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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลม่วงนา 

 

๑.  สภาพทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 
 ๑.๑ ที่ตั้ง 

 เทศบาลต าบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศ
ตะวันตกของอ าเภอดอนจาน    ห่างจากอ าเภอดอนจาน    ๕   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์   
๒๐  กิโลเมตร    มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดตอ่กับ ต าบลนาจ าปา  อ าเภอดอนจาน , ต าบลกลางหมื่น  อ าเภอเมือง 

     จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลดอนจาน  อ าเภอดอนจาน , ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลไผ่   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลดอนจาน   ต าบลนาจ าปา   อ าเภอดอนจาน 

 พื้นที่ 
เทศบาลต าบลม่วงนามีพ้ืนที่โดยประมาณ   ๒๙.๑๘   ตารางกิโลเมตร 
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ทำงหลวงชนบท สำยค ำเม็ก - หนองแคน
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ทำงหลวงชนบท สำยค ำเม็ก - หนองแคน

เคร่ืองหมายในแผนท่ี
เขตเทศบาล
เขตอ าเภอ
เขตต าบล
ทางหลวง  ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง  พ้ืนทางอ่อน

สะพาน
แม่น ้า  คลอง  หว้ย
อ่างเกบ็น ้า  หนองบึง
เข่ือน
ภูเขา  ควน  เนิน

สถานท่ีราชการ
โรงเรียน
วดั

ล ำหว้ยทรำย

โรงกรองน ้าด่ืม

ทำงหลวงชนบท สำยค ำเม็ก - หนองแคน

ทำงหลวงชนบท สำยค ำเม็ก - หนองแคน



 

 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ต าบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่นลุ่มๆดอนๆพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ที่นา 

ที่สวน 

๑.๒  ด้านการเมือง การปกครอง  แยกการปกครอง จ านวนหมู่บ้าน  ๙  หมู่บ้านดังนี้ 
จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน   ๙  หมู่บ้านได้แก่ 

หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงกลาง 
หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงเหนือ 
หมู่ที่ ๓ บ้านม่วงใต้ 
หมู่ที่ ๔ บ้านนาใหญ่ 
หมู่ที่ ๕ บ้านนาน้อย 
หมู่ที่ ๖ บ้านนาเหนือ 
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเขื่อนช้าง  
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมั่ง 
หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงใหม่พัฒนา 

๑.๓  จ านวนประชากร 
๑.๓.๑ เทศบาลต าบลม่วงนามีจ านวนครัวเรือนจ านวน   ๑,๑๑๓  ครัวเรือน 

  ๑.๓.๒ จ านวนประชากรทั้งหมด   ๔,๔๖๗  คน แยกเป็นชาย  ๒,๒๒๕  คนหญิง  ๒,๒๔๒ คน 
   ๑.๓.๓มีความหนาแน่นเฉลี่ยจ านวน   ๑๕๑  คน/ตารางกิโลเมตร 
 

๑.๔ สภาพทางเศรษฐกิจ 

๑.๔.๑ อาชีพประชากร   ๙๐ %  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักพืชที่ปลูกคือข้าว 
มันส าปะหลังอ้อยและยางพารา 

๑.๔.๒ หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลม่วงนา 
       - ธนาคาร     -     แห่ง 

- โรงแรม    ๑     แห่ง 
- ปั้มน้ ามันและก๊าซ   ๒     แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม               -    แห่ง 
 - โรงส ี              ๑๑    แห่ง 

 
 
 



 

๑.๕  สภาพทางสังคม 
๑.๕.๑ สภาพทางการศึกษา 
๑.๕.๒ โรงเรียนประถมศึกษา  ๒  แห่งซึ่งเป็นของรัฐบาล 

๑. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๒ 
   ๒. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๔  

- โรงเรียนมัธยมศึกษา  -     แห่ง 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา  -     แห่ง 
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -     แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๒     แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลางหมู่ที่ ๑ 

                               - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตามราม  หมู่ที่ ๕ 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๙     แห่ง 

๑.๕.๓ สถาบันและองค์การทางศาสนา 
- วัด/ส านักสงฆ์ ๗    แห่ง 

๑. วัดเทวาประสิทธิ์อยู่ในเขตหมู่ที่  ๑ 
 ๒. วัดศรีจันทร์โพธาราม  อยู่ในเขตหมู่ที่  ๒ 

๓. วัดป่าอัมพวัน   อยู่ในเขตหมู่ที่  ๓ 
 ๔. วัดอนุเขตตาราม  อยู่ในเขตหมู่ที่  ๕ 
 ๕. วัดเขตตาราม   อยู่ในเขตหมู่ที่  ๖ 

๖. วัดดอนปู่ตา   อยู่ในเขตหมู่ที่  ๖ 
 ๗. วัดป่าโคกหนองกุง  อยู่ในเขตหมู่ที่  ๖ 
- มัสยิดจ านวน   -     แห่ง 
- ศาลเจ้าจ านวน   -     แห่ง 

 
๑.๕.๔  การสาธารณสุข 

   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล / หมู่บ้าน ๑ แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

๑.๕.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - สถานีต ารวจ   -     แห่ง 
 - สถานีดับเพลิง   ๑     แห่ง 

 
 
 



 

๑.๖ การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 

เส้นทางคมนาคมในการติดต่อกับจังหวัด/ต าบลใกล้เคียงเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์   เส้นทางหลักท่ีใช้ในการติดต่อกับอ าเภอดอนจานและจังหวัดกาฬสินธุ์  คือ กส ๑๐๑๙  ค าเม็ก – 
หนองแคน   ระยะทางจากต าบลม่วงนาถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทางประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร 

การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ๑  แห่ง 
- การไฟฟ้า 
- มีกระแสไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- มีล าน้ าและล าห้วยรวม ๘  สาย 
- แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น (ฝายน้ าล้น ๘ แห่ง) 

๑.๗  ข้อมูลอ่ืนๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
มวลชนที่จัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน๒    รุ่น ๔๐๐ คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑    รุ่น ๒๐๐ คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ๒  รุ่น  ๘๘     คน 

.  ศักยภาพในต าบล 
ศักยภาพของเทศบาลต าบลม่วงนา 
จ านวนบุคลากร 

นายกเทศมนตรี     ๑ คน 
รองนายกเทศมนตรี    ๒ คน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ๑ คน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี    ๑ คน 
จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล   ๑๒ คน 
ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลม่วงนา   ๑ คน 
ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลต าบลม่วงนา  ๑ คน 
ต าแหน่งในส านักปลัดเทศบาล   ๑๑ คน 
ต าแหน่งในกองคลัง    ๙ คน 
ต าแหน่งในกองช่าง    ๔ คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ คน 

 



ระดับการศึกษาของบุคลากร (สมาชิกสภาทต. และพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง) 
ประถมศึกษา      ๑ คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา     ๙ คน 
ปริญญาตรี      ๓๒ คน 
ปริญญาโท      ๘ คน 

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  
การรวมกลุ่มของประชาชน 
การรวมกลุ่มของประชาชนมีทั้งหมด  ๒๑ กลุ่มแยกเป็น 

๑.๑  กลุ่มอาชีพ    ๑๑ กลุ่ม 
๑.๒  กลุ่มออมทรัพย์   ๙ กลุ่ม 
๑.๓  กลุ่มอ่ืนๆ (กลุ่มเกษตรท านาม่วงนา) ๑ กลุ่ม 
จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
หนองเม็กใหญ่พ้ืนที่ประมาณ ๓๓  ไร่ตั้งอยู่บ้านนาใหญ่หมู่ที่  ๔ 

งบประมาณ 
๑. สถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลม่วงนาย้อนหลัง ๕ ปี 

แผนภูมิตารางสถานการณ์คลังย้อนหลัง ๕ ปี  
ล าดับที่ ปีงบประมาณ รายได้รับจริง รายจ่ายจริง หมายเหตุ 

๑ ๒๕๕๖ ๒๖,๗๒๖,๔๘๙.๗๑ ๑๖,๗๒๔,๒๖๖.๑๒  
๒ ๒๕๕๗ ๑๙,๑๘๘,๐๐๒.๘๗ ๑๗,๖๒๐,๓๑๖.๓๗  
๓ ๒๕๕๘ ๒๐,๑๕๓,๓๖๒.๘๘ ๑๙,๓๕๑,๔๐๐  
๔ ๒๕๕๙ ๑๙,๗๘๘,๖๗๓.๒๖ ๑๘,๙๒๙,๙๐๖.๒๗  
๕ ๒๕๖๐ ๒๗,๗๖๔,๙๘๐.๕๗ ๒๗,๐๗๗,๘๙๙.๙๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.๒ รายละเอียดสถานการณ์การคลังย้อนหลังในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ๕ ปี 
 

ประมาณการรายรับ(จริง) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
๑. ภาษีอากร 
๑.๑ ภาษีท่ีจัดเก็บเอง 
๑.๒ ส่วนกลางจัดเก็บเพ่ิมแบ่งให้ 
๑.๓ ส่วนกลางจัดสรรให้ 

 
๘๒,๑๑๗.๔๕ 

 
๑๔,๐๕๓,๘๘๗.๘๙ 

 
๗๕,๒๔๗.๔๕ 

 
๑๑,๘๗๐,๘๘๐.๙๓ 

 
๗๘,๕๑๑.๗๐ 

 
๑๓,๒๘๖,๔๖๓.๙๑ 

 
๘๗,๐๐๒.๙๐ 

 
๑๓,๖๙๙,๘๖๐.๐๘ 

 
๘๙,๐๑๖.๑๐ 
 
๑๔,๑๑๘,๗๕๗.๗๐ 

๒. เงินสะสมที่จ่ายขาด ๒๐๑,๑๐๘ ๑,๖๑๕,๖๒๗ ๕๘,๑๐๖ ๔๕๒,๐๐๐  
๓. รายได้อ่ืนๆ 
     ๓.๑ ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 
     ๓.๒ รายได้จากทรัพย์สิน 
     ๓.๓ รายได้จาก
สาธารณูปโภค 
     ๓.๔ รายได้เบ็ดเตล็ด 

