
แผนการดําเนินงาน ประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลตําบลมวงนา  อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ 

 
๑. ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาแหลงนํ้า (แผนงานเคหะและชุมชน) 

 -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือใหครัวเรือนมีนํ้าสําหรบับริโภค – อุปโภค เพ่ือการเกษตรอยางพอเพียง 
  ๑.๑  แนวทางการพัฒนาแหลงนํ้า 
  (๑)  แนวทางการพัฒนาดานขุดลอก  ปรับปรุงแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร  และกอสราง  จัดหาอุปกรณเก็บกักนํ้า 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๑ คาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบจมน้ํา      

(ซัมเมอส) ขนาด ๑.๕ แรงมา 

-เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบจมน้ํา        

(ซัมเมอส) ขนาด ๑.๕ แรงมา (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ 

บาท) 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๒ คาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง      

ขนาด  ๓  แรงมา 

-เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบจมน้ํา     

ขนาด ๓ แรงมา (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

 
๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเกษตรและพัฒนาผลติภณัฑใหมีคณุภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด 
   ๒.๑  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัดดานการเกษตร 
    (๑)  แนวทางการพัฒนาดาน  แปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร  และพัฒนาการเพ่ิมผลผลติ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย

. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค

. 

ส.ค. ก.ย

. 

๑ คาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรม
การจัดทําสารชวีภัณฑ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมการจัดทาํสารชีวภัณฑเพื่อลดการใช
สารเคมี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 



๒.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร  (แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเกษตรและพัฒนาผลติภณัฑใหมีคณุภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด 
   ๒.๑  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัดดานการเกษตร 
    (๑)  แนวทางการพัฒนาดาน  แปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร  และพัฒนาการเพ่ิมผลผลติ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย

. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค

. 

ส.ค. ก.ย

. 

๒ คาใชจายในการทําโครงการสงเสริม  
สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

คาใชจายในการทําโครงการสงเสริม  สนับสนุนการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช ตามหนังสือส่ังการกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่  มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๗๐ลว 
๒๔ กค. ๖๐ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 
 
๓.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจรุงเรือง 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือสงเสรมิใหราษฎรมีอาชีพและรายไดอยางยั่งยืน 
   ๓.๑  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจรุงเรือง 
    (๑)  แนวทางการพัฒนาดาน  กอสรางตลาดชุมชน  และกอสรางโรงฆาสัตวประจําตําบล 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๑                 

๒                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๑ คาเชาทรัพยสิน เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสิน (เคร่ืองถายเอกสาร)

งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  บาท 

ทต.  

 126มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒ คาธรรมเนียมทิ้งขยะรวมกับเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ 

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมทิ้งขยะรวมกบัเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ  งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐  บาท 

ทต.   

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓ คาจางเหมาบริการแมบาน เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแมบาน จํานวน ๑ คน 

งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท 

ทต.   

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๔ คาจางเหมาบริการคนดูแลสวน ไม

ประดับฯ 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนดูแลสวน ไมประดับ

ฯ จํานวน ๑ คน งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท 

ทต.   

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๕ คาจางเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะ

มูลฝอย 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะ

มูลฝอย จาํนวน ๑ คน งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท 

ทต.  

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๖ คาจางเหมาบริการคนเงินเก็บขยะมูล
ฝอย 

เพื่อเปนคาจางเหมาบริการคนงามเก็บขยะมูลฝอย 
จํานวน ๓ คน งบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๗ คาจางเหมาบริการคนงานทําความ
สะอาดภายในพื้นที่ตําบลมวงนา 

เพื่อจายเปนคาคาจางเหมาบริการคนงานทําความ
สะอาดภายในพื้นที่ตําบลมวงนา จํานวน ๑ คน 
งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๘ คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 
๑ คน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 

