
1)ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้าง งานโครงสร้างหอกระจายข่าว 189,000 บ้านหนองหัวลิง กองช่าง

หอกระจายข่าว  -งานก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงการเสาท่อเหล็ก หมู่ที่ 2

ประจ าหมู่บ้าน GS(แบบฐานรากแผ่) สูง 12 ม. ,งานทาสีกันสนิม

บ้านหนองหัวลิง จ านวน 9.80 ตร.ม. ,งานทาสีน้ ามัน จ านวน 

หมู่ที่ 2  34.70 ตร.ม. ,งานติดต้ังเสาล่อฟาูพร้อมสายทอง

แดง ยาว 1.80 ม. จ านวน 1 ชุด

งานครุภัณฑ์จัดซ้ือประจ าหอกระจายข่าวพร้อม  

ติดต้ัง  

 - ปากฮอร์นขนาด 21 นิ้ว พร้อมยูนิตมี LINE 

200W จ านวน 4 ชุด ,AC/DC Powermixer 

ขนาด 2,000 w. พร้อม Line จ านวน 1 เคร่ือง

 - สายดรอปวาย ขนาด 0.9 มม.(ทองแดง)จ านวน  

50 ม. ,ไมโครโฟน จ านวน 1 ตัว,ขาต้ังไมโครโฟน 

แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด ,ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 

แบบมีฝาปิดครอบ สูง 12 U จ านวน 1 ตัว 

เคร่ืองเล่น DVD+USB  จ านวน 1 เคร่ือง  ,งาน 

ติดต้ังปูายโครงการ (ปูายแผ่นเหล็ก) จ านวน 1

 ปูาย , ค่าเช่ารถเครนยกติด ต้ังหอกระจายข่าว 

จ านวน 1 รายการ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลมว่งสามสิบ  อ าเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ก่อสร้างถนน  -งานเกรดบดอดัพื้นทางเดิม ประมาณ 362 ตร.ม. 273,700 บ้านโนนค้อ กองช่าง

คอนกรีต พร้อม งานขุดปรับระดับชัน้รองพื้นทาง ปริมาณ 6.75 ตร.ม. หมู่ที่ 3

พระบบระบายน้ า งานยกระดับปากรางน้ า คสล.(เดิม) สูง 0.20 ม. จ านวน

สายภายในหมู่บ้าน 25.50 ม. งานทาสีฝาปิดรางน้ าตะแกรง ปริมาณ  .

บ้านโนนค้อ 16.20 ตร.ม. งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ 

หมู่ที่ 3  14.08 ลบ.ม. งานผิวจราจร คสล.(ช่วงที่ 1) ขนาด

กว้าง 3 ม. ยาว 40.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 121.50 ตร.ม.งานผิวจราจร คสล.(ช่วงที่ 2)

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 ม. หนา 0.15  ม.  

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.  

งาน Expansion Joint จ านวน 3 ม. งาน  

Constraction Joint จ านวน 25 ม.  งานไหล่ทาง

ลูกรัง (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมเกล่ีย

ปรับแต่ง ปริมาณ 2.61 ลบ.ม. งานไหล่ทางลูกรัง 

(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. พร้อมเกล่ียปรับ

แต่ง ปริมาณ 8.40 ลบ.ม.  งานวางท่อระบายน้ า คสล. 

(ท่ออดัแรง) Dia 0.30 ม. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ 

จ านวน 74 ม. งานบ่อพกั คสล. ขนาด 0.70*0.80 

*0.75 ม. จ านวน 8 บ่อ งานฝาปิดบ่อพกั เหล็กตะแกรง

ขนาด 0.58*0.68 ม. จ านวน 8 ฝา งานติดต้ังปูาย

โครงการ (ปูายแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปูาย

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ก่อสร้างถนน  -งานปรับเกล่ียและบดอดัแน่นพื้นทาง(ลูกรัง)  459,000 บ้านหนองขอน กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 900 ตร.ม. ,งาน Soil Cement เกรด หมู่ที่ 4

คอนกรีตชัน้พื้น บดอดัแน่น ปริมาณ 126 ลบ.ม.,งานPrime Coat 

ทางดินซีเมนต์ (บนพื้นทางดินซีเมนต์)ปริมาณ 800 ตร.ม. ,งานผิว

สายบ้านหนองขอน- จราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว  

ดอนทับเสือ 200 ม. หนา 0.05 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

800 ตร.ม งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

ปริมาณ 45 ตร.ม. งานติดต้ังปูายโครงการ(ปูายแผ่น-

เหล็ก)จ านวน  1 ปูาย 

4 ก่อสร้างถนน  -งานเกรดบดอดัพื้นทางเดิม ประมาณ 1,000 ตร.ม. 447,000 บ้านม่วงสามสิบ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ 37.50 ลบ.ม. หมู่ที่ 5