 
๘๘,๕๗๗ 

 
๕๑,๙๔๖.๓๘ 
๔๔๖,๒๔๔ 
๑๑๖,๓๐๐ 

 
๑๖๔,๑๑๓.๘๐ 

 
๒๑,๗๙๙.๖๙ 
๓๙๔,๓๓๕ 
๒๙๗,๒๘๐ 

 
๑๑๗,๘๐๑.๘๐ 

 
๑๔๙,๔๖๐.๔๗ 

๕๓๙,๗๘๘ 
๓๔๔,๔๘๘ 

 
๑๐๗,๗๖๓.๒๐ 

 
๑๗๐,๓๘๐.๐๘ 

๕๓๖,๒๓๓ 
๒๔๑,๘๙๗ 

 
๑๔๘,๙๕๘.๔๐ 

 
๘๗,๒๔๔.๓๗ 
๕๖๖,๘๗๘ 
๑๒๗,๓๖๕ 

๔. เงินอุดหนุน 
     ๔.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป 
     ๔.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  
๖,๓๖๔,๓๔๖ 
๖,๑๐๘,๕๐๐ 

 
๕,๖๓๖,๘๔๕ 

๑๖,๕๒๖,๗๒๕ 

 
๔,๙๔๕,๕๓๗ 

๑๕,๑๒๘,๘๘๕ 

 
๑๒,๖๒๖,๔๖๑ 

๓๐๐ 

รวมเงินรายรับทั้งสิ้น ๒๖,๗๒๖,๔๘๙.๗๑ ๒๖,๙๑๒,๑๒๙.๘๗ ๓๖,๖๘๐,๐๘๗.๘๘ ๓๔,๙๑๗,๕๕๘ ๒๗,๗๖๔,๙๘๐.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
ส่วนที่  ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีท่ีผ่านมา 
 
๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา 
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

1. พบว่าเทศบาลต าบลม่วงนาอยู่ในต าแหน่งที่มีจุดอ่อน (W) และอุปสรรค ดังนั้น ควรหากลยุทธ์ขององค์กร
แบบตั้งรับ แบบค่อยเป็นค่อยไปและประครองช่วยเหลือตัวเอง 

2. จุดเด่นของเทศบาลต าบลม่วงนา มีการบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ส่งผลดีต่อการบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการองค์กร รวมกับการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรสม่ าเสมอ 

3. ข้อด้อยของเทศบาลต าบลม่วงนา พบว่า องค์กรยังขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ขาดความ
สามัคคีและทุ่มเทในการท างาน เกิดการขาดแคลนบุคลากรในกลุ่มงาน 

4. สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลม่วงนา พบว่า มีข้อขัดแย้งทางการเมืองในพ้ืนที่ พ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในการ
สร้างมูลคา่เพ่ิมให้สูงขึ้น ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ขาดแคลนแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรและ
มีแหล่งอบายมุขในพื้นที่ท่ีบ่อนท าลายสภาพเศรษฐกิจและสังคมในเขตเทศบาลต าบลม่วงนา 
จุดเด่นในการพัฒนาที่ผ่านมา 
-  เทศบาลต าบลม่วงนาได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่     

 ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๒   
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้เป็นต าบลต้นแบบในการด าเนินโครงการ กาฬสินธุ์คนดี  

สุขภาพดี  รายได้ดี  สู่เมืองแห่งความสุขฯ  ของอ าเภอดอนจาน 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เป็นต าบลต้นแบบในการด าเนินโครงการ กาฬสินธุ์คนดี  

สุขภาพดี  รายได้ดี  สู่เมืองแห่งความสุขฯ  ของอ าเภอดอนจาน 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘– ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๔ ๑ 
๒. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ๖ ๓ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑ ๐ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ ๓๖ ๑๔ 

รวมทั้งสิ้น ๔๗ ๑๘ 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๘ ๒ 
๒. ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ๓ ๐ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๔ ๐ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ ๘๘ ๘ 

รวมทั้งสิ้น   
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖๐ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า ๘ ๒ 
๒. ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร ๓ ๑ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๔ ๑ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ ๘๖ ๓๔ 

รวมทั้งสิ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๒  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลม่วงนา ได้จัดท าขึ้นโดยยึด

ยุทธศาสตร์การบริหารของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(กลุ่มที่ ๓)ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ และ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ดังนี้ 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๑.๑.แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑.ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕.การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
 ๑.๒.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒.การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔.การเติมโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕.ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๗.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๘.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๙.การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐.การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
 
 



 
นโยบายรัฐบาล  แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โดยแบ่งเป็นนโยบาย ๘ ด้าน คือ  

๑.  นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก  
๒.  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
๓.  นโยบายเศรษฐกิจ 
๔.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
๕.  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖.  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม  
๗.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
๘.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส าหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก มี ๑๖ เรื่อง ดังนี้  
๑.  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ได้แก่  

๑.๑   เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ ยึดมั่นใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๒   เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างและความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่
ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐  

๑.๓   สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
แห่งชาติ (คอป.) ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและค้นหา
ความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและ
จิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน 

๒.  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ ” 
๓.  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง   
๔.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน  
๕.  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่ พื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
๖.  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  
๗.  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ 

และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
๘.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล 

และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
๙.  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
๑๐.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๑๑.  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 



 
๑๒.  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยจะประกาศให้ปี  ๒๕๕๔  -  

๒๕๕๕   เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ” Miracle Thailand Year 
๑๓.  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์ 

และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  
๑๔.  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
๑๕.  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียนโดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียน 

น าร่องส าหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔  
๑๖.  เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยมีสภา 

ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ . 
 

 ๑.๓.วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  กลุ่มที่  ๓  (ขอนแก่น  
กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  และ ร้อยเอ็ด  ) 
 - วิสัยทัศน์ 
 กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  และพลังงานทดแทน 
 ผ้าไหมแพรวาสู่สากล  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน 
  กลยุทธ์ 
  -เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  -การพัฒนาความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าการเกษตร 
  -การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
  -ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
  -การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
  -การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้น ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  -ความมั่นคงด้านอาหารและการตลาด 
  -ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร 
  -การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  ผลิตภัณฑ์  OTOP  และการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 
  -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและเครือข่าย 
  -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์  OTOP 
  -การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ OTOP  กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 



  -ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
  -ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  -เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
  -ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน์  
เชิงสุขภาพฯลฯ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาคน และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ 
  -ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  -ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนามาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ระบบ 
  -ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
  -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติก  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -การส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
  -ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
  -ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  -การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
  -การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
  -การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  -การเตรียมความพร้อม  เพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
 
๑.๔.วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 วิสัยทัศน์ 
 การเกษตรก้าวหน้า  ส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิม  เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ  อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคน  สังคม  และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน 
 ๑.๔.๑.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 



 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๒.ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  ๓.ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
  ๔.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
  ๕.การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของ  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  ๖.สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗.การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘.การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๙.ส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  ๑๐.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑๑.สร้างความเข็มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑๒.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๑๓.การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
  ๑๔.ส่งเสริมสนับสนุนประชาธปิไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
  ๑๕.ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑๖.การบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
  ๑๗.ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
  ๑๘.การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

๑๙.ส่งเสริมงานด้านการศึกษา  การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 
 ๒๐.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  ๒.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย(GAP) 
  ๓.การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๔.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
  ๕.การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 



  ๖.ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  ๗.การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  ๘.ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  ๒.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
  ๓.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
  ๔.การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ๕.ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
  ๖.ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  ๗.การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
  ๘.ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๙.ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ๑๐.ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
  ๑๑.เสริมสร้างอาชีพ  ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
  ๑๒.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
  ๑๓.ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  ๒.เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
  ๓.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
  ๔.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
  ๕.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
  ๖.ส่งเสริมาและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  ๗.การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
  ๘.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านบริการและการท่องเที่ยว 
  ๙.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศน์  เชิงสุขภาพฯ 
  ๑๐.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการ 



  ๑๑.ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๑๒.ส่งเสริมพัฒนาความม่ันคงด้านปัจจัยการผลิต  ส่งเสริมความมั่งคงในพ้ืนที่ท ากิน และเพ่ิม
ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน 
  ๑๓.ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
  ๒.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๓.พัฒนาด้านผังเมือง 
  ๔.พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
  ๕.พัฒนาระบบพลังงาน 
  ๖.พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
  ๗.พัฒนาระบบสื่อสาร 
  ๘.ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๓.ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิธีชุมชน 
  ๔.ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
  ๕.เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  การจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย  มลพิษทางอากาศ
โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๖.เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ าเสียชุมชน 
  ๗.สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
  ๘.ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 

๑.๕.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 



 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 

4.1   วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลม่วงนา 
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ าน าการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่” 

๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 
- การพัฒนาแหล่งน้ า 
- การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- การพัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่ 

๔.๓แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น (จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  และให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของราษฎร 
- ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน 
- พัฒนาเมืองน่าอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๕ 

การติดตามและประเมนิผล 

 
 

๕.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลม่วงนา  ประกอบด้วย 
๑.  นายพิเนตร  ค ามีภักดี ผู้แทนฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุรชาติ  การพงษ์  ประธานสภาฯ     กรรมการ 
๓.  นายสัมพันธ์  แจ่มสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
๔.  นายวิศรุต  จิณามณี  สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
๕.  นายมนัส  แจ่มเสียง ผู้แทนประชาคม      กรรมการ 
๖.  นายบันเทิง  นันบุญ  ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
๗.  นายจรูญ  แลโสภา  ผู้แทนส่วนราชการ    กรรมการ 
๘.  นายฉลาด  ศรีจุลฮาด ผู้แทนส่วนราชการ    กรรมการ 
๙.  นายสมพงษ์  มาตรประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ

 ๑๐. นายสิงห์  เกิ่งประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๑ นายปรเมศวร์    อ่ิมแมน  หัวหน้าส่วนราชการ         กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาแหล่งน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้าง ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาแห่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กองช่าง ทุกสว่น ราชการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ทุกสว่น ราชการ 

แผนงานงบกลาง กองช่าง ทุกสว่น ราชการ 

๒ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเกษตร 

พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
 

ทุกสว่น ราชการ 

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้อย่างยั่งยืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
 

ทุกสว่น ราชการ 

๔ การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเชิง
บูรณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ทุกสว่น ราชการ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทุกสว่น ราชการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด ทุกสว่น ราชการ 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกส่วน ราชการ 

ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ /ข้อมูลข่าวสาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ทุกส่วน ราชการ 

ด้านส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสีว่น
ร่วมของประชาชน และการบริหาร
จัดการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
 

