
 
   

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 

 
๑. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  

 -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำสำหรบับริโภค – อุปโภค เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
  ๑.๑  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ 
  (๑)  แนวทางการพัฒนาด้านขุดลอก  ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และก่อสร้าง  จัดหาอุปกรณเ์ก็บกักน้ำ 

 
 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินแ

ละสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรบัปรงุที่ดินและสิ่

งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

และระบบสาธารณูปโภค (งบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการเกษตร 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเกษตรและพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด 
   ๒.๑  แนวทางการพัฒนาเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัดดา้นการเกษตร 
    (๑)  แนวทางการพัฒนาด้าน  แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  และพฒันาการเพิ่มผลผลติ 
 

 ลำดั

บที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.

ค. 

พ.

ย. 

ธ.

ค. 

ม.

ค. 

ก.

พ. 

มี.

ค. 

เม

ย. 

พ.

ค. 

ม.ิ

ย. 

ก.

ค. 

ส.

ค. 

ก.

ย. 

๑ โครงการสามดีฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคนดี 

สุขภาพดี รายได้ดี  ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.  

 

ม่วงน

า 

สำนักปลดัฯ 
 

           

๒ โครงการป้องกันการระบาดของโรค

พืช(ข้าว) 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการระบาดของโรค

พืช(ข้าว) ๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  

 

ม่วงน

า 

สำนักปลดัฯ      
 

      

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจรุ่งเรือง 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสรมิให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้อยา่งยั่งยืน 
   ๓.๑  แนวทางการพัฒนาเพิ่มขดีความสามารถในการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจรุ่งเรือง 
    (๑)  แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างตลาดชุมชน  และก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ประจำตำบล 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการอบรมการทำน้ำยาลา้งจา

น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวสัดุอุปกรณใ์นการฝึกอ

บรม และค่าวิทยากร 

เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ (งบประมาณ 

๘,๐๐๐ บาท) 

ทต.    

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ         

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (งานบริหารงานทั่วไป) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



๑ โครงการติดตามและประเมินผลแ

ผนฯ 

คชจ. ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

จำนวน ๒  ครั้ง (งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท) 

ทต.  

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ    
 

        

๒ โครงการการประชุมประชาคมหมู่

บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและ

แผนชุมชนฯ 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ

จัดทำแผนพัฒนาสามปี ๙ หมู่บ้าน  

(งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.  

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

       

 

    

๓ โครงการสามดีฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคนดี สุขภาพดี 

รายได้ดี  ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.  

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

           

๔ โครงการจดัทำวันท้องถิ่นไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  

(งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.   

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ      
 

  

 

    

๕ ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลนำจับ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินรางวัลนำจับ 

(งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท) 

ทต.  

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

       

 

    

๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาย

าเสพตดิตำบลม่วงนา 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปอ้งกันและแ

ก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลม่วงนา 

(งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.  

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

           

๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาก

ารมีเพศสัมพันธ์ุก่อนวัยอันควร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไ

ขปัญหาการมีเพศสมัพันธ์ุก่อนวัยอันควร 

(งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ     
 

       

 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (งานบริหารงานทั่วไป) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิ

นการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



๘ โครงการจดัตั้งจุดตรวจและบริการ

ประชาชนช่วงเทศกาล 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจดัตั้งจุดตรวจแ

ละบริการประชาชนช่วงเทศกาล (งบประมาณ 

๖๘,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ    
 

  
 

 

 

    

๙ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุ

กเฉินประจำตำบล 

-วัสดุการแพทย์ที่จำเป็น 

-จ้างเหมาบริการขับรถยนต์กู้ชีพ 

-

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันชุดปฏิบัติการแพ

ทย์ฉุกเฉิน  

-ค่าจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ 

(งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐  บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

           

๑๐ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้อ

งกนัและบรรเทาสาธารณภัย (งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐  บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ    
 

        

๑๑ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้

สูงอายุ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุข

ภาพผู้สูงอายุ (งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ           
 

 