ทต.   
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๙ คาจางเหมาบริการคนงานขับรถบรรทุก
อเนกประสงค (บรรทุกน้ํา) 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานขบัรถบรรทุก
อเนกประสงค (บรรทุกน้ํา) จํานวน ๑ คน งบประมาณ 
๘๔,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๐ รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีร เพื่อจายเปนคาเล้ียงรับรองบุคคลหรือคณะที่ไปนิเทศ
งาน งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 



๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ 

โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉกุเฉิน 

เพื่อจายเปน 
 173๑.คาจัดซ้ือวัสดุการแพทยและเวชภัณฑที่จําเปน 
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
๒.คาใชจายในการประชาสัมพันธชุดปฏบิัติการฉุกเฉิน 
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต.   

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๒ 
โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงาน
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏบิัติงานใหบริการ
การแพทยฉกุเฉิน จํานวน ๔ คน งบประมาณ 
357,600 บาท 

ทต.   

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๓ 
โครงการวันทองถิ่นไทย 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดําเนิน
กิจกรรมวันทองถิ่นไทย งบประมาณ 20,000 บาท 

ทต.   

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๔ 
คาใชจายเพื่อเปนรางวัลนําจับ 

เพื่อจายเปนคาใชจายเปนรางวัลนําจับ  
งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 

ทต.  

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๕ 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหาร คาอาหารวาง น้ําด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปาย คาบํารุงสถานที ่คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน
เกี่ยวของ และอื่นๆ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๖ 
โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน
ชวงเทศกาล 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ เชน 
คาปายประชาสัมพันธ ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณที่
จําเปนเกี่ยวของและอื่นๆ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๗ 
โครงการใหความรูดานสาธารณภัยการ
ปองกันและเบาเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เทศบาลตําบลมวงนาป ๒๕๖๓  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหาร อาหารวาง น้ําด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปาย คาบํารุงสถานที่ คาวัสดุ อื่นๆ งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  

มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๘ 
โครงการปรับปรุงทบทวนและทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน 
คาอาหาร อาหารวาง น้ําด่ืมสําหรับคณะกรรมการ คา
พาหนะกรรมการ คาจัดทําเอกสาร และอื่นๆ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๑๙ 
คาบํารุงและซอมแซม 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 
หรือทรัพยสินอื่นๆ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 



 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๒๐ รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เพื่อจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และ
คาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๑ คาใชจายในการทําโครงการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินหาป 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําโครงการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินหาป งบประมาณ ๕,๐๐๐ 
บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๒ คาใชจายในการทําโครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําโครงการจัดทําแผน
ดําเนินงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต.    
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๓ คาใชจายในการทําโครงการกําจัดลูกนํ้า
และรณรงคปองกันโรคไขเลอืดออกและ
โรคท่ีมียุงเปนพาหะ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๔ คาใชจายในการทําโครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพผูสูงอาย ุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําโครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๕ คาใชจายในการทําโครงการสงเสริมการ
ดูแลสุขภาพคนพิการ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําโครงการสงเสริมการดูแล
สุขภาพคนพิการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๖ คาใชจายในการทําโครงการสามดี (คนดี 
รายไดดี สุขภาพดี) 

เพื่อจายเปน  
๑.โครงการบริหารจัดการขยะท่ีตนทาง  
๒.โครงการสตัวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา  
๓.โครงการอบรมปองกันและควบคุมโรคตดิตอ (จากคน
สูคน) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ทต.   
 มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๗ คาใชจายในการทําโครงการการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือ ผูบริหารทองถ่ิน 
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๒๘ คาใชจายในการทําโครงการสงเสริมการ
เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของ
บุคลากร 

เพื่อจายเปน 
 ๑.โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 ๒.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
งบประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 



๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น 
 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๒๙ คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานกังาน งบประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๐ คาวัสดุงานบาน งานครัว เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจการงานบานงานครัวของ
เทศบาลในการจัดซ้ือวัสดุตางๆ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