ทุกสว่น ราชการ 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ทุกสว่น ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
                 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลง่น้ า 
๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุรักษา
แหล่งน้ า  เพื่ออุปโภคบริโภคและการ 
เกษตร 

            

      (๑)  ขุดลอกล าห้วย/หนอง
สาธารณะ 

๑ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑ - ๑ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑ - ๕ ๕,๕๐๐,๐๐๐ 

      (๒)  การพัฒนาระบบประปา ๑ ๘,๑๖๐,๐๐๐ ๑ ๘,๑๖๐,๐๐๐ ๑ ๘,๑๖๐,๐๐๐ ๑ ๘,๑๖๐,๐๐๐ ๑ ๘,๑๖๐,๐๐๐ ๕ ๔๐,๘๐๐,๐๐๐ 
      (๓)  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

(๔)  ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
        (๕)  ขุดบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
        (๖) โครงการส ารวจธรณีฟิสิกแหล่ง
น้ าใต้ติน 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ - ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ - ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๑๒,๙๑๐,๐๐๐ 
 

๖ ๑๐,๑๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๓,๐๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๓,๑๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๕๐,๒๙๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขดีความสามารถ  
ในการแข่งขันด้านการเกษตร 
๒.๑  พัฒนาและส่งเสรมิความเข็มแขง็ให้
เกษตรกร 

            

      (๑)  โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีพร้อม
จัดหาเมล็ดพันธุ ์

๑ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๕ ๕,๒๕๐,๐๐๐ 

      (๒)  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูชุ้มชน ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๘๕๐,๐๐๐ 
      (๓) โครงการกอ่สร้างศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๓ ๑,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๘,๖๐๐,๐๐๐ 
๓)  ยุทธศาสตร์การดา้นเศรษฐกิจ 
๓.๑  ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้ 
       อย่างยั่งยืน         

            

      (๑)  ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
      (๒)  โครงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในบ่อซีเมนต์ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
      (๓)  โครงการส่งเสริมการปลูกเห็ด ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
      (๔) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงควาย /โค ไทย ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
      (๕) โครงการปลูกผกัปลอดสาร ม. ๑-๙ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 
      (๖) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ
นอกฤดูท านา 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๑๙๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๕,๑๙๐,๐๐๐ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่อยู่ 
๔.๑  ส่งเสริมสนบัสนุนด้านการศึกษา และ
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

            

(๑)  โครงการอาหารกลางวัน ๑ ๒,๑๑๒,๐๐๐ ๑ ๒,๑๑๒,๐๐๐ ๑ ๒,๑๑๒,๐๐๐ ๑ ๒,๑๑๒,๐๐๐ ๑ ๒,๑๑๒,๐๐๐ ๕ ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ 
(๒)  โครงการอาหารเสริม(นม) ๑ ๙๖๑,๘๖๐ ๑ ๙๖๑,๘๖๐ ๑ ๙๖๑,๘๖๐ ๑ ๙๖๑,๘๖๐ ๑ ๙๖๑,๘๖๐ ๕ ๔,๘๐๙,๓๐๐ 
(๓)  สนับสนุนงานบุญประเพณีตาม 
ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(๔)  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐๐,๐๐๐ 
(๕) โครงการให้บริการการแพทย์ฉกุเฉิน ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๑๕,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๔๑๕,๐๐๐ 
(๖) โครงการม่วงนาคนดี สุขภาพด ีรายได้ดีฯ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๗) โครงการสนับสนุนการยกระดับการศึกษา ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๔๕๐,๐๐๐ 
(๘) โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับและ
ป้องกันอัคคีภัย 

๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๕ 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

(๙) โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ
เกียรติ 

๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

(๑๐) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความพร้อมของเด็ก 

๑ ๔๕๐,๐๐๐ ๑ ๔๓๐,๐๐๐ ๑ ๔๕๐,๐๐๐ ๑ ๔๕๐,๐๐๐ ๑ ๔๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๒๓๐,๐๐๐ 

(๑๑) โครงการวันส าคัญของชาต ิ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๕,๐๐๐ 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่
อยู่ 
๔.๑  ส่งเสริมสนบัสนุนด้านการศึกษา 
และกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม (ต่อ) 

            

(๑๒) โครงการสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๓) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๕ ๒๒๕,๐๐๐ 
(๑๔) โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 
(๑๕) โครงการจัดงานวันเด็ก ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๑๖) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์/วัสดุ
ส านักงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

( ๑๗ ) โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรค
ระบาดที่มีสัตว์เป็นพาหะ 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

( ๑๘ ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๘ ๕,๘๖๘,๘๖๐ ๑๘ ๕,๖๖๘,๘๖๐ ๑๘ ๕,๘๖๘,๘๖๐ ๑๘ ๕,๘๖๘,๘๖๐ ๑๘ ๕,๘๖๘,๘๖๐ ๙๐ ๓๓,๖๔๔,๓๐๐ 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

 
รวม  ๕  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่
อยู่  
๔.๒  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ร่อง/ราง 
ระบายน้ า) 

            

  (๑)โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ๖ - ๖ - ๖ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(๒) โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก
ซอยบ้านนายศิลป์วิเศษฯ 

๑ - ๑ - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๙๐๐,๐๐๐ 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่
อยู่  
๔.๒  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คสล. 
ถนนเพื่อการเกษตร ถนนลูกรัง) 

            

       (๓)  ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
ต าบล 

๑๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๔,๔๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๕,๗๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๕,๘๗๐,๐๐๐ ๑๐ ๕,๒๒๐,๐๐๐ ๕๐ ๒๖,๕๖๐,๐๐๐ 

       (๔) ถนนลกูรังเพื่อการเกษตร ๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่อยู่ 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานทั่วไป 

            

(๕) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ปู
พื้นแผ่นยางพารา  

๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๖) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ปพูืน้แผ่น
ยางพารา 

๒ ๕๖๓,๘๖๓ ๒ ๕๖๓,๘๖๓ ๒ ๕๖๓,๘๖๓ ๒ ๕๖๓,๘๖๓ ๒ ๕๖๓,๘๖๓ ๑๐ ๒,๘๑๙,๓๑๕ 

(๗) โครงการเสริมผิวจราจร para slurry seal ๒ ๒,๘๓๐,๒๔๖ ๒ ๒,๘๓๐,๒๔๖ ๒ ๒,๘๓๐,๒๔๖ ๒ ๒,๘๓๐,๒๔๖ ๒ ๒,๘๓๐,๒๔๖ ๑๐ ๑๔,๑๕๑,๒๓๐ 
(๘) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเม็กใหญ่ 
บ้านนาใหญ ่ม.๔ 

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่อยู่ 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน (ซ่อมแซม/ก่อสร้าง,วางท่อ,ตอ่เติม/
ปรับปรุงตา่งๆ) 

            

(๙) โครงการซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลูกรัง 
ภายในต าบล ม.๑-ม.๙ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๐) วางท่อ คสล. ตามจุดเชื่อม ทางหลวง 
และจุดที่น้ าทว่ม ม. ๑ - ๙ 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๗๐๐,๐๐๐ 

(๑๑) ก่อสร้างและซ่อมแซมสะพานไม้ภายใน
เขตต าบล 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๒ ) กอ่สร้างสะพาน คสล. ข้ามล าห้วยและ
ซ่อมแซมสะพานเดิมที่ใช้การไม่ได้ 

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

   
ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่
อยู่ 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน (ซ่อมแซมต่อเติมโรงกรองน้ า
,ห้องน้ า ห้องส้วม) 

            

(๑๓ ) โครงการจัดซื้อจัดหาระบบและ
ซ่อมแซมระบบกรองน้ าประปา ม. ๑ - ๙ 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๔) โครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
โรงกรองน้ าดื่ม 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๕) โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า คสล. ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๕ ๗๕๐,๐๐๐ 
(๑๖) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดเขตตาราม 

๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๖ ๒๑,๒๙๔,๑๐๙ ๓๖ ๒๑,๒๙๔,๑๐๙ ๓๖ ๒๖,๗๑๔,๑๐๙ ๓๖ ๒๖,๘๑๔,๑๐๙ ๓๖ ๒๖,๑๖๔,๑๐๙ ๑๘๕ ๑๒๓,๒๘๐,๕๔๕ 
 

 

 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม  ๔  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่อยู่ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนา ต่อเตมิ ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ข้อมลู
ข่าวสาร 

            

 (๑) ขยายเขตไฟฟา้ในต าบลมว่งนา ม.๑-๙ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๕ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 (๒) ติดต้ังระบบประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ข่าวสารเทศบาลฯ 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

(๓) ระบบสูบน้ าดว้ยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตรฯ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่อยู่ 
๔.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม 

            

     (๑) โครงการช่วยเหลอืฟื้นฟูผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ/ส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และผู้ป่วย
เอดส ์

๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

      (๒)  โครงการป้องกันยาเสพติด ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 
      (๓)  โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการพัฒนา
บุคลากรและศักยภาพขององค์กร/ชุมชนเพื่อการ
บริการที่ดี 
 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองนา่อยู่ 
๔.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

(๔) โครงการฝึกอบรมการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง
แผนพัฒนาและชุมชนของเทศบาล 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ - ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

(๕) โครงการสร้างจิตส านึกปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ - ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ปี ๒๕๖๑ 
 

ปี ๒๕๖๒ 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ 
 

ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
เมืองน่าอยู่ 
๔.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
ความเข้มแขง็ของชมุชน (ต่อ) 

            

(๖) โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ - ๕ ๑๒๐,๐๐๐ 
(๗) โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ - ๕ ๘๐๐,๐๐๐ 

      ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
เมืองน่าอยู่ 
๔.๔  แนวทางการพัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐานทั่วไป ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 

            

(๘) โครงสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง 
อาคาร ภูมิทัศน์ส านกังานเทศบาล
ต าบลม่วงนา 

๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

(๙) โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาล
ต าบลม่วงนา หลังใหม่ 

๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๐) โครงการจัดซ้ือ/จัดหา รถใช้ใน
ราชการส านักงานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน 

๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
เมืองน่าอยู่ 
๔.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
ความเข้มแขง็ของชมุชน  

            

(๑๑) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV ภายในต าบล 

๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(๑๒) โครงการจ้างเหมาบรกิารเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานของเทศบาล 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๓) โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้น
ทาง ม.๑-๙ 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๔) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๕) โครงการส่งเสริมสนับสนุน การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๑๖,๖๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๖,๖๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๖,๖๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๖,๖๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ ๘๐ ๖๔,๘๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูเ่มอืงน่าอยู่ 
๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ แผนงานบริหารทั่วไป แผนงาน
การศึกษา และแผนงานเคหะชุมชน 