๑๒ โครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความ

สามารถและสมรรถณะของบุคลล

ากรฯ 

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและ

อบรมพัฒนาคุณธรรมฯ (งบประมาณ 

๒๗๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ    
 

        

 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (งานบริหารงานทั่วไป) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 



 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ โครงการกำจดัลูกน้ำและรณรงค์ป้

องกันโรคไข้เลือดออกและโรคทีม่ี

ยุงเป็นพาหะ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโครงการกำจัดลูกน้

ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคท่ีมียุ

งเป็นพาหะ (งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ        
 

    

๑๔ โครงการจดัทำแผนชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผ

นชุมชน(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๑๕ โครงการการเลือกตั้งของ อปท. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง อปท. 

(งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๑๖ โครงการจ้างเหมาคนขับรถเก็บขน

ขยะมูลฝอย 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนขับรถเก็บขนขยะมูล

ฝอย จำนวน ๑ คน (งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๑๗ โครงการจ้างเหมาคนขับรถบรรทกุ

เอนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ) 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนขับรถรถบรรทุกเอนก

ประสงค์ จำนวน ๑ คน (งบประมาณ ๗๘,๐๐๐ 

บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๑๘ โครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขนข

ยะมูลฝอย 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะ 

จำนวน ๓ คน (งบประมาณ ๒๐๘,๘๐๐ บาท) 
ทต. 

ม่วงนา 

             

๑๙ โครงการจ้างเหมาคนดูแลสวนไม้ป

ระดับฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานดูแลสวนไม้ประดั

บฯ จำนวน ๑ คน (งบประมาณ ๖๙,๖๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

             

 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (งานบริหารงานทั่วไป) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 



 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๐ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด

ในพื้นที่ตำบลม่วงนา 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนทำความสะอาดในพื้น

ท่ีตำบลม่วงนา จำนวน ๑ คน  (งบประมาณ 

๖๖,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๒๑ โครงการจ้างเหมาแมบ่้าน ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแม่บ้านประจำสำนักงาน 

จำนวน ๑ คน  (งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท) 
ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๒๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) 

(งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๒๓ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการท้ิงขยะร่วมกันเทศบาลเมืองกาฬสิ

นธุ์  (งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท) 

              

๒๔ จัดซื่อวัสดุการเกษตร -ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ จอบ เสียม มีด คราด 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือปุ๋ย ถังใส่ขยะ ฯลฯ 

(งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๒๕ วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเสื้อฟอร์มชุดเก็บขนขยะ 

ถุงมือยาง/หนัง  รองเท้าบู๊ท และ (งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๒๖ จัดซื้อครภุัณฑส์ำนักงาน เพื่อจัดซ้ือ ตู้กระจกบานเลื่อน ชั้นวางไม้ 

และโต๊ะพับขาว  (งบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท) 

          

 

    

 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (งานบริหารงานทั่วไป) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 



 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๗ จัดซื่อวัสดสุำนักงาน -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กระดาษ ปากกา  

ดินสอ ธงชาติ ธงตราสญัลักษณ์ ฯ 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 

(งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ   
 

  
 

  
 

  
 

๒๘ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซอ่มแซมวัสดุ 

ครุภณัฑ์ หรือทรัพยส์ินอ่ืน ๆ  (งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

           

๒๙ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ   
 

  
 

  

 

 

  
 

๓๐ จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื่อน้ำมันดีเซล 

น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯ 

(งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ 
 

       

 

    

๓๑ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ 

บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๓๒ จัดซื้อวัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 

(งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ      
 

      

 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (งานบริหารงานทั่วไป) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 



 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๓ จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ   

 

- 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์งานปอ้งกันและบร

รเทาสาธารณภัยฯ  

(งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๓๔ โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเต

อร์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ 

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์สี แบบฉีดหมึก 

(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๓๕ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณ

ฑ์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

หรือทรัพย์สินอื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภคต่าง 

ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ 

(งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ทต 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๓๖ ค่าสาธารณูปโภค -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ระบบประปา 

ศูนย์เด็กฯ ฯลฯ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ทต. 

