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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1  
 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว 

ปรากฏว่า มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้จึงได้ขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และสภาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสได้อนุมัติการโอนงบประมาณรายการดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลวานร
นิวาส สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รายละเอียดปรากฏ
ตามประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีง บประมาณ                    
พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 10 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ก าหนดให้เมื่อได้รับหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณต้องจัดท าแผนการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ทั้งนี้ ต้องจัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณดังกล่าว ขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ดังนี้  

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ                      
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลวานรนิวาสจึงจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
และก าหนดห้วงเวลาในการด าเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการโอนงบประมาณที่ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด และนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้อีกด้วย   
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

1.1  บทน ำ 

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

เทศบาลต าบลวานรนิวาสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี งบประมาณเพ่ิมเติมเติม 
รวมไปถึงงบประมาณจากเงินสะสม เมื่อโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แล้ว จะต้องจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณนั้น  ๆ เทศบาลต าบลวานรนิวาส                          
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาสและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสจึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.25๖6 เพ่ิมเติม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและเพ่ือให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนด้วย  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
 1.2.1 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 1.2.2 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานโดยมีที่มาจาก 
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  1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  2)  โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  5) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า                 
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

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

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

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล
วานรนิวาสในปีงบประมาณนั้น ๆ  
 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวานรนิวาส จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลวานรนิวาสและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                       
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีวานรนิวาส เพ่ือประกาศ
ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม จะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 
 
 
 
  



    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพิ่มเตมิครั้งท่ี 1  เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   หน้า ๔ I 
                                            

  ส่วนที่ 1  บทน า  ประกอบด้วย          
    1) บทน า        
    2) วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    
    3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน     
    4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     
 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
    1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
                   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)              
    3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น
         (ผด. 02/1)  
 ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานร
นิวาสให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันวัน นับจากวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น 
รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2) มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

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

ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

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



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



 
 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที ่1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                              หน้า ๕ I 

แบบ ผด. 0๑ 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร และงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนนนงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖6 เนพน่มเนตนมครั้งที่ 1   

เนทศบำลต ำบลวำนรนนวำส อ ำเนภอวำนรนนวำส จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------------ 

1. บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร และและงบประมำณ 

ยุทธศำสตร/์แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนนนนกำร 
คนดเนป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผนดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สังคม ชุมชน และกำรท่องเนท่ียว 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 100.00 1,407,000 100.00 กองช่าง 

รวม 3 100.00 1,407,000 100.00  
รวมท้ังสน้น  3 100.00 1,407,000 100.00  

 
2. บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ ์และงบประมำณ 

ครุภัณฑ ์ จ ำนวนครุภัณฑ์ 
คนดเนป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
ร้อยละของงบประมำณ

ทั้งหมด 
หน่วยงำนรับผนดชอบ

หลัก 

ครุภัณฑ์คอมพนวเนตอร์  
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานท่ัวไป 3 21.43 128,000 48.43 ส านักปลดัเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 4 28.57 29,400 14.91 กองคลัง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1 7.14 30,000 11.35 กองช่าง 

รวมครภุัณฑ์คอมพนวเนตอร ์ 8 57.14 197,400 74.69  
ครุภัณฑส์ ำนักงำน 

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานท่ัวไป 5 35.71 47,900 18.12 ส านักปลดัเทศบาล 
รวมครภุัณฑส์ ำนักงำน 5 35.71 47,900 18.12  

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
แผนงานเคหะและชุมชน 1 7.14 19,000 7.19 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
รวมครภุัณฑส์ ำนักงำน 1 7.14 19,000 7.19  

รวมท้ังสน้น 14 100.00 264,300 100.00  
 



 
 

 

 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 เนพิม่เนตมิครั้งที ่1  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                    หน้า ๖ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า
ถนนเนรืองศร ี

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนเนรืองศรี ฝั่ง
ทิศตะวันตก หมู่ที ่5 ต าบลวานรนวิาส 

อ าเนภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ปริมาณงาน บ่อพัก คสล. 16 บ่อ พร้อมฝา
ปิดเนหล็ก จ านวน 16 ฝา ท่อระบายน้ า 

คสล. มอก. ช้ัน 3 ขนาดเนส้นผา่ศูนย์กลาง 

0.60 เนมตร จ านวน 160 ท่อน ความยาว
โครงการไม่น้อยกว่า 174 เนมตร พร้อม
ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ป้ายถาวร 1 

ป้าย  
- รายละเนอียดตามแบบแปลนเนทศบาล
ต าบลวานรนิวาสก าหนด  

500,000 ถนนเนรืองศรี 
ฝั่งทิศตะวันตก 

หมู่ที ่5 ต าบล
วานรนิวาส 

อ าเนภอวานร
นิวาส จังหวัด

สกลนคร 

กองช่าง             การโอนงบประมาณเนพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จากเนงิน

เนหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ.2565 เนมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2565  

2  โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าถนน
เนปรมปรีดา 

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนเนปรมปรีดา หมู่
ที ่2 ต าบลวานรนิวาส อ าเนภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน รางระบาย
น้ าความลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เนมตร ความ
กว้าง 0.65 เนมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 

140 เนมตร พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว  
1 ป้าย ป้ายถาวร 1 ป้าย  
- รายละเนอียดตามแบบแปลนเนทศบาล
ต าบลวานรนิวาสก าหนด 

408,000 ถนนเนปรม
ปรีดา  

หมู่ที ่2 ต าบล
วานรนิวาส 

อ าเนภอวานร
นิวาส จังหวัด

สกลนคร 

กองช่าง             การโอนงบประมาณเนพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จากเนงิน

เนหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ.2565 เนมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2565 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 เนพิม่เนตมิครั้งที ่1  
เนทศบาลต าบลวานรนิวาส   อ าเนภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                                    หน้า ๗ I 
                                     

แบบ ผด. 0๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวานรนิวาสที่  2 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม ชมุชน และการท่องเท่ียว   
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

หมายเหตุ พ.ศ.๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ค
. 

เนม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนน
นิราศทุกข์ด้านทิศ
ตะวันตก ของถนน
ฝั่งทิศใต้ ของถนน
หมายเนลข 2307   

ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนนิราศทกุข์
ด้านทิศตะวันตก ของถนนฝั่งทิศใต้ 
ของถนนหมายเนลข 2307 หมู่ที ่4 

ต าบลวานรนิวาส อ าเนภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน บ่อพกั 

คสล. 11 บ่อ พร้อมฝาบ่อคอนกรตี 

จ านวน 11 ฝา ท่อระบายน้ า คสล. 
มอก. ช้ัน 3 ขนาดเนส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.00 เนมตร  จ านวน 105 ท่อน 

ความยาวไม่น้อยกว่า 121 เนมตร 

พร้อมป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย 

ป้ายถาวร 1 ป้าย  
- รายละเนอียดตามแบบแปลน
เนทศบาลต าบลวานรนิวาสก าหนด 

499,000 ถนนนิราศทุกข์
ด้านทิศตะวันตก 

ของถนนฝั่งทิศใต้ 
ของถนนหมายเนลข 

2307  
หมู่ที ่4  

ต าบลวานรนิวาส 

อ าเนภอวานรนิวาส 

กองช่าง             การโอนงบประมาณเนพื่อตั้ง
จ่ายรายการใหม่ จากเนงิน

เนหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

อนุมัติโดยสภาเนทศบาล
ต าบลวานรนวิาส  

ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ าปี  
พ.ศ.2565 เนมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2565  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,407,000                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  1,407,000                

 



 
 

 

 

  แบบ ผด.02/1 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 8 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 2 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 
19 นิ้ว) จ ำนวน 3 เครื่อง รำคำเครื่องละ 
30,000 บำท โดยมีคณุลักษณะเฉพำะตำม
มำตรฐำนเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 หนำ้ 6  
ล ำดับที่ 8 

90,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล    

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรบังำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำเครื่อง
ละ 22,000 บำท โดยมีคณุลักษณะเฉพำะ
ตำมมำตรฐำนเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 
ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  
หน้ำ 4 ล ำดับที่ 8 

22,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 9 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
4,000 บำท คุณลักษณะเฉพำะตำม
มำตรฐำนเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 หนำ้ 20 
ล ำดับที่ 43 

16,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 2  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 
19 น้ิว) คุณลักษณะเฉพำะตำมมำตรฐำน
เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 หน้ำ 6  
ล ำดับที่ 8 

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองคลัง  

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 10 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,000 บำท คุณลักษณะเฉพำะตำม
มำตรฐำนเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 หนำ้ 20 
ล ำดับที่ 43 

8,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองคลัง 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

6 เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์หรือ LED  
ขำวด ำ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอรห์รือ LED 
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) รำคำเครือ่งละ 
2,600 บำท มีคุณลักษณะเฉพำะตำม
มำตรฐำนเกณฑ์รำคำกลำงและคณุลักษณะ
พื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  หน้ำ 20 
ล ำดับที่ 44 

2,600 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองคลัง  

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 11 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7 จอแสดงภำพ ขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว  

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 
จ ำนวน 1 จอๆ ละ 2,800 บำท 
คุณลักษณะเฉพำะตำมมำตรฐำนเกณฑ์รำคำ
กลำงและคณุลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวำคม 
2564 ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 
2564  หน้ำ 26 ล ำดับที่ 50 