            

(๑) อุดหนุน สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการสัมพันธอ์ าเภอดอนจาน 

๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 

(๒) อุดหนุนอ าเภอดอนจาน (ปกครองดอนจาน) 
-โครงการด้านการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐ 

(๓) อุดหนุน ทต..ดอนจานในการประสานแผน ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐ 
(๔) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลม่วงนา ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 
(๕) อุดหนุน ทต.ดอนจานในการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐ 

(๖) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลม่วงนา ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๕ ๑๕๐,๐๐๐ 
(๗) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(๘) อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานทั้ง ๙ หมู่บ้าน ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 
(๙) อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล ๙ 
หมู่บ้าน 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ 

(๑๐)อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคฯ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
รวม ๑๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๕๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 

 
ยุทธศาสตร ์

 
ปี ๒๕๖๑ 

 
ปี ๒๕๖๒ 

 
ปี ๒๕๖๓ 

 
ปี ๒๕๖๔ 

 
ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

      ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๗,๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

            

(๑)  กอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ย
แกง บริเวณ ท่ากกมว่ง บ้าน
ม่วงเหนือ ม.๒ 

๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๕ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ 

(๒)ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย
แกง บริเวณ ท่ากกมว่ง บ้าน
ม่วงเหนือ ม.๖ 

๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๑ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๕ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ 

(๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกอนามัย ม.๑ 

๑ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๕ ๕,๓๔๐,๐๐๐ 

(๔)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกอนามัย ม.๑ 

๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

(๕ ) ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านนาน้อย ม.๕ ถึง ดงบ้าน
หนาด ต าบลเหนอื อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๕ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๕ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๕ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๕ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๕ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๒๕ ๔๔,๕๖๐,๐๐๐ 

รวมท้ังหมด ๑๐๓ ๗๐,๙๔๔,๙๖๙ 
 

๑๐๓ ๖๗,๙๔๔,๙๖๙ 
 

๑๐๓ ๗๖,๕๔๔,๙๖๙ 
 

๑๐๓ ๗๖,๖๙๔,๙๖๙ 
 

๑๐๓ ๗๓,๗๖๔,๙๖๙ 
 

๕๑๕ ๓๔๓,๖๘๔,๘๔๕ 
 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 

 ๑.๑  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๔ โครงการก่อสร้าง ปรับปุรง 

ต่อเติม ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นภายในต าบล 
ม.๑ - ๙ 

 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับ อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ และได้
มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง ปรับปุ
รง ต่อเติม ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
ภายในต าบล ม.๑ - ๙ 

 

๘,๑๖๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๘,๑๖๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๘,๑๖๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๘,๑๖๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๘,๑๖๐,๐๐๐.- 

(หน่วยงานอื่น) 

ประชาชนมีระบบ
ประปาอย่างเพียงพอ 

๑๐๐ % 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค
พอเพียงกับความ
ต้องการ  

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่  ๗ เพื่อให้ราษฎรใน
พื้นที่สามารถท า
การเกษตรได้ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น     
หมู่ที่ ๗ ตามแบบ
มาตรฐานเทศบาลต าบล
ม่วงนา 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดฤดูแล้ง 

ราษฎรมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรพอเพยีงกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๖ ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  หมู่ ๑- 
๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพยีง 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น
พร้อมคูกั้นน้ าตามล า
ห้วยในเขตต าบลมว่งนา 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐ %  เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับท าการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอด

ฤดูแล้ง 

ราษฎรมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรพอเพยีงกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย ๔. พัฒนาผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๓. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ,การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศลิปะวฒัธรรม จารีตประเพณี 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 

 ๒.๑  แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมความเข็มแข็งให้เกษตรกร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗ โครงการส่งเสริมการปลูก

ข้าวพันธุ์ดีพร้อมจัดหาเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ด ี

เพื่อให้เกษตรกร
อนุรักษ์พันธุข์้าว
พื้นบ้านและคัดเลือก
พันธุ์ข้าวที่ด ี

ประชาชนเข้าใจ
กระบวนการในการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐% ของ
เกษตรกรที่ท านามี
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้

คุณภาพ 

เกษตรกรอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวพื้นบา้นและ
คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ด ี

ส านักปลัด 

๘ โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่
ทันสมัย 

ราษฎรในต าบลม่วงนา
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน
การถ่ายทอดการท า
เกษตรผสมผสาน 
จ านวน ๒  แห่ง 

ราษฎรมีสถานที่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่
ทันสมัย 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการก่อสร้างศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน 

เพื่อให้ราษฎรมี
สถานที่จ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จัดหาสถานทีก่่อสร้าง
ศูนย์จ าหนา่ยสินค้า
ชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

กลุ่มอาชีพที่มี
ผลิตภัณฑ์ 

ราษฎรมีสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

กองช่าง 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ๓.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้อย่างย่ังยืน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๑๑ โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่พันธุ์

ไข่ 
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ด้านอาชีพ เพิ่มรายได้
และอาหารในครัวเรือน 

เกษตรกรในต าบลม่วงนา 
จ านวน  ๗ หมู่บ้านหมู่ที่ 
๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

จ านวน ๑,๐๐๐ ตวั 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ไก่พันธุ์ไข่  อายุพร้อม
ไข่ จ านวน ๑,๐๐๐ ตวั 

เกษตรกรมีรายได้
จากการขายไข่ไก่ 
และมีอาหารไว้
บริโภคในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

๑๒ โครงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจใน
บ่อซีเมนต์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ด้านอาชีพ เพิ่มรายได้
และอาหารในครัวเรือน 

เกษตรกรในต าบลม่วงนา 
จ านวน  ๒ หมู่บ้านหมู่ที่ 
๑,๗ 

จ านวน ๕๐ บอ่ 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

บ่อซีเมนต์ขนาด          
๓ x ๔ ม. พร้อมพันธุ์
ปลาดุกจ านวน 
๒๕,๐๐ ตัว 

เกษตรกรมีรายได้
จากการขายปลาดกุ 
และมีอาหารไว้
บริโภคในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการส่งเสริมกรปลูกเห็ด เพื่อเป็นการส่งเสริม
ด้านอาชีพ เพิ่มรายได้
และอาหารในครัวเรือน 

เกษตรกรในต าบลม่วงนา 
จ านวน  ๒ หมู่บ้านหมู่ที่ 
๑,๘,๒,๙ 

จ านวน ๕๐ บอ่ 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก้อนเช้ือเห็ดฟาง 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
๑,๐๐๐ ก้อน 

เกษตรกรมีรายได้
จากการขายเห็ด
ฟาง และมีอาหารไว้
บริโภคในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

๑๔ โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
กระบือ / โค ไทย 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ 
กระบือของไทยให้คง
อยู ่

เกษตรกรในต าบลม่วงนา   
หมู่ที่  ๒, ๙ 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

พันธุ์ควาย/โค จ านวน 
๘ ตัว ส าหรับ
เกษตรกรจ านวน ๔ 
ครัวเรือนต้นแบบ  

มีการอนุรักษพ์ันธุ์
กระไทยให้คงอยู่
และเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ๓.๑  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้อย่างย่ังยืน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๑๕ โครงการปลูกผักปลอดสารฯ 

ม. ๑ - ๙ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ด้านอาชีพ เพิ่มรายได้
และอาหารในครัวเรือน 

เกษตรกรในต าบล 

ม่วงนา ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

แปลงปลูกผักปลอด
สารฯ  จ านวน ๒๐ ไร ่

เกษตรกรมีรายได้จาก
การขายผักและมี
อาหารปลอดภัยไว้
บริโภคในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพอิสระนอกฤดู
ท านา 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพหลังจากฤดูท านา 

กลุ่มแม่บ้านหมู่ที ่๕ ๒๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

กลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่ม
ผลิตดอกไม้โปรดทาน
ส าหรับจ าหน่ายใน
ชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านรวมกลุ่ม
ผลิตดอกไม้โปรดทาน
ส าหรับจ าหน่ายใน
ชุมชนจ านวน  ๑ กลุ่ม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเชิงบรูณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๑๗ โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนของ 

ศพด.ในสังกัดมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนของ ศพด.
ในสังกัดและ
สถานศึกษาในพื้นที่
บริการ 

๒,๑๑๒,๐๐๐- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๑,๓๗๘,๕๒๐.- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๑๑๒,๐๐๐ 

 (งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๑๑๒,๐๐๐.- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

 

๒,๑๑๒,๐๐๐.- 

(งบหน่วยงานอื่น) 

 

เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลและโรงเรียน
ในเขต ได้รับอาหาร
อย่างเพียงพอ 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัดมี
น้ าหนัก สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

(ถ่ายโอน) 

 -โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัดมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนของ ศพด.
ในสังกัดและ
สถานศึกษาในพื้นที่
บริการ 

๙๖๑,๘๖๐.- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๙๓๓,๓๘๐.- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๙๖๑,๘๖๐.- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๙๔๗,๑๐๐.- 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๙๔๗,๑๐๐.- 

(งบหน่วยงานอื่น) 

เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลและโรงเรียน
ในเขต ได้รับอาหาร
เสริม (นม)อย่าง
เพียงพอ 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัดมี
น้ าหนัก สว่นสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

(ถ่ายโอน) 

๑๘ สนับสนุนงานบุญประเพณี/ 

งานบุญ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ใน
ต าบลม่วงนา 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามตลอดไป 

ราษฎรในต าบลม่วงนา 

ทุกคน 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- (งบ 
อปท.) 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้ร่วม
กิจกรรม งานบุญตาม
ประเพณีท้องถิ่น 

ราษฎรในต าบลม่วง
นาได้เข้าร่วม
กิจกรรมงานบุญตาม
ประเพณี และตาม
ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการศึกษาเชิงบูรณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๑๙ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด ต าบลม่วงนา 
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทัว่ไปสนใจ
กีฬาห่างยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในต าบลม่วงนา 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปสนใจกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๒๐ โครงการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการประชาชน จัดตั้งหน่วยบริการ
ฉุกเฉินให้บริการตลอด 

๒๔ ชม. 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๑๕,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนได้รับ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชม. 

ประชาชนได้รับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ตลอด ๒๔ ชม. 