ทต.   
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๑ คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาเปล่ียนยางรถยนตฉุกเฉนิ (EMS) 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๒ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๓ คาวัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ จอบ เสียม มีด คราด ปุย ถัง 
และวัสดุการเกษตรอื่นๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๔ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธตางๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๕ คาวัสดุการแตงกาย เพื่อจายเปนคาวัสดุการแตงกาย ชุดเก็บขยะ ถุงมือ
ยาง/หนัง รองเทาบูท หมวก และอื่นๆ  ที่จําเปน 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๖ คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อนจายเปนคาอุปกรณของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานท่ัวไป) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๓๗ คาวัสดุอื่นๆ เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๘ คาไฟฟา เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาล 
ประปาหมูบาน ศูนยเด็กฯและอื่นๆที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๓๙ คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสํานกังาน ที่ใชใน
ราชการของเทศบาล งบประมาณ  ๕,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๔๐ คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตของเทศบาล 
งบประมาณ ๑๙,๒๖๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๔๑ คาครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปด จาํนวน ๒ หลัง 
งบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๔๒ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน ๒ 
เคร่ือง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๔๓ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ และ
ทรัพยสินอื่นๆ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

๔๔ เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เงินอุดหนุนเอกชน 

๑.อุดหนุนเทศบาลตําบลดอนจาน 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดงพยุง 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน (สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข) 
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

ทต.  
มวงนา 

สํานักปลัดฯ             

 
 
 
 
 
 
 



 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานคลัง) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๔๕ คาจางเหมาริการกิจการประปาและขยะ

มูลฝอย 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาริการกิจการประปาและขยะ

มูลฝอย งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง 
 

       

 

    

๔๖ รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีร เพื่อจายเปนคาเล้ียงรับรองบุคคลหรือคณะที่ไปนิเทศ

งาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง         

 

    

๔๗ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

๑.คาใชจายเดินทางไปราชการ 

๒.คาธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม 

- เพื่อจายเปนคาเบีย้เล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ

คาใชจายอื่นๆ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆใน

การอบรม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง 
 

           

๔๘ คาบํารุงรักษาซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 

หรือทรัพยสินอื่นๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง             

๔๙ คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานกังาน เชน กระดาษ 

ดินสอ ปากกา แฟมปกแข็ง/ปกออน แบบพิมพ พระ

บรมฉายาลักษณ และอื่นๆ ฯ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ 

บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง             

๕๐ คาวัสดุโฆษณาเผยแพร  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ

ตางๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง 
 

           

๕๑ คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณของเคร่ือง คอมพิวเตอร  

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (งานบริหารงานคลัง) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๕๒ คาบริการไปรษณีย 
เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียม
เกี่ยวกบัไปรษณีย ธนาณัติฯ และอื่นๆ งบประมาณ 
๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง             

๕๓ คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต งบประมาณ 
๑๒,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง             

๕๔ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานเคหะและชมุชน) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕๕ รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

๑.คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ราชการ 

๒.คาธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม 

๓.คาใชจายในการทําโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารระบบ

สาธารณูปโภค 

 

-เพื่อจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และ

คาใชจายอ่ืนๆ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆใน

การอบรม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

-เพื่อจายเปน  

๑.คาจางเหมาบริการชางประปา จํานวน ๒ คน 

 384๒.คาจางเหมาบริการคนงานท่ัวไป จํานวน ๑ คน 

 385๓.คาจางเหมาบริการดานโยธา จํานวน ๑ คน  

งบประมาณ ๓๔๙,๒๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๕๖ คาบํารุงรักษาซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 

หรือทรัพยสินอ่ืนๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๕๗ คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 

ปากกา แฟมปกแข็ง/ปกออน ช้ันวางหนังสือ ฟวเจอร

บอรด และอ่ืนๆฯลฯ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง         

 

    

๕๘ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน สายไฟ ปลั๊ก สวิตซ 

หลอดไฟ เบรกเกอร ฟวส และอุปกรณอ่ืนๆ ฯลฯ 

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง 
 

           

