม สมดุบัญชี แบบพิมพ ์ซอง ฯลฯ     

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 46/98 

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น 

ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร ์หมอ้
แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 46/98 

11 วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง มดี เตา
ไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ า
ร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ 

ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 46/98 

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 101 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ     
12 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้

ต่าง ๆ น้ ามันทาไม ้ส ีทินเนอร์ 
ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐหรือซีเมนต์ 
บล็อก  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  

ชะแลง จอบ เสี่ยม สิ่ว ขวาน สว่าน 

เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก (ตลับเมตร 

ลูกดิ่ง) ฯลฯ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 47/98 

13 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 

หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 47/98 

14 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง 

ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 47/98 

15 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กันและสี ฟลิ์ม เมมโมรี ่การด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,์
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 47/98 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 102 I 

แบบ ผด.02 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ     
12 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 

เช่น ตลับผงหมึกส าหรับ เครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ ์เมาส์ 
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซดีีรอม ฯลฯ 

30,000 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กอง
การศึกษา 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 47/98 

หมวดค่าวัสดุ     82,000                
งบด าเนินงาน 181,500                

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 930,620                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 103 I 

แบบ ผด.02 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

1. เงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนผู้อ านวยการสถานศึกษา/ 

พนักงานครูเทศบาล โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ส าหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ 
2. เงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวานร
นิวาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
- จ านวนอตัราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข   

3,486,000 
 
 
 
 
 
 

  

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 47/98 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 104 I 

แบบ ผด.02 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินวิทยฐานะ เงินวิทยฐานะของผู้อ านวยการ

สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษา  
- ช านาญการ คนละ 3,500 บาท 
- ช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักงานครู
เทศบาล (โรงเรยีนอนุบาลเทศบาล และ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)   
- ช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 
จ านวนอัตราตามทีป่รากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 

-2566 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) หรือที่มี
การแก้ไข  

294,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 48/98 

 
  
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 105 I 

แบบ ผด.02 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
3 ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง 
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ต าแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงาน
จ้างท่ัวไป ร.ร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส) 
ตั้งไว้ 270,480 บาท  
- จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับการจดั
การศึกษา จ านวน 244,800 บาท  
- จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 25,680 บาท  
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
วานรนิวาส) ตั้งไว ้1,087,080 บาท  
- จ่ายจากเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 957,600 บาท  
- จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 129,480 

บาท 
จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไ้ข 

1,357,560 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 48/98 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************* 

แผนงานการศึกษา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                            หน้า 106 I 

แบบ ผด.02 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
4 เงินเพิ่มต่าง ๆ 

ของพนักงาน
จ้าง 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ต าแหน่งบุคลากรสนับสนุน
การสอนและพนักงานจ้างทั่วไป ร.ร.อนุบาล
เทศบาลวานรนิวาส) ตั้งไว้ 15,300 บาท  
- จ่ายจากเงินอุดหนุนจดัสรรให้ 12,000 

บาท  
- จ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 3,300 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ต าแหน่งผู้ช่วยครผููดู้แลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
วานรนิวาส) ใช้เงินรายได้ อปท.   
ตั้งไว ้ 15,240  บาท 

30,540 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 49/98 

รวมหมวดเงินเดือน 5,168,100                
รวมงบบุคลากร 5,917,220                

รวมแผนงานการศึกษา 6,548,620                
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

         ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝา่ยบริหารงาน
สาธารณสุข และเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไ้ข 

860,360 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 57/98 

2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานเทศบาล ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) หรือท่ีมีการแก้ไข   

12,780 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 57/98 

   
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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)    
3 เงินประจ า

ต าแหน่ง        
 
 
  

เงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไ้ข   

60,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 58/98 

รวมหมวดเงินเดือน  933,140                
รวมงบบุคลากร 933,140                

งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
4 ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ตั้งไว้ 500 บาท  
2. เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบรบิาล
ท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เพื่อ
เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลา
ที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏบิัตหิน้าท่ี
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง 

จ านวน 2 อัตรา อัตราละ 5,000 บาท/
เดือน ตั้งไว้ 120,000 บาท   

120,500 
 
 

เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 58/98 

 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๐๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
5 ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

1,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 58/98 

รวมหมวดค่าตอบแทน 121,500                
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
6 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า