ส านักปลัด 

๒๑ โครงการม่วงนา คนดี 
สุขภาพด ีรายได้ดี สู่เมือง
แห่งความสุข ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนและสังคมมีคุณภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๕๐ % 
ของประชากรมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒๒ สนับสนุนยกระดับการศึกษา 

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วง
วิทยายน (๕๐,๐๐๐ บาท) 

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา
วิทยาคม (๕๐,๐๐๐ บาท) 

เพื่อยกระดับการศึกษาให้
ทันกับสถานการณ์ที่โลก
เปลี่ยนแปลง 

นักเรียนในโรงเรียน 

ภายในต าบลม่วงนา 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

เด็กนักเรียนในเขต
ต าบลทั้ง ๒ แห่งได้รับ
การยกระดับ
การศึกษาให้ดีขึ้น 

นักเรียนในต าบลม่วง
นาได้รับการการศึกษา
ที่ทันกับสถานการณ์ที่
โลกเปลี่ยนแปลง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการศึกษาเชิงบูรณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๒๓ โครงการอบรมให้ความรู้ในการ

ป้องกันและระงับอัคคีภยั 
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ป้องกันอัคคีภัยในต าบล 

จัดตั้ง อาสาสมัคร 
และ   อปพร. เพือ่
เตรียมความพร้อม 

๗๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐ % ของ อป
พร. ได้รับการ
ฝึกอบรม 

อาสาสมัคร และ   อปพร. 
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง
และป้องกันอัคคีภยัในต าบล 

ส านักปลัด 

๒๔ โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาธรรมะในช่วงปิดเทอม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลม่วงนา 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐ % ของเด็ก
เยาวชนในต าบล 

เด็กและเยาวชนเข้าใจ
หลักธรรมค าสั่งสอนและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

กอง
การศึกษา 

๒๕ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาความพร้อมของเดก็นกัเรียน 

- พัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์

เพื่อให้ผู้ปกครอง/ศพด./
เทศบาล มีความเข้าใจ
ตรงกันในการบริหารจัดการ 

ผู้ปกครอง/ศพด./
เทศบาล 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล ทั้งสอง
แห่ง 

ผู้ปกครอง/ศพด./เทศบาล มี
ความเข้าใจตรงกันในการ
บริหารจัดการ 

กอง
การศึกษา 

 - โครงการไหว้คร ู เพื่อให้นักเรียนแสดงออก
ด้วยกิรยิาเคารพครู อาจารย์ 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัด 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล ทั้งสอง
แห่ง 

นักเรียนแสดงออกด้วยกิรยิา
เคารพครู อาจารย ์

กอง
การศึกษา 

 -โครงการสนับสนุนค่าหนังสือ
เรียน/อุปกรณ์การเรียน/
เครื่องแบบ/ค่าสนับสนุนรายหัว 

เพื่อจัดหาหนังสือใหแ้ก่
ผู้เรียนฯ 

เด็กนักเรียนของ 
ศพด.ในสังกัด 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบล ทั้งสอง
แห่ง 

ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ต่างฯ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเชิงบรูณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 - โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม

จัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครอง
มาร่วมปฐมนิเทศตามที่ 
ศพด.ก าหนด 

ศพด.ในสังกัด ๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล ทั้งสองแห่ง 

ผู้ปกครองมาร่วม
ปฐมนิเทศตามที่ ศพด.
ก าหนด 

กองการศึกษา 

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนด้วย
กิจกรรม 

นักเรียนของ ศพด.
ในสังกัด 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล ทั้งสองแห่ง 

ได้ส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนด้วย
กิจกรรม 

กองการศึกษา 

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

- โครงการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ 
ศพด.ในสังกัด 

ศพด.ในสังกัด ๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล ทั้งสองแห่ง 

การจัดการศึกษาของ 
ศพด.เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 - โครงการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาเพื่อขอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก โดย สมศ. 

ศพด.ในสังกัด ๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบล ทั้งสองแห่ง 

ได้รับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก 
โดย สมศ. 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการศึกษาเชิงบูรณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๒๖  โครงการงานวันส าคัญของ

ชาติ 
เพื่อระลึกถึง
ความส าคัญของวัน
ส าคัญของชาติ 

ร่วมกิจกรรม/จัด
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ 

๕๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนในเขต
ต าบลทุกครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม 

ระลึกถึงความส าคัญ
ของวันส าคัญของชาต ิ

กอง
การศึกษา 

๒๗ โครงการการเลือกตั้งของ 
อปท. 

 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เลือกตั้งของท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งของ  
อปท.  

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

อปท.จัดการเลือกตั้ง
ตามระเบียบกฎหมาย 

มีการจัดการเลือกตั้ง
ของ อปท. ตาม
ระเบียบกฎหมาย 

ส านักปลัด 

๒๘  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบล 

ม่วงนา 

๔๕,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๕,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๕,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนในเขต
ต าบลทุกครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม 
ประเพณีบุญเดือน ๖ 

ประชาชนในพื้นที่ได้
เข้าร่วมงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

กอง
การศึกษา 

๒๙ โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- โครงการประกวดสรภัญญะ 

เพื่อให้เกิดความรัก
ความเข้าใจของบุคคล
ในครอบครัว 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรักความเขา้ใจปี
ละ ๑  ครั้ง 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนในเขต
ต าบลทุกครัวเรือนได้
ร่วมกิจกรรม 

บุคคลในครอบครัวมี
ความรักความเขา้ใจซ่ึง
กันและกัน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑  แนวทางการพัฒนา   สร้างความเข็มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมสนับสนนุด้านการศึกษาเชิงบูรณาการ  และกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๓๐ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ 
จัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ ๑  ครั้งของ
ทุกป ี

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

เด็กในพื้นที่ต าบลม่วง
นาได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็ก  จ านวน 
๑,๕๐๐  คน 

เด็กในพื้นที่ต าบลม่วงนา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก 

กอง 
การศึกษา 

๓๑ โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด
ที่มีสัตว์เป็นพาหะ  

-โรคที่มียุงเป็นพาหะ 

-โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของ
โรคในพื้นที่ 

จัดท าโครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคภายในพื้นที่ต าบล 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคทั่วทั้งต าบล 

ประชาชนในพื้นที่ปลอด
จากโรคที่มียุงเป็นพาหะ 
และโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

๓๒ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

- โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต่อเติม ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.ในสังกัด ๒ แห่ง/
กองการศึกษา 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการปรับปรุง
หรือก่อสร้างใหม่อย่าง
น้อย ๑ แห่ง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

๓๓ โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์/อุปกรณก์ีฬา/ชดุกฬีา/
งานบ้านงานครัว 

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณก์ีฬา/ชุด
กีฬา 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/
อุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา 

ศพด.ในสังกัด ๒ แห่ง/
กองการศึกษา 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

 
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการเรียน
การสอนใช้ตลอดป ี

จัดซื้อครุภัณฑ์/อุปกรณ์
กีฬา/ชุดกีฬาเพื่อ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ร่อง/ราง ระบายน้ า) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๓๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าภายในต าบล หมู่ ๑-๙ 
เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ภายในชุมชน 

รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน  

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในต าบลอยา่ง
น้อย ๕ จุด 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๓๕ ก่อสร้างรอ่งระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนางใจ หมูท่ี่ ๑ ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลม่วงนา 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน ความยาว ๒๐๐ 
ม.  

- - ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของความยาว 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนายเนียม ถึงบ้าน 
นายเจริญ  หมู่ที่ ๓  

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน ความยาว ๓๐๐ 
ม.ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลม่วงนา 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของความยาว 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้ท่อ 

(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

รางระบายน้ าแบบไร่ท้อ 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
ภายในหมูบ่้าน ม.ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ต าบลม่วงนา 

- - ๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ 

(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
หมู่ที่  ๑ – ๙  ตามจุด
ที่มีน้ าท่วมขัง 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ร่อง/ราง ระบายน้ า) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๓๘ ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 

ซอยบ้านนายสมพร ทพิย์
บรรจง  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน ความยาว ๖๐ 
ม.ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลม่วงนา 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
ความยาว 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ซอยบ้านนายอมร หมู่ที ่

 ๔ - ๖ 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

รางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน ความยาว ๔๕๐ 
ม.ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลม่วงนา 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
ความยาว 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 -โครงการวางท่อ  คสล. พร้อม
บ่อพักซอยบ้านนายศิลป์วิเศษ 
ม ๔ - ๖ 

 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

 ท่อ  คสล. พรอ้มบ่อพกั
ความยาว ๓๖๐ ม.ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ต าบลม่วงนา 

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ก่อสร้างวางท่อ  คสล. 
พร้อมบ่อพกัน้ าอย่าง
น้อยครึ่งหนึ่งของ
ความยาว 

ชุมชนไม่มีน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน คสล. ถนนเพ่ือการเกษตร  ถนนลูกรัง) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๓๙ ก่อสร้างถนน  คสล. ด้านทิศ

ตะวันตกดอนเจา้ปู่ หมู ่ ๘,๙ 
เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 
๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

- - ๔๒๐,๐๐๐    
(งบ อปท.) 

 

๔๒๐,๐๐๐    
(งบ อปท.) 

 

๔๒๐,๐๐๐      
(งบ อปท.) 

 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 - ก่อสรา้งถนน  คสล. ภายใน
ต าบล หมู่ ๑ – ๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.  ตามแบบ
มาตรฐานของ ทต.ม่วงนา 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐    
(งบ อปท.) 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐    
(งบ อปท.) 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐    
(งบ อปท.) 

 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนน  คสล. สายบา้น
ม่วงกลาง หมู่ ๑ ไป  

ต.เชียงเครือ อ.เมือง 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 
๕ ม. ยาว ๓๖๖ ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ 
ม. 

๑,๑๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

๑,๑๐๐,๐๐๐.-  

(หน่วยงานอื่น) 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายอุดม  สิงหามาตร หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจรกว้าง 
๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. 