๕๙ คาวัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณกอสราง เชน ไมตางๆ 

ปูนซีเมนต เหล็กตางๆ สังกะสี หิน ทราย ยางแอสฟสท

ทอนํ้า อุปกรณประปา และวัสดุอ่ืนๆ งบประมาณ 

๗๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

 

 
 
 



 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานเคหะและชมุชน) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๖๐ คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๖๑ คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจายเปนคาสารสม คลอลีน โซดาไฟ และเคมีภัณฑ

อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๖๒ คาวัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือจอบ เสียม มีด คราด ปุย ถัง 

และวัสดุการเกษตรอื่นๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๖๓ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรและ

ประชาสัมพันธตางๆ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๖๔ คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๖๕ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซ้ือเคร่ืองเจาะปูน แยก็ปูนขนาดใหญ (๖๕ A) 

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

๖๖ คาบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ หรือ

ทรัพยสินอื่นๆ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๖๗ โครงการกอสรางระบบระบายน้ําไร

ทอ (ธนาคารน้ําใตดินแบบปด) บาน

นาเหนือ หมูที ่๖ 

กอสรางระบบรองระบายไรทอ ขนาดกวาง ๐.๔๐ 

เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร และ

กอสรางบอผันน้ําลงใตดินกวาง ๐.๗๐ เมตร ยาว 

๐.๗๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จํานวน ๓ บอ 

จุดเร่ิมตนจากสามแยกบานนายบุญเพ็ง  ชินแสน ถึง

บานนายสมพงษ  มาตรแมน งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ 

บาท 

หมูที่ ๖ กองชาง             

๖๘ โครงการกอสรางรองระบายน้าํโดย

วิธีวางทอ คสล. บานนาเหนือ    

หมูที่ ๖ 

กอสรางระบายน้ําโดยวธิีวางทอ คสล. ปากล้ินราง 

ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ 

เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังทอ ขนาดกวาง 

๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รางวี) พรอม

กอสรางบอพกั ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตรลึก ๐.๘๐ เมตร 

จํานวน ๕ บอ (ฝาตะแกรงเหล็ก) พรอมปายติดต้ัง

โครงการเหล็ก จํานวน ๑ ปาย จุดเร่ิมตน จากบาน

นายวิชยั การรัตน ถึงบานนางคําพล วิชยั 

งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ บาท 

 

หมูที่ ๖ กองชาง             

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๖๙ โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน บานนานอย หมูที่ ๕ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. 

ไมนอยกวา ๖๐๔ ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหล

ทาง ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ 

พรอมติดต้ังปายโครงการเหล็ก จํานวน ๑ ปาย 

จุดเร่ิมตนจากบาน นางลําไย รัตนสีหา ถึงบาน 

นายประวิทย การประภัย งบประมาณ 

๓๘๘,๐๐๐ บาท 

หมูที่ ๕ กองชาง             

๗๐ โครงการกอสรางถนน คสล. บานนา

ใหญ หมูที่ ๔ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไม
นอยกวา ๑๕๐ ตารางเมตร (ไมมีลูกรังไหลทาง) 
พรอมจัดทําปายโครงการ จํานวน ๑ ปาย 
จุดเร่ิมตนจากทางหลวง ทช. ๒๐๑๙ ถึงบาน  
นายทิพ กรโสภา งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท  

หมูที่ ๔ กองชาง             

๗๑ โครงการกอสรางถนน คสล. บานมวง

เหนือ หมูที่ ๒ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา ๔๕๐ ตารางเมตร พรอมลงดินลูกรังไหล
ทาง ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ 
พรอมติดต้ังปายโครงการ จาํนวน ๑ ปาย 
จุดเร่ิมตนบริเวณดินลูกรังเดิมขางวัดศรีจันทรโพธิ์
ธาราม งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท 

หมูที่ ๒ กองชาง             

 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗๒ โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน บานหนองเขื่อนชาง หมูที่ ๗ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไม

นอยกวา ๓๓๖ ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหล

ทาง ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ 

พรอมติดต้ังปายโครงการเหล็ก จํานวน ๑ ปาย 

จุดเร่ิมตนจากถนนคสล.เดิม ถึงบานนายสังคม  

ยานสิทธิ ์ งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท 

หมูที่ ๗ กองชาง             

๗๓ โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน บานหนองมั่ง หมูที ่๘ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไม

นอยกวา ๓๓๖ ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหล

ทาง ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ 

พรอมติดต้ังปายโครงการเหล็ก จํานวน ๑ ปาย 

จุดเร่ิมตนจากถนน คสล.เดิม ถึงบานนางบุญลอม 

เดชโกพรม งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท 

หมูที่ ๘ กองชาง             

๗๔ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอสราง 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอสราง หรือระบบสาธารณูปโภคตางๆ 

งบประมาณ ๒๐๑,๗๗๙ บาท 

ทต.      

มวงนา 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานการศึกษา) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๗๕ รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลเว็ปไซตหนวยงาน

ของเทศบาลตําบลมวงนา งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๗๖ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการ

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

๑.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

๒.คาธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม 

๓.คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ 

- เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาเบีย้เล้ียง คา

พาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่นๆ 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตางๆในการอบรม 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการ เชน คารางวัล คาจางเหมา คา

ปาย คาอาหารและน้าํด่ืม คาตกแตง

สถานที่ ฯลฯ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานการศึกษา) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีขึ้น 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๗๗ คาใชจายในการสนับสนุนการบริหาร

สถานศึกษา 

เพื่อจายเปน 

๑.คาจัดเรียนการเรียนการสอน (รายหัว)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวงกลาง 

๒.คาจัดเรียนการเรียนการสอน (รายหัว 

ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดเขตตาราม 

๓.คาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

มวงกลาง 

๔.คาหนังสือเรียนศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวัดเขตตาราม 

๕.คาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานมวงกลาง 

๖.คาอุปกรณการเรียนศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวัดเขตตาราม 

๗.คาเคร่ืองแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานมวงกลาง 

 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ 
 

       

 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานการศึกษา)  
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

 คาใชจายในการสนับสนนุการบริหาร

สถานศึกษา (ตอ) 

๘.คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยอบรมเดก็กอน

เกณฑในวัดเขตตาราม 

๙.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

บานมวงกลาง 

๑๐.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยอบรมเดก็

กอนเกณฑในวัดเขตตาราม 

๑๑.คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

มวงกลาง 

๑๒.คาอาหารกลางวันศูนยอบรมเดก็กอน

เกณฑในวัดเขตตาราม 

๑๓.คาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวงกลาง 

๑๔.คาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยอบรมเดก็กอนเกณฑในวัดเขตตา

ราม 

งบประมาณ ๙๖๙,๓๓๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๗๘ คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรกัษาและซอมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ หรอืทรัพยสินอืน่ๆ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๗๙ คาวัสดุสํานกังาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน 

กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟมปกแข็ง/ปกออน 

ฟวเจอรบอรด ธงชาติ ธงประจําพระองค พระ

บรมฉายาลักษณ และอื่นๆ งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

 
 

 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานการศึกษา)  
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๘๐ คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน สายไฟ 
ปล๊ัก สวิตซ หลอดไฟ เบรกเกอร ฟวส 
และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๑ คาวัสดุงานบานงานครัว 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจการงานบาน
งานครัวของศูนยเด็กฯ และของเทศบาลใน
การจัดซ้ือวัสดุตางๆ  
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๒ คาอาหารเสริม (นม) 

เพื่อจายเปนคา 
๑.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานมวง
วิทยายน 
๒.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานนา
วิทยาคม 
๓.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานมวงกลาง 