(งบประมาณ ๗๔๐,๐๐๐) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๓๗ ครุภณัฑ์อื่น ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเลื่อยโซ่ยนต์  

(งบประมาณ ๑๕,๐๐๐) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

๓๘ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

น/องค์กรเอกชน 

-เทศบาลตำบลดอนจาน 

โครงการประสานแผนฯ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

 (งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

สำนักปลดัฯ             

 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (งานบริหารงานคลัง) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 



    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓๙ จัดซื่อวัสดสุำนักงาน -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กระดาษ ปากกา  

แฟ้ม แบบพิมพ์ใบเสร็จ 

วัสดุแผนทีภ่าษีที่จำเป็นฯ (งบประมาณ 

๔๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองคลัง 
 

       

 

    

๔๐ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ 

หมึกคอมฯ แผ่นบันทึกข้อมูลฯ 

(งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองคลัง 
 

       

 

    

๔๑ ค่าครุภณัฑ ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภณั

ฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ 

บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองคลัง 
 

           

๔๒ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซอ่มแซมวัสดุ 

ครุภณัฑ์ หรือทรัพยส์ินอ่ืน ๆ  (งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองคลัง   
 

         

๔๓ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ประช

าสัมพันธ์ภาษตี่าง ๆ (๖,๐๐๐) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองคลัง   
 

         

๔๔ ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ (งบประมาณ 

๕,๐๐๐  บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองคลัง 
 

           

 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (แผนงานเคหะและชมุชน) 



  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔๕ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคณุภาพ

น้ำบาดาล ม. 1 - 9 

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจน้ำบาด

าล (งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง   
 

         

๔๖ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริ

หารระบบสาธารณปูโภค 

-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาช่างประปา จำนวน 

๒ คน  (งบประมาณ ๑๓๙,๒๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง    
 

     
 

  

๔๗ โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป -ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป 

จำนวน ๑ คน (งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท) 
 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง    
 

    

 

    

๔๘ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครภุัณฑ์ 

หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ  (งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง 
 

           

๔๙ จัดซื่อวัสดสุำนักงาน -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กระดาษ ปากกา  

แฟ้ม แบบพิมพ์ใบเสร็จ 

วัสดุแผนท่ีภาษีที่จำเป็นฯ (งบประมาณ  

๑๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง 
 

           

๕๐ จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ -เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดไุฟฟ้าต่าง 

ๆ(หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวติซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ) 

(งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง 
 

       

 

    

 
 



 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (แผนงานเคหะและชมุชน) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๑ วัดสุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ (งบประมาณ 

๗๒,๑๘๒ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง   
 

         

๕๒ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

เช่นน้ำมันดีเชล เบนซิน เครื่อง ฯลฯ 

(งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง 
 

           

๕๓ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ -

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพท

ย์ เช่น สารสม้ คลอรีน โซดาไฟฯ (งบประมาณ  

๒๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง             

๕๔ วัสดุคอมพิวเตอร ์ -

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ของเครื่องคอ

มพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวกับคอมฯ (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ 

บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง             

 
 



 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (แผนงานเคหะและชมุชน) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



๕๕ ค่าครุภณัฑ ์ -เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์ประชาสมัพันธ์ 

-เพื่อจัดซื้อรอกขนาด ๒ ตัน พร้อมจาตั้ง 

-เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า 

(งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง   
 

     

 

    

๕๖ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณ

ฑ์ 

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรบัปรงุครุภัณฑ์ที่เ

ป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ (งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง             

๕๗ เงินอุดหนุน อปท. อ่ืน  เพื่ออุดหนุน 

อบจ.ในการก่อสร้างสะพานข้ามขวาวังม่วง ม. 