๖๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๖๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๖๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๖๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

 ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน คสล. ถนนเพ่ือการเกษตร  ถนนลูกรัง) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 -ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๔ บ้าน

นายสมจิต  การภักด ีถึงบ้าน
นางนงเยาว์ ค าสวัสดิ์  

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจร
กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ 
ม. 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๕ สาย 
บ้านนายสมพงษ์  การสะอาด 
ถึง บ้าน    นายสูร  การสง่า  

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจร
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน คสล. ถนนเพ่ือการเกษตร  ถนนลูกรัง) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 -ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๕ 

สายบ้านนางทองสาน  การ
เลิศ  

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจร
กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๙๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๙๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๙๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๙๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๙๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๖ 
สายบ้านนายบญุธรรม        
ปรีเลขา   

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจร
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน คสล. ถนนเพ่ือการเกษตร  ถนนลูกรัง) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
 -ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๖ 

สาย บา้นนายทองปน –นาย
สังข์ทอง 

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจร
กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑๒๐ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-
๐.๕๐ ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนน คสล. ม. ๕ 
สายบ้านนางล าไย ผลบุลภ – 
บ้านนางทองสาร 

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิวจราจร
กว้าง ๔ ม. ยาว  ๔๕๐ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ 
ม. 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๐ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

- ก่อสรา้งถนนเพื่อการเกษตร
ในต าบลหมู่ ๑ - ๙ 

เพื่อใช้ขนส่งสินค้าและ
ราษฎรเดินทางได้
สะดวก ปลอดภยั 

ถนนเพื่อการเกษตรผิว
จราจรกวา้ง ๔ ม. ยาว 
๑๐๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ 
ม. 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๔๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน คสล. ถนนเพ่ือการเกษตร  ถนนลูกรัง) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 -ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร สายนานายคูณ  
ยิ่งเลิศ  ระยะทาง ๔๐๐ ม. 
ตามแบบเทศบาลฯ 

เพื่อให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

ถนน ลูกรัง กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ 
ม.  

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนนลูกรังห้วยหินแห่ 
หมู่ ๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนนลูกรัง  ผิวจราจร
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐๐ 
ม. หนา ๐.๒๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐  

(งบ อปท.)                       

๒๐๐,๐๐๐  

(งบ อปท.)                       

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.)                        

๒๐๐,๐๐๐  

(งบ อปท.)                       

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายบ้านนายทองปน (หลังโรง
ปุ๋ย ไปถนนปฏิรูปดงบ้าน
หนาด (นาพ่อใหญ่น้อย 

เพื่อใช้ขนส่งสินค้า
และราษฎรเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 
๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา  

๐.๒๐ ม.  

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ราษฏรเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ราษฏรเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 -ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง
ตาบึ่ง – ถนนปฏิรูปเชียงเครือ 

เพื่อให้ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ถนนลูกรัง  ผิวจราจร
กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๕๐๐ 
ม. หนา ๐.๒๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐  

(งบ อปท.)                       

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.)                        

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐  

(งบ อปท.)                       

๕๐๐,๐๐๐   

(งบ อปท.)                      

ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๔๑ โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์  ปูพื้นแผ่น
ยางพารา  

เพื่อให้ ประชาชนทัว่ไป
และเยาวชนได้มี
สถานที่เล่นกีฬาและออ
ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 

ลานกีฬา
เอนกประสงค์  ปูพื้น
แผ่นยางพารา ขนาด
กว้าง ๒๕ เมตร  ยาว 
๒๕  เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(หน่วยงาน

อื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(หน่วยงาน

อื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(หน่วยงาน

อื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(หน่วยงานอื่น) 

มีการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  ปูพื้น
แผ่นยางพาราที่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนทั่วไปและ
เยาวชนได้มีสถานที่
เล่นกีฬาและออก าลัง
กายที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  ปูพื้นแผ่นยางพารา  

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานที่ในการ
เล่นที่ปลอดภัย 

ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  ปูพื้นแผ่น
ยางพารา ขนาดกวา้ง 
๑๕ เมตร   ยาว ๒๔  
เมตร   

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงานอื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงาน
อื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงาน
อื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงาน
อื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงานอื่น) 

มีการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  ปูพื้นแผ่นยางพารา

ที่ได้มาตรฐาน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่ในการเล่นที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  ปูพื้นแผ่นยางพารา  

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสถานที่ในการ
เล่นที่ปลอดภัย 

ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  ปูพื้นแผ่น
ยางพารา ขนาดกวา้ง 
๑๕ เมตร   ยาว ๒๔  
เมตร   

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงานอื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงาน
อื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงาน
อื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงาน
อื่น) 

๒๘๑,๙๓๔ 

(หน่วยงานอื่น) 

มีการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น  ปูพื้นแผ่นยางพารา

ที่ได้มาตรฐาน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่ในการเล่นที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ตกิคอนกรีต
พื้นทางดิน ซีเมนต์ ม. ๑ – ๙  

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล.ที่เสื่อมอายุการใช้
งาน 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตพื้น
ทางเดิมซีเมนต์           
ม. ๑ – ๙ 

๒,๕๘๒,๘๘๐ 
(งบหน่วยงาน

อื่น) 

๒,๕๘๒,๘๘๐ 
(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๕๘๒,๘๘๐ 
(งบหน่วยงาน

อื่น) 

๒,๕๘๒,๘๘๐ 
(งบหน่วยงาน

อื่น) 

๒,๕๘๒,๘๘๐ 
(งบหน่วยงาน

อื่น) 

ถนน คสล. และถนน
ลูกรังที่เสื่อมอายุการ
ใช้งาน ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนหมู่ที่ ๑ -๙ 
และประชาชนทัว่ไป
สัญจรได้สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๕ โครงการปรับปรุงเสริมผิว
จราจรเดิมด้วย  Asphalt  
Concrete  

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คสล.ที่เสื่อมอายุการใช้
งาน 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
เดิมด้วย  Asphalt  
Concrete พื้นถนน  
คสล.เดิมที่เสื่อมสภาพ 

๒๔๗,๓๖๖ 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒๔๗,๓๖๖ 

(งบ
หน่วยงาน

อื่น) 

๒๔๗,๓๖๖ 

(งบ
หน่วยงาน

อื่น) 

๒๔๗,๓๖๖ 

(งบ
หน่วยงาน

อื่น) 

๒๔๗,๓๖๖ 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

ถนน คสล.ที่เสื่อม
อายกุารใช้งาน  
ได้รับการซ่อมแซมให้
พร้อมต่อการสัญจร 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางจ านวน 
๑,๔๒๐ ได้รับการ
สัญจรที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองเม็กใหญ่ บ้านนาใหญ่     
ม. ๔ 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมหนอง
เม็กใหญ่ให้เป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงพื้นที่  และ
จัดท าสวนสาธารณะ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะและ
สถานที่ออกก าลัง
กาย  จ านวน  ๑  

แห่ง 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมหนอง
เม็กใหญ่ให้เป็น
สวนสาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ซ่อมแซม/ก่อสร้าง, วางท่อ, ต่อเติม/ปรับปรุงต่างๆ) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๔๗ โครงการซ่อมแซมถนน 

คสล/ถนนลูกรังภายในต าบล 
ม.๑ – ๙ 

เพื่อใช้ขนส่งสินค้าและ
ราษฎรเดินทางสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล/ถนน
ลูกรังภายในต าบล 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

ซ่อมแซมถนน คสล/
ถนนลูกรังภายใน
ต าบล อย่างน้อย ๕ 
จุด 

ราษฎรเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

๔๘ วางท่อ คสล. ตามจุดเชื่อม
ทางหลวง และจุดที่น้ าท่วม
ขังในต าบล 

หมู่ที่ ๑ - ๙ 

เพื่อลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังภายในชุมชน 

วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ 
x ๑.๐๐ พร้อมบ่อพกั  

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

มีทางไหลของน้ า 
และลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในชุมชน 

มีทางไหลของน้ า 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขังภายในชุมชน 

กองช่าง 

๔๙ ก่อสร้างและซ่อมแซม
สะพานไม้ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้ราษฎรเดินทาง
ได้สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพาน
ไม้ ภายในเขตต าบล 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ราษฎรเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ราษฎรเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

๕๐ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ล าห้วย และซ่อมแซม
สะพานเดิมที่ใช้การไม่ได้ 

เพื่อให้ราษฎรเดินทาง
ได้สะดวกปลอดภยั 

สะพาน คสล.ข้ามหว้ยแกง 
จ านวน ๒ แห่ง และซ่อม
สะพาน คสล.ภายในเขต
ต าบล 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐.
- 

 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

ราษฎรเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

ราษฎรเดินทาง
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๒  แนวทางการพัฒนา   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ซ่อมแซมต่อเติมโรงกรองน้ า, ห้องน้ าห้องส้วม) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๕๑ โครงการจัดซ้ือจัดหาระบบ

และซ่อมแซมระบบกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน ม.๑-๙ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน 

ระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 
๙ หมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ระบบประปาหมู่บ้าน
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

ราษฎรได้ใช้น้ าประปาที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

๕๒ โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุง 
/ ต่อเติม โรงกรองน้ าดื่ม ทั้ง
สองแห่ง 

เพื่อให้โรงกรองน้ าดื่มมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ส ารับให้บริการ
ประชาชน 

อาคาร  ระบบกรองน้ า
ได้รับการปรับปรุงให้ดี
อยู่เสมอ 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

อาคาร  ระบบกรอง
น้ าได้รับการปรับปรุง
ให้ดีอยู่เสมอ อย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี 

อาคาร  ระบบกรองน้ า
ได้รับการปรับปรุงให้ดีอยู่
เสมอ 

กองช่าง 

๕๓ โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ า 
คสล. 

เพื่อกักเก็บน้ าที่ปล่อย
ทิ้งจากโรงกลองน้ า 

บ่อเก็บน้ า คสล. ขนาด 
กว้าง ๒ ม.ลึก ๒ ม. 
ยาว ๖ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๑๕๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

บ่อเก็บน้ า คสล. 
ขนาด กว้าง ๒ ม.ลึก 
๒ ม. ยาว ๖ ม. 

กักเก็บน้ าทีป่ล่อยออกจาก
ระบบกรองน้ า ของโรง
กรองน้ าส าหรับใช้ใน
กิจการเทศบาลฯ 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัดเขตตาราม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขต
ตาราม จ านวน ๑  แห่ง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงาน
อื่น) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงานอื่น) 

มีอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อรองรับ
จ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีอาคารสถานที่
ส าหรับเข้าการเตรียม
ความพร้อมกอ่นวยัเรียน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๓  แนวทางการพัฒนา   ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ/ข้อมูลข่าวสาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๕๕ 

ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ต าบลม่วงนา ม. ๑ - ๙ 

 

เพื่อให้ราษฎรมีแสง
สว่างใช้อย่าง
พอเพียง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในต าบลม่วงนา
พร้อมสายพาดดับ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 (งบ อปท.) 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 (งบ อปท.) 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 (งบ อปท.) 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 (งบ อปท.) 