๔.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑในวัดเขตตาราม 

งบประมาณ ๘๑๙,๓๗๑ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๓ คาวัสดุคอมพิวเตอร 
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณของเคร่ือง
คอมพิวเตอร  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๔ คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
เพื่อจายเปนคาอินเตอรเน็ตศูนยเด็กฯ 
จํานวน ๒ ศูนย  
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๕ คาครุภัณฑสํานักงาน 
คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปด 
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานการศึกษา)  
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๘๖ 
คาครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
โครงการติดต้ังกลองวงจรปด CCTV 

เพื่อจายเปนคากลองวงจรปด CCTV 
พรอมอุปกรณและติดต้ัง 
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๗ เงินอุดหนุนสวนราชการ 

๑.อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบาน
มวงวิทยายน งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ 
บาท 
๒.อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบาน
นาวิทยาคม งบประมาณ ๕๘๘,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
  -  วัตถุประสงคของยุทธศาสตร  เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน  และใหบุคลากรมีความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๑  แนวทางการพัฒนาไปสูเมืองนาอยู 
    (๑)  แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและฐานะของราษฎรดีข้ึน 
 

 

ลําดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนที่ หนวยดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๘๘ โครงการแขงขนัฟุตบอลมวงนาคัพ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการ 

เชน คาปาย คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมา

เครื่องเสียง เงินรางวัล คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆทีเ่กี่ยวของ 

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๘๙ โครงการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการ 

เชน คาปาย คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมา

เครื่องเสียง เงินรางวัล คาตอบแทน

คณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆทีเ่กี่ยวของ 

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๙๐ โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีเมือง

ดอนจาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนนิโครงการ 

เชน คาปาย คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมา

เครื่องเสียง คาจางเหมาจัดเตรียมขบวน 

คาจางเหมาจดันทิรรศการและอืน่ๆที่เกี่ยวของ 

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

๙๑ โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจําป 

๒๕๖๓ 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ เชน คาปาย 

คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง คาจางเหมาเครือ่งเสียง 

เงินรางวัล และอืน่ๆที่เกี่ยวของ  

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 

ทต. 

มวงนา 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
แผนงบกลาง 
งบกลาง 

 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๑ เงินสมทบทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนประกันสังคม 

(งบประมาณ ๑๐๓,๖๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

๒ เบี้ยผูสูงอาย ุ เพื่อจายเปนคาเบีย้ยังชีพผูสูงอายุตาม

รายชื่อผูขึ้นทะเบยีนทั้งรายเกาและราย

ใหม ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย 

(งบประมาณ ๕,๓๓๕,๒๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเบีย้ยังชีพคนพกิารตาม

รายชื่อผูขึ้นทะเบยีนรายเกาและรายใหม

ตามมติคณะรัฐมนตรี  

(งบประมาณ ๒,๑๑๒,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

๔ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส ตาม

ระเบียบการะทรวงมหาดไทย 

(งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง 
 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต / งบประมาณ) 
พ้ืนท่ี 

หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

๕ สํารองจาย เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได

ลวงหนาและกรณีฉุกเฉินเรงดวน 

(งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

๖ คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลฯ เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย (งบประมาณ ๒๔,๗๗๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

๗ เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่นเทศบาลตําบล

มวงนา 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่นเทศบาลตําบลมวงนา 

(งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

๘ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(งบประมาณ ๒๙๗,๑๕๐ บาท ) 

ทต. 

มวงนา 

สํานักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

สวนท่ี ๒  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม  
แผนดําเนินงานประจําป  ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลมวงนา  อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ยุทธศาสตร / แนวทาง 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงนํ้า 

    ๑.๑  แนวทางทางการพัฒนา

ดาน  ขุดลอก  ปรับปรุงแหลงน้ํา

เพ่ือการเกษตร  และกอสราง  

จัดหาอุปกรณเก็บกักน้ํา 

2 2.06 30,000 0.17 ทต.มวงนา 

รวม 2 2.06 30,000 0.17 - 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันดาน

การเกษตร 

   ๒.๑ แนวทางทางการพัฒนา

ดาน  แปรรูปผลิตภัณฑ

การเกษตร  และพัฒนาการเพ่ิม

ผลผลิต 

2 2.06 30,000 0.17 ทต.มวงนา 

รวม 2 2.06 30,000 0.17 - 

 

 



-๓- 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม  
แผนดําเนินงานประจําป  ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลมวงนา  อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ยุทธศาสตร / แนวทาง 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ รอยละของงบประมาณ หนวยดําเนินการ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

  ๓.๑ แนวทางทางการพัฒนา 

ดานการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ

ใหกับประชาชน 

- - - - - 

รวม - - - - - 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู

เมืองนาอยู 

   ๔.๑  แนวทางทางการพัฒนา  

เพ่ือพัฒนาใหมีความเปนอยูและ

ฐานะของราษฎรดีข้ึน 

91 93.73 8,979,340 51.6 ทต.มวงนา 

รวม 91 93.73 8,979,340 51.6 - 

งบกลาง 8 8.24 8,368,720 48.1 - 

รวมท้ังสิ้น 103 106.09 17,378,060 100 - 
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	ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
	๒
	ม่วงนา
	สำนักปลัดฯ
	ทต.  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน ๑ คน งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน
	๓
	ม่วงนา
	สำนักปลัดฯ
	ทต.   ม่วงนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ จำนวน ๑ คน งบประมาณ ๗๕,๖๐๐ บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ
	๔
	สำนักปลัดฯ
	ทต. 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คน งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท
	ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย
	๕
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	มิ.ย.
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	สำนักปลัดฯ
	ทต.  
	เพื่อจ่ายเป็น
	ม่วงนา
	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	๒.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
	สำนักปลัดฯ
	ทต.  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ คน งบประมาณ 357,600 บาท
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	ม่วงนา
	สำนักปลัดฯ
	ทต.   ม่วงนา
	สำนักปลัดฯ
	ทต. 
	ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ
	ม่วงนา
	สำนักปลัดฯ
	ทต. 
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	๓๗
	๓๘
	๓๙
	๔๐
	๔๑
	๔๒
	๔๓
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาริการกิจการประปาและขยะมูลฝอย งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
	ค่าจ้างเหมาริการกิจการประปาและขยะมูลฝอย
	๔๕
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะที่ไปนิเทศงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกร
	๔๖
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	๔๗
	ม่วงนา
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
	๑.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
	๒.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม
	๔๘
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มปกแข็ง/ปกอ่อน แบบพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ และอื่นๆ ฯ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	๔๙
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ 
	๕๐
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ของเครื่อง คอมพิวเตอร์  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	๕๑
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองคลัง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไปรษณีย์ ธนาณัติฯ และอื่นๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
	ค่าบริการไปรษณีย์
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	ม่วงนา
	กองคลัง
	ทต.
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	เม.ย.
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองช่าง
	ทต.
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	๕๕
	ม่วงนา
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
	๑.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานราชการ
	-เพื่อจ่ายเป็น 
	๒.ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม
	๑.ค่าจ้างเหมาบริการช่างประปา จำนวน ๒ คน
	๓.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบสาธารณูปโภค
	งบประมาณ ๓๔๙,๒๐๐ บาท
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม
	๕๖
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มปกแข็ง/ปกอ่อน ชั้นวางหนังสือ ฟิวเจอร์บอร์ด และอื่นๆฯลฯ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	๕๗
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊ก สวิตซ์ หลอดไฟ เบรกเกอร์ ฟิวส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	๕๘
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ เหล็กต่างๆ สังกะสี หิน ทราย ยางแอสฟัสท์ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา และวัสดุอื่นๆ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	๕๙
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	๖๐
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอลีน โซดาไฟ และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	๖๑
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอบ เสียม มีด คราด ปุ๋ย ถัง และวัสดุการเกษตรอื่นๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุการเกษตร
	๖๒
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่างๆ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	๖๓
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	๖๔
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะปูน แย็กปูนขนาดใหญ่ (๖๕ A) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
	ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง
	๖๕
	ม่วงนา
	กองช่าง
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
	ค่าบำรุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์
	๖๖
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๖