ซึ่งบริการ  
ค่าจ้างเหมาบริการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ป้ายประกาศ ป้าย
รณรงค ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าส่งตรวจตัวอย่างน้ าและ
สิ่งปฏิกูลทางห้องปฏิบตัิการ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25645 
หน้า 59/98 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

7 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่เช่าท่ีพัก คา่
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่
จ าเป็นในการเดินทางไป ราชการ ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง 

หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดร้ับอนญุาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 

ฝึกอบรม  อบรมสัมมนา ดูงาน หรอืไป
ติดต่อราชการ 

15,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 59/98 

8 ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ ท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557  

10,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 60/98 

 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

9 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัตดิังนี้ 
   (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากคา่ใช้สอย 
   (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 63/98 

รวมหมวดค่าใช้สอย 63,000                
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน เช่น 

แฟ้ม สมดุบัญชี กระดาษ  ตลับหมกึ 

ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ กาว 

แบบพิมพ ์ซองจดหมาย ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 63/98 

11 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก  

สวิตซ์  เบรกเกอร์ ฯล     

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 63/98 

12 วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 

เช่น แปรง ไม้กวาด ที่ตักขยะ ไม้
มือเสือ เข่ง แปรงขัดพื้น ยางรดีน้ า ผ้า
ปูโต๊ะ กระติกน้ า ถังน้ าแข็ง ถาด ถว้ย
ชาม แก้ว ช้อน  

200,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 63/98 

 
 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น แผ่น

เหล็ก เหล็กกล่อง เหล็กเส้น ตาข่าย ลวด 

น๊อต ตะปู ส ีทินเนอร์ ใบเลื่อย แผน่ตัด
เหล็ก หินเจีย ปูนซีเมนต์ หิน ทราย อิฐ
บล็อก ไม ้ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 64/98 

14 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น อะไหล่รถ แบตเตอรี่ ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน แผ่นปะยางรถ กาวปะ
ยางรถ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 64/98 

15 วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน ดีเซล 

น้ ามันเครื่อง น้ ามันไฮโดรริค  น้ ามนั
เฟืองท้าย ฯลฯ ใช้ในงานเก็บขนขยะ 

งานรักษาความสะอาดและงานป้องกัน
ควบคุมโรค ฯลฯ 

320,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 64/104 

 
 
 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 วัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เช่น น้ ายาเคมีก าจดัยุงและ
แมลงวัน ปูนขาว โซดาไฟ คลอรีน 

ทรายเคลือบสารเคม ีชุดทดสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร  ชุดตรวจปสัสาวะ 

ยาและเวชภัณฑ ์วัคซีน เครื่องมือ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ฯลฯ 

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 64/98 

17 วัสดุการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เชน่ มุ้ง
เขียว ตาข่ายพลาสติก แสลมกันแดด 

ผ้ายางกันฝน ฯลฯ ส าหรับใช้ในงานโรง
คัดแยกขยะ คลุมบ่อหมักปุ๋ย ลานตาก
ขยะ ฯลฯ 

3,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
หน้า 64/98 

18 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ส ีแปรงทาส ีพู่กัน แผ่นฟิวเจอบอรด์ 

แผ่นพลาสติกอะคลีิค วสัดุจดับอรด์ 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซดีี 
ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
หน้า 64/98 

 
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 วัสดุเครื่อง 

แต่งกาย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายในการปฏิบตัิงานของกอง
สาธารณสุขฯ เช่น เสื้อยืด เสื้อสะทอ้น
แสง กางเกง รองเท้าบู๊ท ถุงมือผ้า/หนัง 

ถุงมือยาง หน้ากากอนามัยปิดจมูก/
ปาก  เสื้อกันฝน ฯลฯ    

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 65/98 

20 วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

ตลับผงหมึก/หมึกสี ส าหรับ
เครื่องพิมพ์  แผ่นซีดี แฮนดีไ้ดร์ เมาส์  
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซดีีรอม ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 65/98 

21 วัสดุอื่น        
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น เช่น น๊อต  
ตลับลูกปืน ใบมีดเครื่องบดกิ่งไม้ 
สายพาน รอก ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 65/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 707,000                
รวมงบด าเนินงาน   891,500                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,824,640                
 



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
********************** 

  
แผนงานสาธารณสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๑๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

         ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจ าป ี

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ช านาญงาน จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอตัราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) หรือท่ีมีการแก้ไข 

203,040 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 67/98 

รวมหมวดเงินเดือน 203,040                

รวมงบบุคลากร 203,040                
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 203,040                