๖๐๐,๐๐๐.- 

 (งบ อปท.) 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียงกับ
ความต้องการ 

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้
อย่างพอเพียงกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๕๖ 
โครงการติดตั้งระบบ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลฯ 

เพื่อให้ราษฎรได้
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
การด าเนินงานของ
เทศบาลฯ เหตุบ้าน
การเมืองฯ 

ติดตั้งระบบ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร พร้อม
ห้องควบคุมระบบ 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ราษฎรไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร การ
ด าเนินงานของ
เทศบาลฯ เหตุบ้าน
การเมืองฯ 

ราษฎรไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
การด าเนินงาน
ของเทศบาลฯ 
เหตุบ้าน
การเมืองฯ 

ส านักปลดั 

๕๗ 
ระบบสบูน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตรและระบบ
ประปาภายในต าบล 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีน้ า
ส าหรับอุปโภค – 
บริโภค 

บ่อบาดาลเพือ่การเกษตร
และระบบประปาหมู่บา้น
สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 
ภายในต าบล 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงานอื่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงานอื่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงานอื่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงานอื่น) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบหน่วยงานอื่น) 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค – บริโภค
อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลภายใจ
ต าบลทั้ง ๙  
หมู่บ้าน   

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕๘ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ต าบล
ม่วงนา 

เพื่อให้ราษฎรผู้ประสบภัย
ได้รับความช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูอยา่งรวดเร็ว 

ราษฎรผู้ประสบภยั
ธรรมชาติในต าบล
ม่วงนา 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

ราษฎรผู้ประสบภยั
ธรรมชาติในต าบลม่วง
นา 

ราษฎรได้รับความ
ช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูอยา่งรวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๕๙ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส (ผู้
สูงอาย,ุพิการ,เอดส)์ ในต าบลม่วงนา 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลม่วงนาทุกคน 

๒,๐๐๐,๐๐๐
.- (งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แสดง
ตน 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือซึ่ง
เป็นขวัญก าลังใจ 

ส านักปลัด 

๖๐ โครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศกัยภาพของ
องค์กร/ ชุมชนเพื่อการบริการที่ดี 

- โครงการอบรมพนกังาน/ลูกจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิก ทต.และผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาต าบล 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิก 
อบต. ทุกคน 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ ผู้น า
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเทศบาล 
ทุกคน 

พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิก 
ทต. ทุกคนมี
วิสัยทัศน์ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๖๑ - โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพื้นที่เห็น
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลม่วงนา 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อปท.) 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลม่วงนา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
เห็นถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕.การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๒ - โครงการฝึกอบรมการ

จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง
แผนพัฒนาและแผนชุมชน
ของเทศบาลฯ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดท า
และทบทวนแผนชุมชนดว้ย
ตนเองและน าไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาทอ้งถิ่น 

พื้นที่ต าบลม่วงนา หมู่๑-๙ ๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

 ชุมชนจัดท าและทบทวน
แผนชุมชนด้วยตนเองและ
น าไปใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชนมีความเข็มแข็ง
แผนพัฒนาชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๖๓ - โครงการสร้างจิตส านึก
ปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติเพื่อสร้างความ
สมานฉันท ์

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา
และพระมหากษัตริย ์

จัดกิกรรมรณรงค์เพื่อปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติในต าบล
ม่วงนา 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

 ประชาชนมีจิตส านกึใน
การจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 

ส านักปลัด 

๖๔ - โครงการจัดกจิกรรม วัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อระลึกถึงวันจัดตั้ง
ท้องถิ่นไทยและเข้าใจ
บทบาทหน้าที ่

จัดกิกรรมวันท้องถิ่นไทยใน
วันที่ ๑๘ มีนาคม 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

 พนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ ผู้น าชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา
เทศบาล ทุกคน 

ประชาชน๐เข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่อง
เทศบาล 

ส านักปลัด 

๖๕ - โครงการพัฒนาระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการพัฒนาระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๒๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๒๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

 มีแผนที่ภาษีของต าบล
อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

ระบบการจัดเกบ็ภาษีมี
ประสิทธิภาพ รายได้
ของเทศบาลเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ  าเภอดอนจาน  จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๕.การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ๕.  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ๖. การอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนา  โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๖ 

โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุงอาคาร/
ภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลม่วงนา 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในเทศบาลให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ 

ซ่อมแซม / ปรับปรุงอาคารและ
ปรับภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาล
ต าบลม่วงนา 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

ส านักงานเทศบาลต าบล
ม่วงนาได้รับการซ่อมแซม 
/ ปรับปรุงอาคารและปรับ
ภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาล
ต าบลม่วงนา 

สภาพแวดล้อมภายใน
เทศบาลให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ 

กองช่าง 

๖๗ 
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลหลังใหม่ 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในเทศบาลให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ 

อาคารส านักงานหลังใหม่
ส าหรับรองรับการติดต่อและ
บริการประชาชน 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

มีอาคารส านักงานหลังใหม่
ส าหรับรองรับการติดต่อ
และบริการประชาชน 

สภาพแวดล้อมภายใน
เทศบาลให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ 

กองช่าง 

๖๘ 
โครงการจัดซื้อ/จัดหา รถใช้ในราชการ
ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้บริการประชาชนและ
ติดต่อราชการ 

ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง  

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

จัดซื้อรถพยาบาล (รถกู้
ชีพ)อย่างน้อย ๑ คัน 

มีรถยนต์กู้ชีพที่ได้
มาตรฐานไว้บริการ
ประชาชนและรถยนต์
ส าหรับติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

๖๙ 
โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด cctv 
ภายในต าบล 

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด cctv 
พร้อมระบบบันทึกข้อมูลตลอด 
๒๔ ชม. จ านวน ๑๖ จุด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(หน่วยงานอื่น) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

(หน่วยงานอื่น) 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด cctv 
พร้อมระบบบันทึกข้อมูล
ตลอด ๒๔ ชม. จ านวน 
๓๒ จุด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๗๐ 
- โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลฯ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึนและความเป็น
ระเบียบของชุมชนฯ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

จัดหาบุคคลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
เทศบาลฯ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ชุมชนสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยฯ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.๐๒ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 

 ๔.๔  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสรมิความเขม้แข็งในชุมชน  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสยีจากชมุชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๑ โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้น

ทาง หมู่ที่ ๑ – ๙ 
เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
เขตเทศบาลให้น่าอยู่
อาศัย 

ชุมชนลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือนและการ
บริหารจัดการน้ าเสีย
ของชุมชน 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

ชุมชนภายในเขต
เทศบาลมีปรมิาณ
ขยะลดลง 

ชุมชนลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือนและการ
บริหารจัดการน้ าเสีย
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

๗๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในต าบล 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่เข็งแรง 

ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่เข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่เข็งแรง 

ส านักปลัด  

๗๓ โครงการส่งเสริม  สนับสนุน การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

เพื่อเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมภายใน
ต าบลให้น่าอยู่อาศัย 

ประชาชนร่วมกัน
รักษาสภาแวดล้อม
และอนุรักษ์ปา่ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

สภาพแวดล้อม
ภายในต าบลน่าอยู ่

ประชาชนร่วมกัน
รักษาสภาแวดล้อม
และอนุรักษ์ปา่ชุมชน 

ส านักปลัด  

 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๒.ส่งเสริมการพฒันาการท่องเที่ยววธิีไทยอีสาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาไปสูเ่มืองน่าอยู ่

 ๔.๑.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการศึกษา และแผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงา

นที่
รับผิดชอ

บ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๗๔ อุดหนุน สนับสนุนการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาส่วนราชการสัมพันธ์
อ าเภอดอนจาน 

เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างส่วนราชการอ าเภอ
ดอนจาน 

ส่วนราชการในอ าเภอดอนจาน ๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.-  

(งบ อปท.) 

ส่วนราชการใน
อ าเภอดอนจานได้
จัดกิจกรรม 

พนักงาน/เจ้าหนา้ที่ในส่วน
ราชการอ าเภอดอนจานทุก
คน 

กอง
การศึกษา 

๗๕ อุดหนุนอ าเภอดอนจาน 

(ปกครองอ าเภอดอนจาน) 

 -โครงการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอดอนจาน 

เพื่อสนับสนุนงานการป้องกัน
ยาเสพติด 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอ าเภอดอนจาน 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๒๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอ าเภอดอนจาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ดอนจานได้รับการสนับสนุน
กิจกรรม 

ส านัก
ปลัด 

๗๖ อุดหนุน ทต.ดอนจาน ในการ
ประสานแผน อปท., ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้งของ 
อปท.ในอ าเภอดอนจาน  และ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของอ าเภอในการ
จัดซื้อจัดจ้างของอ าเภอดอน
จาน/ข้อมูลขา่วสารที่
ประชาชนควรรู้และช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที ่

อปท.ในอ าเภอดอนจานในการ
กระจายข้อมูลขา่วสารในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง อปท.ในเขตอ าเภอดอน
จาน/ข้อมูลขา่วสารที่ประชาชนควร
รู้และช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

๔๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๔๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ทต.ม่วงนาได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ ์
ข่าวสารต่าง ๆ  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอ าเภอ
ได้รับการสนับสนนุงบประมาณ
และกระจายข้อมูลข่าวสาร/
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนรับรู้
และความช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สว่นราชการ  รัฐวิสาหกจิ  องค์กรประชาชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒.ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียววิธีไทยอสีาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่

 ๔.๑.แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานการศึกษา และแผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๗๗ อุดหนนุสภาวัฒนธรรมต าบล
ม่วงนา (ตามโครงการจัดตั้งวง
โปงลางเยาวชนต าบลม่วงนา) 

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งวง
โปงลางเยาวชนของต าบลม่วง
นา 

ต าบลม่วงนามีวงดนตรีพืน้บ้านใน
ชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐ 

(งบ อปท.) 