 2,800                                                  เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองคลัง 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 167,400                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 12 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

 
 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 2  

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 2 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 
19 น้ิว) คุณลักษณะเฉพำะตำมมำตรฐำน
เกณฑร์ำคำกลำงและคณุลักษณะพื้นฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ  
ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564 หน้ำ 6  
ล ำดับที่ 8 

30,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองช่ำง   

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    30,000                
รวมครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์   197,400                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 13 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เครื่องปรับอำกำศ 
แบบติดผนัง ระบบ 
Inverter ขนำด 
18,000 บีทียู   

เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง ระบบ 
Inverter ขนำด 18,000 บีทียู จ ำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 27,900 บำท มีคณุลักษณะ
เฉพำะตำมบัญชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ 
กองงบประมำณ ส ำนักงบประมำณ ฉบับ
เดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันท่ี 
30 ธันวำคม 2564 หน้ำ 24  

27,900 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสำร
ชนิดบำนเลื่อนทึบ  

ตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนทึบ ขนำด 
3 ฟุต จ ำนวน 1 หลัง ๆ 4,000 บำท  
โดยมีคณุลักษณะเฉพำะสังเขป 
- ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร  
- ขนำดลึกไม่น้อยกว่ำ 40 เซนตเิมตร 
- ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 85 เซนติเมตร จดัหำ
โดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำกไม่มี
ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์

4,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 14 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โต๊ะส ำนักงำน โต๊ะส ำนักงำน ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 1 ตัว  
ตัวละ  8,000 บำท โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี้ 
- เป็นโต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก 
- มีขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร 
- มีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 75 เซนตเิมตร 
- มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 70 เซนตเิมตร 
- มีลิ้นชักข้ำงละ 3 ลิ้นชัก และลิ้นชักกลำง 
พร้อมกุญแจล็อค 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์  

8,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

4 โต๊ะหมู่บูชำ   โต๊ะหมู่บูชำ หมู่ 7 จ ำนวน 1 ชุด ชุดละ 
5,000 บำท ส ำหรบัห้องประชุมเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส โดยมีคณุลักษณะเฉพำะ
สังเขป ดังนี ้
- ท ำด้วยไม้เนื้อแข็ง 
- เป็นโต๊ะหมู่บูชำ 7   
- มีโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 7 ตัว 
- มีฐำนรองโต๊ะหมู ่ 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 

5,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 15 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 เก้ำอี้ส ำนักงำน เก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ตัว รำคำตัวละ 
3,000 บำท มีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
ดังนี้  
- เก้ำอี้ส ำนักงำน เบำะหนังหรือเบำะตำข่ำย 
มีพนักพิง 
- ขำเหล็ก แข็งแรงทนทำน 
จัดหำโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เนื่องจำก
ไม่มตีำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ 

3,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป   47,900                

รวมครภุัณฑส์ านักงาน 47,900                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจ ำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เพิ่มเตมิครั้งที่ 1  

เทศบำลต ำบลวำนรนิวำส   อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิม่เตมิครั้งที่ 1 เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร                                หน้ำ 16 I 

แบบ ผด. 0๒/1 

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมายเหตุ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เครื่องตัดหญ้ำแบบ 
ข้อแข็ง  

เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง 
รำคำเครื่องละ 9,500 บำท มีคณุลักษณะ
เฉพำะพอสังเขป ดังนี้  
- เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย เครื่องยนต์
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ ปรมิำตร
กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด  
- เป็นไปตำมบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์  
กองมำตรฐำนงบประมำณ ส ำนัก
งบประมำณ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 
ประกำศ ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2564  
หน้ำ 12 

19,000 เทศบำลต ำบล
วำนรนิวำส  

กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

กำรโอนงบประมำณ
เพื่อต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่ จำกเงินเหลือ

จ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ.2565 อนุมัติ
โดยสภำเทศบำล
ต ำบลวำนรนิวำส  

ในสมัยประชุมสมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 

ประจ ำปี  
พ.ศ.2565  

เมื่อวันที่ 27 
กันยำยน 2565 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน   19,000                

รวมครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 19,000                

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
------------------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕66 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลวานรนิวาส              
เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนอององคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไอเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 อ้อ 26  

  อาศัยอ านาจตามความใน อ้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาอององคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไอเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศ 
ใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เพ่ือทราบถึงรายละเอียดออง
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาลต าบลวานรนิวาส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕66 เพ่ิมเติม ทั้งนี ้ ให้มีผลตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ.2565 
 
 

 (นายก าจัด  ทิพยกสุริยก) 
  นายกเทศมนตรีต าบลวานรนิวาส 

 

 

 

 
 

 