๒  งบประมาณ  (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง             

๕๘ เงินอุดหนุน หน่วยงาน. อ่ืน  เพื่ออุดหนุน 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือขยา

ยเขตไฟฟ้าในตำบลม่วงนา  งบประมาณ  

(๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

ม่วงนา 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 



 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านม่วงกลาง ม. ๑  

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวรกต 

ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 

๑๔ เมตร 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางรศัมี กว้าง 

๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 

(งบประมาณ ๖๔,๐๐๐  บาท) 

หมู่ ๑ กองช่าง     
 

       

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

บ้านนาใหญ่ หมู่ ๔ 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ ม. ๔ 

ขนาดกว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๗๘ 

ม. และวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ 

ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมลงไหล่ทาง 

ตามแบบแปลน ทต.ม่วงนากำหนด 

(งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท) 

หมู่ ๔ กองช่าง     
 

       

 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 



 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน 

คันดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง 

บ้านนาน้อยหมู่ที่  ๕ . จากถนน 

รพช.ถึงสวนยางนายเจียม 

ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง

ขนาดกว้าง ๔ ม. โดยลงดินถมหนาเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๔๐ ม. 

และลงดินลูกรังทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

ม. ระยะทาง ๒๔๐ ม. พร้อมลงท่อ คสล. 

ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.จำนวน ๑๐ 

ท่อนหรือตามแบบแปลนเทศบาล 

(งบประมาณ ๑๐๙,๕๐๐ บาท) 

หมู่ที่ ๕ กองช่าง    
 

        

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน 

คันดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง 

บ้านนาน้อยหมู่ที่  ๕ 

จากบ้านเจียม ถึงบ้านนายชิต 

ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง

ขนาดกว้าง ๔ ม. โดยลงดินถมหนาเฉลี่ย 

๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๒๐ ม. 

และลงดินลูกรังทับหลังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 

ม. ระยะทาง ๒๒๐ ม. 

หรือตามแบบแปลนเทศบาล (งบประมาณ 

๙๑,๕๐๐ บาท) 

หมู่ที่ ๕ กองช่าง    
 

        

 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 



    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๓ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายบ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖ 

จุดเริม่ต้นบ้านนางพันธ์ 

ถึงบ้านนายพุฒอุดมฯ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๖ ม. มีพื้นท่ี คสล. 

ไม่น้อยกว่า ๒๕๘  ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ  

๐.๓๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ สถานท่ีก่อสร้าง 

หรือตามแบบแปลนเทศบาล (งบประมาณ 

๑๔๓,๐๐๐ บาท) 

หมู่ที่ ๖ กองช่าง   
 

         

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายบ้านหนองเขื่อนช้าง 

หมู่ที่  ๗จุดเริ่มต้นบ้านนายหนูกี 

ถึง    โรงข้าวปุ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. มีพื้นที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่า ๔๐๐  ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ  

๐.๓๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ สถานท่ีก่อสร้าง 

หรือตามแบบแปลนเทศบาล (งบประมาณ 

๒๒๐,๐๐๐ บาท) 

หมู่ที่ ๗ กองช่าง   
 

         

 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 



    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๕ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายบ้านหนองมั่ง หมู่ที่  ๘ 

จุดเริม่ต้นบ้านนายสถิต 

ถึงบ้านนายพรหมฯ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๒ ม. มีพื้นท่ี คสล. 

ไม่น้อยกว่า ๓๖๘  ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ  

๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ สถานท่ีก่อสร้าง 

หรือตามแบบแปลนเทศบาล (งบประมาณ 

๒๐๔,๐๐๐ บาท) 

หมู่ที่ ๘ กองช่าง   
 

         

๖๖ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.สายบ้านม่วงใหม่พัฒนา 

หมู่ที่  ๙ 

จุดเริม่ต้นบ้านนางกัญญา ถึง 

ถนนสายวัดศรีจันทร ์

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๔ ม. มีพื้นที่ คสล. 