ต าบลม่วงนามีวงดนตรี
พื้นบ้านในชมุชน 

ต าบลม่วงนามีวงดนตรี
พื้นบ้านในชมุชน 

กองการศกึษา 

๗๘ อุดหนนุ ทต. ดอนจาน ในการ
จัดงานรัฐพิธ ีต่าง ๆ  

เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

อ าเภอดอนจานได้รับการสนับสนุน
ด าเนนิงานรัฐพธิ ี

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

อ าเภอดอนจานได้
ด าเนนิงานรัฐพธิีต่าง ๆ 

ราษฎรในอ าเภอดอนจาน 
ได้รับการสนับสนุน
ด าเนินงานรัฐพิธี 

ส านักปลัด 

๗๙ อุดหนนุกองทนุสวัสดกิารชุมชน
ต าบลม่วงนา 

เพื่อสนับสนุนกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลฯ 

เทศบาลต ามว่งนามีกองทนุสวัสดกิาร
ชุมชนที่ย่ังยืน 

๓๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

เทศบาลต ามว่งนามี
กองทุนสวัส–ดิการชุมชน
ที่ย่ังยืน 

ราษฎรในต าบลม่วงนา
มีกองทนุสวัสดกิารที่
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๘๐ อุดหนนุองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อสนับสนุน อบจ.ในการ
ก่อสร้างสะพาน คสล. 

สะพาน คสล. ตามแบบมาตรฐาน ที่ 
อบจ. ก าหนด จ านวน ๒ แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๓๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

มีการก่อสร้างสะพาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน ข้ามล าห้วย
แทนสะพานไม้ที่ช ารุด 

ราษฎรในต าบลม่วงนามี
ความเป็นอยู่ที่ดีการ
คมนาคมขนส่งสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๘๑ อุดหนนุสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง 
๙ หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
เข็งแรง 

ประชาชนเข้าถงึบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีเ่ข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีเ่ข็งแรง 

ส านักปลัด 

๘๒ อุดหนนุกองทนุหลักประกนั
สุขภาพต าบล ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
เข็งแรง 

ประชาชนเข้าถงึบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

๑๐๐,๐๐๐.- 

(งบ อปท.) 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีเ่ข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีเ่ข็งแรง 

ส านักปลัด 

๘๓ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เพื่อสนบัสนุนการไฟฟ้าในการ
ขยายเขตไฟฟ้าฯ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและท่ีอยู่
อาศยัอยา่งนอ้ย ๑๐ กม. 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อปท.) 

มีการขยายเขตไฟฟ้าฯ ตาม
แผนงานฯ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลม่วงนา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๗.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

  ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างสระพาน คสล.ข้ามล า
ห้วยแกง บริเวณท่ากกมว่ง 
บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่  ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย 

สะพาน คลส. ขา้ม
ล าห้วย ขนาดกวา้ง 
๖ เมตร ยาว ๓๖ 
เมตร แบบมีทาง

เท้า 

๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน  การ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภยั 

อบจ.กส. 

๒ ก่อสร้างสระพาน คสล.ข้ามล า
ห้วยแกง บริเวณท่ากกมว่ง 
บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่  ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย 

สะพาน คลส. ขา้ม
ล าห้วย ขนาดกวา้ง 
๖ เมตร ยาว ๓๖ 
เมตร แบบมีทาง

เท้า 
 
 
 
 

 

๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ ๒,๗๒๒,๐๐๐ มีสะพานที่ได้
มาตรฐาน  การ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภยั 

อบจ.กส. 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

 
 
 

  ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกอนามัย
บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมี
ทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิว
จราจรกวา้ง ๕ ม. 
ยาว ๓๖๖ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ 
ม. 

๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ๑,๐๖๘,๐๐๐ ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

อบจ.กส. 

๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสามแยกอนามัย
บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมี
ทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ถนน คสล.  ผิว
จราจรกวา้ง ๔ ม.
ยาว ๘๖๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ 
ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

อบจ.กส. 

๕ ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย    
บ้านนาน้อย หมู่ที ่ ๕  ถึง ดง
บ้านหนาด ต าบลเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อให้ราษฎรมี
ทางคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๕ กม. หนา ๐.๑๐ 
เมตร พร้อมบดอัด
แน่น 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ราษฎรมีการ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ราษฎรมีการคมนาคม
สะดวก  รวดเร็วและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

อบจ.กส. 

รวม จ านวน   ๕    โครงการ - - ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๘,๙๑๒,๐๐๐ ๘,๙๑๒,๐๐๐ - - - 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
 (บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๒ 
ตู ้
-ชั้นวางไม้ ๔ ชอ่ง แบบมีฝาปิดพร้อมกญุแจ ๒ 
หลัง 
-โต๊ะขาวพกัได้ จ านวน  
-ชุดรับแขก จ านวน ๑ ชุด 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
-จัดซื้อชุดขาตั้งไมค์ ๔ ชุด  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน โน๊ตบุ๊ค 
-เครื่องพิมพ์ชนิดสีแบบฉีดหมึก จ านวน  ๑  
เครื่อง 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-รถยนต์ใช้ในราชการส านกังาน จ านวน ๑ คัน 
- รถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  คัน 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การ

บริหารงานฯ 
 
“ 
“ 
“ 
 
“ 
 
 
“ 
 
 
“ 
 
 
 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

 
“ 
 
“ 
“ 
 
“ 
 
 
“ 
 
 

ราชการส านักงาน 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

 



 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ (บาท) ๒๕๖๕ (บาท) 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องพิมพ์คอมฯ ชนิดเชอร์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง 
-คอมพิวเตอร์ส านกังาน 
จ านวน ๑ ชุด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๔ ตู้ 
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกวา่ 
๑๕,๐๐๐ บีทีย ูจ านวน ๕ เครื่อง 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
-สว่านโรตาลี่ ๓ จังหวะ จ านวน ๑ ตัว 
 -รอกแม่แรง ขนาด ๒ ตันพร้อม
อุปกรณ์ ขาตั้ง  
-ปั้มน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอส) 
จ านวน ๖ เครื่อง 
-ปั้มหอยโข่ง 
-ปั้มอัตโนมัต ิ
-เครื่องตบดิน  ๑ เครื่อง 
-เครื่องตัดคอนกรีตชนิดล้อเล่ือน 

 
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การ

บริหารงานฯ 
 
 
“ 
“ 
 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การ

บริหารงานฯ 
 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 

 
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

 
 
 
“ 
“ 
 
 
 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

 
 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
กองการศึกษา 

 
 
“ 
 
“ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
“ 
 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔(บาท) ๒๕๖๕  
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เครื่องเจาะรูคอนกรีต 
-เล่ือยวงเดือน ขนาด ๗ นิ้ว 
ตู้เชื่อมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกวา่ ๑๖๐ 
A 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องพิมพ์คอมฯ ชนิดเชอร์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง 
-คอมพิวเตอร์ส านกังาน 
จ านวน ๑ ชุด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๔ ตู้ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-รถกระเช้าขนาด ๖ ลอ้ จ านวน ๑ 
คัน 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ บีทีย ู ๒  เครื่อง 
ครุภัณฑ์อื่น ๆ  
-ป้ายประชาสัมพันธ์ (เหลก็) จ านวน 
๒ จุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ (บาท) 

 
๔ 

 
แผนงาน
บริหารงานคลัง 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องพิมพ์คอมฯ ชนิดเชอร์ 
จ านวน  ๑  เครื่อง 
-คอมพิวเตอร์ส านกังาน 
จ านวน ๑ ชุด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๔ ตู้ 
 

 
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การ

บริหารงานฯ 
 

 
ประชาชนผู้รับบริการ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
กองคลัง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)  

เทศบาลต าบลม่วงนา  อ าเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
 (บาท) 

๒๕๖๕ 
 (บาท) 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
-รถยนต์ใช้ในราชการส านกังาน จ านวน ๑ คัน 
- รถบรรทุกขยะ  จ านวน  ๑  คัน 

 
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การ
บริหารงานและ
บริการประชาชน 

 
 
 
 
 

 
ราชการส านักงาน 
เพื่อใช้ในงานรักษา
ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของ
ชุมชน 

 
 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
ส านักปลัด 

 
“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลม่วงนา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

๑.ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนารากฐานทางเศรษฐกจิ  สังคม  และการบริหารจัดการที่ดี  ให้มีประสิทธิภาพไปสู่ต าบลน่าอยู ่

 ๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

  ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการใช้เตา
ซุปเปอร์ด้ังโล่ในชุมชน 

เพื่อใช้เทคโนโลยี
พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
ให้กับชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลม่วง
นาจ านวน ไม่น้อย

กว่า ๑๐๐  
ครัวเรือน 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ประชาชนจ านวน
ไม่น้อยกวา่ กว่า 
๑๐๐  ครัวเรือน มี
เตาซุปเปอร์ด้ังโล่ใช้
ในครัวเรือนเพื่อลด
ต้นทุนด้านพลังงาน 

เป็นแบบอยา่งให้กับ
ชุมชนในการเลือกใช้
เทคโนโลยี  และการ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 

-ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด

กาฬสินธุ ์
-ทต.ม่วงนา 

๒ โครงการส่งเสริมใช้โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อให้เกิด
ต้นแบบการลด
ใช้พลังงานใน
กระบวนการ
ผลิดและแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กลุ่มอาชีพในต าบล
ม่วงนา 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 
ไม่น้อยกวา่ ๒ x ๔ 
เมตร  จ านวน  ๒  
โรง 

กลุ่มอาชีพเขา้ใจ  
เข้าถึงการลดใช้
พลังงานใน
กระบวนการผลิดและ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

-ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด

กาฬสินธุ ์
-ทต.ม่วงนา 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลม่วงนา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคณุภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

๑.ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนารากฐานทางเศรษฐกจิ  สังคม  และการบริหารจัดการที่ดี  ให้มีประสิทธิภาพไปสู่ต าบลน่าอยู่ 

 ๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

  ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

เพื่อลดต้นทุน
การการผลิต  
และลดการใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เกษตรกรในต าบล
ม่วงนา 

- - ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ระบบสูบน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 
จ านวน  ๔  จุด 

เกษตรกรมีน้ าส าหรับ
ท าการเกษตรในฤดู
แล้ง  และลดต้นทุน
การผลิตด้านพลังงาน 

-ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด

กาฬสินธุ ์
-ทต.ม่วงนา 

๔ โครงการเปลี่ยนใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานในชุมชน 

เพื่อประหยัด
พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชน  ซ่ึงมีผล
ต่อความมั่นคง
ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า 

เพื่อให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน จ านวน
ไม่น้อยกวา่ ๑๐๐  
ครัวเรือน 

ครัวเรือนตันแบบเป็น
แบบอยา่งให้กับ
ครอบครัวในชุมชน 

-ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด

กาฬสินธุ ์
-ทต.ม่วงนา 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



 