รวมแผนสาธารณสขุ 2,027,680                
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จงัหวัดสกลนคร                               หน้า ๑๑๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 เงินเดือนข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีพนักงานเทศบาล ต าแหนง่ 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) หรือท่ีมีการแก้ไข 

455,520 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

งานตรวจสอบ
ภายใน 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 68/98 

รวมหมวดเงินเดือน  455,520                
รวมบุคลากร 455,520                

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 455,520                
           
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หน้า ๑๑๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงิน

ปรับปรุงค่าจ้างประจ า ต าแหน่ง
พนักงาน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

244,320 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 66/98 

2 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) 
หรือท่ีมีการแกไ้ข 

221,520 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 69/98 

รวมหมวดเงินเดือน  465,840                
รวมบุคลากร 465,840                

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 465,840                
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หน้า ๑๑๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานไฟฟ้าและประปา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ

เช่น ฟิวส์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

80,000 ในเขตเทศบาล 
ต าบลวานร

นิวาส  

กองช่าง  
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 70/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 80,000                
รวมงบด าเนินงาน 80,000                

รวมงานไฟฟ้าและประปา 80,000                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หน้า ๑๒๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานสวนสาธารณะ 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงิน

ปรับปรุงค่าจ้างประจ า ต าแหน่ง  
คนสวน จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ)หรือที่มีการแก้ไข 

236,640 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 71/98 

รวมหมวดเงินเดือน  236,640                
รวมบุคลากร 236,640                

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
2 วัสดุการเกษตร  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกัน

และก าจดัศัตรูพืชและสตัว์ พันธุ์
พืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะช า 

อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ เคียว สปริงเกอร์ 
(SPRINKLER) มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ 

80,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 72/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 80,000                
รวมงบด าเนินงาน   80,000                

รวมงานสวนสาธารณะ 316,640                
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

*********************** 
แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                       หน้า ๑๒๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงิน

ปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ
พนักงานประจ ารถขยะ จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ)หรือที่มีการ
แก้ไข  

837,720 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 72/98 

2 ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ จ านวนอตัราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) หรือท่ีมีการแก้ไข 

183,240 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 73/98 

รวมหมวดเงินเดือน  1,020,960                
รวมบุคลากร 1,020,960                

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,020,960                
แผนงานเคหะและชุมชน 1,883,440                

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 เงินเดือน

ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจ าปี ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
ช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา วิศวกรโยธา นาย
ช่างโยธาช านาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ) หรือท่ีมี
การแก้ไข   

1,690,640 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 86/98 

2 เงินประจ า
ต าแหน่ง        
 
  

เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 

ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายการ
โยธา จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-
2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการ
แก้ไข    

60,000 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 86/98 

3 ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า
 
 
  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจ า ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามป ี

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ) หรือที่มีการแก้ไข  

271,220 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 86/98 

รวมหมวดเงินเดือน 2,021,240                
รวมงบบุคลากร   2,021,240                

 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๓ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 
4 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

ฯลฯ  

15,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 87/98 

5 ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนอบรม
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าผัง
เมืองรวมชุมชน การจดัท าแผนที่
ภาษี ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  

15,000 ตามค าสั่งและ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 88/98 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๔ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ารุงรักษา

และซ่อมแซม 
 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเปน็การ
จ้างเหมาทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมี
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี ้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้จ่ายจาก ค่าวัสด ุ

100,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 89/98 

รวมหมวดค่าใช้สอย 130,000                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๕ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดสุ านักงาน เช่น โต๊ะตา่งๆ เก้าอ้ี

ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 

ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม  สมุด
บัญช ีแบบพิมพ ์ซองจดหมาย อุปกรณ์
ส านักงาน ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 89/98 

8 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  ไฟฉาย สปอรต์ไลท์ ฯลฯ 

80,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 90/98 

9 วัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด ผ้าปโูต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม 

แก้วน้ าจานรอง มีด เตาไฟฟ้า เตารีด 

กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหมอ้หุง
ข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๊ส  ไมโครเวฟ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 90/98 

 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๖ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 วัสดุก่อสร้าง  ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามนัทา

ไม้ ส ีทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย อฐิ
หรือซีเมนต์บล็อก เหล็ก สังกะสี ตะปู 
ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสยีม สิ่ว ขวาน 

สว่าน เลื่อย เครื่องวัดขนาดเล็ก(ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง) ฯลฯ 