ไม่น้อยกว่า ๔๕๖  ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ  

๐.๓๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ สถานท่ีก่อสร้าง 

หรือตามแบบแปลนเทศบาล (งบประมาณ 

๒๕๑,๐๐๐ บาท) 

หมู่ที่ ๙ กองช่าง   
 

         

 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 



   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนิน

การ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖๗ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาปรบัปรงุที่ดินแ

ละสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพยส์ินอ่ืน ๆ 

และระบบสาธารณูปโภค (งบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. ม่วงนา กองช่าง 
 

           

๖๘ ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศ

บาลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง บำรุง 

ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลฯ 

(งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐) 

ทต. ม่วงนา กองช่าง 
 

           

๖๙ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง

พร้อมปรับเกรดเกลี่ยให้เรียบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินลกูรังพร้อ

มปรับเกรดเกลี่ยให้เรียบ 

ภายในเขตเทศบาลฯ (งบประมาณ 

๒๕๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. ม่วงนา กองช่าง 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (แผนงานการศึกษา) 



  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนินกา

ร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๐ โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวั

นเด็กแห่งชาติ  

(งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ    
 

        

๗๑ ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ

บริหารการศึกษา 

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทางก

ารศึกษา อุดหนุนอาหารกลางวัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแห่ง 

(งบประมาณ  (๖๘๘,๖๐๐ บาท) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ 
 

           

๗๒ จัดซื้อวัสดสุำนักงาน -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ กระดาษ 

ปากกา  แฟ้ม แบบพิมพ์ใบเสร็จ 

วัสดุแผนทีภ่าษีที่จำเป็นฯ 

(งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ 
 

  
 

        

๗๓ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแ

ซมวัสดุ ครุภณัฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืน 

ๆ  (๑๕,๐๐๐ บาท) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ 
 

           

 
 
 
 
 



 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (แผนงานการศึกษา) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนินกา

ร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๔ วัสดุอาหารเสริม (นม) -

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออ

าหารเสรมิ (นม) 

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดัแ

ละโรงเรียนในเขตตำบล 

(งบประมาณ ๗๘๔,๘๑๖ บาท) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ 
 

       

 

    

๗๕ วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นคา่วสัดุอุปกรณ์คอมพิวเ

ตอร์ฯลฯ (๒๐,๐๐๐) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ 
 

           

๗๖ ค่าสาธารณูปโภค -

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเว

ปไซต์หน่วยงาน (งบประมาณ  

๑๒,๐๐๐ บาท) 

ทต.ม่วงนา กองการศึกษาฯ 
 

           

 
 
 
 
 
 



 
๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ) 
  -  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น  และให้บุคลากรมีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู ่
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลำดับ

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนินกา

ร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๗ โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำ

เภอดอนจาน “ดอนจานคัพ” 

ครั้งท่ี ๑๔ 

-

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่

งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอดอนจาน 

“ดอนจานคัพ” ครั้งท่ี ๑๔ 

(งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท) 

ทุกหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ          
 

  

๗๘ โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณ ี

วัฒนธรรม (สรภัญญะ) 

-

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรกั

ษ์ ส่งเสรมิประเพณี วัฒนธรรม 

(สรภญัญะ) (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ 

บาท) 

ทุกหมู่บ้าน กองการศึกษาฯ          
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 

ส่วนที่ ๒  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม  
แผนดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๑ 

เทศบาลตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จำนวนโครงการที่ดำเ

นินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งนำ้ 

    ๑.๑  

แนวทางทางการพัฒนาด้าน  

ขุดลอก  

ปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  

และก่อสร้าง  

จัดหาอุปกรณ์เก็บกักน้ำ 

    ทต.ม่วงนา 

รวม     - 

๒. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดคว

ามสามารถในการแข่งขันด้านการ

เกษตร 

    ทต.ม่วงนา 



   ๒.๑ 

แนวทางทางการพัฒนาด้าน  

แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  

และพัฒนาการเพ่ิมผลผลิต 

รวม      

-๓- 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม  
แผนดำเนินงานประจำปี  ๒๕๕๙ 

เทศบาลตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จำนวนโครงการที่ดำเ

นินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ 

๓. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐ

กิจ 

  ๓.๑ แนวทางทางการพัฒนา 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ให้กับประชาชน 

- - - - - 

รวม - - - - - 

๔. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่เมืองน่
    ทต.ม่วงนา 



าอยู่ 

   ๔.๑  แนวทางทางการพัฒนา  

เพ่ือพัฒนาให้มีความเป็นอยู่และ

ฐานะของราษฎรดีขึ้น 

รวม     - 

รวมทั้งสิ้น     - 

 
 