	ก่อสร้างระบบร่องระบายไร้ท่อ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร และก่อสร้างบ่อผันน้ำลงใต้ดินกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ จุดเริ่มต้นจากสามแยกบ้านนายบุญเพ็ง  ชินแสน ถึงบ้านนายสมพงษ์  มาตรแม้น งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านนาเหนือ หมู่ที่ ๖
	๖๗
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๖
	ก่อสร้างระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รางวี) พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตรลึก ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ (ฝาตะแกรงเหล็ก) พร้อมป้ายติดตั้งโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้น จากบ้านนายวิชัย การรัตน์ ถึงบ้านนางคำพล วิชัย งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐ บาท
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ คสล. บ้านนาเหนือ    หมู่ที่ ๖
	๖๘
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๕
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากบ้าน นางลำไย รัตนสีหา ถึงบ้าน นายประวิทย์ การประภัย งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐ บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕
	๖๙
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๔
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๔
	๗๐
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๒
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๒
	๗๑
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	เม.ย.
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๗
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายสังคม  ยานสิทธิ์  งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ ๗
	๗๒
	กองช่าง
	หมู่ที่ ๘
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย จุดเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางบุญล้อม เดชโกพรม งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ ๘
	๗๓
	กองช่าง
	ทต.      ม่วงนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือระบบสาธารณูปโภคต่างๆ งบประมาณ ๒๐๑,๗๗๙ บาท
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	๗๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็ปไซต์หน่วยงานของเทศบาลตำบลม่วงนา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	๗๕
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
	๗๖
	ม่วงนา
	๑.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
	๒.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม
	๓.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมา ค่าป้าย ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็น
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา
	๗๗
	ม่วงนา
	๑.ค่าจัดเรียนการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๒.ค่าจัดเรียนการเรียนการสอน (รายหัว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	๓.ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๔.ค่าหนังสือเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	๕.ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๖.ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	๗.ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	รายละเอียดของกิจกรรม
	หน่วยดำเนินการ
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	 ลำดับที่
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	๘.ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ต่อ)
	ม่วงนา
	๙.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๑๐.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	๑๑.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๑๒.ค่าอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	๑๓.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๑๔.ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	งบประมาณ ๙๖๙,๓๓๐ บาท
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	๗๘
	ม่วงนา
	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มปกแข็ง/ปกอ่อน ฟิวเจอร์บอร์ด ธงชาติ ธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ และอื่นๆ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
	ค่าวัสดุสำนักงาน
	๗๙
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	รายละเอียดของกิจกรรม
	หน่วยดำเนินการ
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	 ลำดับที่
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	๓.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง
	๔.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขตตาราม
	งบประมาณ ๘๑๙,๓๗๑ บาท
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	ม่วงนา
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	รายละเอียดของกิจกรรม
	หน่วยดำเนินการ
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	 ลำดับที่
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
	โครงการแข่งขันฟุตบอลม่วงนาคัพ
	๘๘
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
	โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
	๘๙
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมขบวน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
	โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีเมืองดอนจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
	๙๐
	ม่วงนา
	กองการศึกษาฯ
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เงินรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๓
	๙๑
	ม่วงนา
	งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
	พ.ศ.  ๒๕๖๔
	พ.ศ.  ๒๕๖๓
	หน่วยดำเนินการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
	ก.ย.
	ส.ค.
	ก.ค.
	มิ.ย.
	พ.ค.
	เมย.
	มี.ค.
	ก.พ.
	ม.ค.
	ธ.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พื้นที่
	โครงการ / กิจกรรม
	 ลำดับที่
	(ผลผลิต / งบประมาณ)
	สำนักปลัด
	ทต.
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคม (งบประมาณ ๑๐๓,๖๐๐ บาท)
	เงินสมทบทุนประกันสังคม
	๑
	ม่วงนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย (งบประมาณ ๕,๓๓๕,๒๐๐ บาท)
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