80,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 90/98 

11 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 

แบตเตอรี ่ยางนอกยางใน หัวเทียน ไข
ควง นอตและสกรู หลอดไฟท้ายสต๊อบ
เบรก หลอดไฟเหลยีว หลอดไฟหน้า 

หลอดไฟหรี่ กระจกมองข้าง  
แผ่นปะยางรถ กาวปะยางรถ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 90/98 

12 วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ไส้กรอง 

น้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ น้ ามนั
เบรก น้ ามันเฟื่องท้าย น้ ามันไฮโดรริค 

ฯลฯ 

75,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 90/98 

 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๗ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
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 วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร ่
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 

กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม 

เมมโมรี่การ์ด แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด วัสดุ
จัดบอร์ด ฯลฯ 

2,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 90/98 

14 วัสดุเครื่อง 
แต่งกาย 

ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า 

รองเท้าบูทกันน้ า เสื้อกันฝน ถุงมือผ้า/
หนัง หน้ากากอนามัยปิดจมูก/ปาก ฯลฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 91/98 

15 วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลบัผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องอ่านข้อมูล แบบ
ซีดีรอม สายยูเอสบฯีลฯ 

40,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 91/98 

16 วัสดุส ารวจ คา่จัดซื้อวัสดุส ารวจ เช่น บันได
อะลูมิเนยีม เทปวดัระยะ ไมส้ตรา๊ฟ  

เครื่องค านวณพื้นท่ี ฯลฯ 

5,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 91/98 

 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๘ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  
17 วัสดุอื่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ ดิน หินลูกรัง หิน

เกล็ด ยางมะตอยส าเร็จรูป ปรับปรุง
สนาม ปรับปรุงถนน และถนนคสล. 

60,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส 

กองช่าง             เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 91/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ  412,000                
รวมงบด าเนินงาน   542,000                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

************************ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                หน้า ๑๒๙ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานก่อสร้าง  

      ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ/กจิกรรม 
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
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
1 ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ต าแหน่งช่างก่อสร้าง จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอตัราก าลังสามปี 
(ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) หรือที่มีการแกไ้ข 

679,080 เทศบาล
ต าบล 

วานรนิวาส 

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 93/98 

 
รวมหมวดเงินเดือน 679,080                

รวมงบบคุลากร   679,080                
รวมงานก่อสร้าง 679,080                

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,242,320                
 



     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

****************** 
แผนงานการเกษตร 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร               หน้า ๑๓๐ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานส่งเสรมิการเกษตร 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ/กจิกรรม 

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
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
1 วัสดุการเกษตร  ค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวสัดุคงทน  วัสดุ

สิ้นเปลือง รวมถึงรายจา่ยเพื่อประกอบ  

ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  คา่ภาษี  ค่าประกันภัย  

ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น   เคยีว สปริงเกลอร์
(SPRINKLER) จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่อง
ดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส  อวน
(ส าเร็จรูป) กระชัง  ปุ๋ย  ยาปอ้งกันและก าจดั
ศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ พืชและสตัว์  
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพนัธุ์สัตว์ 
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 

เช่น ใบมีด เชือก ผา้ใบหรือผา้พลาสติก 

หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  

10,000 เทศบาลต าบล 
วานรนิวาส  

กองช่าง 
 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 95/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 10,000                
รวมงบด าเนินงาน   10,000                

รวมแผนงานการเกษตร 10,000                
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************* 
  
แผนงานพาณิชย ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๑๓๑ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

 งานตลาดสด 

      ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้
จากโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 วัสดุวิทยุและไฟฟ้า  ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยสุ าหรับใช้ใน

ตลาดสดเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า ปลั๊ก  สวิตซ ์ เบรกเกอร ์

ฯลฯ 

3,000 ตลาดสด
เทศบาลต าบล

วารนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

           เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
หน้า 97/98 

หมวดค่าวัสดุ 3,000                
งบด าเนินงาน   3,000                

รวมงานตลาดสด 3,000                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

********************* 
  
แผนงานพาณิชย ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                    หน้า ๑๓๒ I 
                                       

แบบ ผด. 0๒ 

งานโรงฆ่าสตัว ์

     ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
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 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ

ส าหรับใช้งานท่ีโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาลต าบล
วานรนิวาส  เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 

ปลั๊ก  สวิตซ์  เบรกเกอร์ ฯลฯ  

3,000 โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
หน้า 98/98 

รวมหมวดค่าวัสดุ 3,000                
รวมงบด าเนินงาน   3,000                

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 3,000                
รวมแผนงานพาณิชย์   6,000                

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
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