สายซอยสายันต์รันดร งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 250 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 

ตร.ม. งาน Expansion Joint จ านวน 6 ม. งาน

Constraction Joint จ านวน 69 ม. งานวางท่อระบาย-

น้ า คสล.(ท่ออดัแรง) Dia0.30 ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ

ท่อ จ านวน 14 ท่อน งานไหล่ทางลูกรัง ขนาดกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.30 ม. พร้อมเกล่ียปรับแต่งปริมาณ 30.18 

ลบ.ม. งานติดต้ังปูายโครงการ (ปูายแผ่นเหล็ก) จ านวน

1 ปูาย 

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ก่อสร้างถนน  - งานปรับเกล่ียและบดอดัแน่นพื้นทาง (ลูกรัง) 459,000 บ้านต าแย กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 900 ตร.ม. งาน Soil Cement พร้อมเกรด หมู่ที่ 6

คอนกรีตชัน้พื้น บดอดัแน่น ปริมาณ 126 ลบ.ม. งาน Prine Coat 

ทางดินซีเมนต์ (บนพื้นทางดินซีเมนต์) ปริมาณ 800 ตร.ม. งานผิว

สายต าแย - โคกเทิง จราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว

200 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

800 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

ปริมาณ 45 ตร.ม. งานติดต้ังปูายโครงการ (ปูาย

แผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปูาย 

6 ก่อสร้างถนน  - งานปรับเกล่ียและบดอดัแน่นพื้นทาง (ลูกรัง) 459,000 บ้านเหล่าข้าว กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 900 ตร.ม. งาน Soil Cement พร้อม หมู่ที่ 7

คอนกรีตชัน้พื้น เกรดบดอดัแน่นปริมาณ 126 ลบ.ม.  งาน Prime 

ทางดินซีเมนต์ Coat (บนพื้นทางดินซีเมนต์) ปริมาณ 800 ตร.ม.

สายภายในหมู่บ้าน งานผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม.

ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

800 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

ปริมาณ 45 ตร.ม.งานติดต้ังปูายโครงการ (ปูายแผ่น

เหล็ก) จ านวน 1 ปูาย 

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ก่อสร้างถนน คสล. งานเกรดบดอดัพื้นทางเดิน ปริมาณ 900 ตร.ม. 457,000 บ้านเทพา

สายบ้านเทพา- งานเสริมลูกรังรองพื้นทางพร้อมเกรดบดอดั ปริมาณ หมู่ที่  8

น้ าค าน้อย 55.00 ลบ.ม. งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ

36 ลบ.ม. งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว

 180 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

720 ตร.ม. งาน Expansion Joint จ านวน  4 ม. งาน

Constraction Joint จ านวน 68 ม. งาน Longi-

tudinal Joint จ านวน 180 ม.  งานไหล่ทางลูกรัง

ขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมเกล่ียปรับ

แต่ง ปริมาณ 36.40 ลบ.ม. งานติดต้ังปูายโครงการ

(ปูายแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปูาย

8 ก่อสร้างถนน คสล. งานเกรดบดอดัพื้นทางเดิน ปริมาณ   375  ตร.ม. 184,000 บ้านดอนยูง

สายรอบหมู่บ้าน งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ  15 ลบ.ม. หมู่ที่  9

ดอนยูง หมู่ที่ 9 งานฝิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 75 ม.

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

งาน Expansion Joint จ านวน  4 ม. งาน

Constraction Joint จ านวน  24  ม. งาน Longi-

tudinak Joint จ านวน 75 ม.งานไหล่ทางลูกรัง

ขนาดกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมเกล่ียปรับแต่ง

ปริมาณ 15.40 ลบ.ม. งานติดต้ังปูายโครงการ (ปูาย

แผ่นเหล็ก)  จ านวน 1  ปูาย

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ก่อสร้างถนนลูกรัง  - งานกรุยทางถางปุาขุดตอ (ขนาดเบา) ปริมาณ 1,475 389,000 บ้านม่วงสามสิบ

สายแยกถนน ตร.ม. งานดินถมขยายคันทางพร้อมเกรดบดอดั ปริมาณ หมู่ที่ 10

ม่วงสามสิบไป 66 ลบ.ม. งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกรดบดอดั 

ปุาเปือย - ถนน ปริมาณ 677 ลบ.ม. งานผิวจราจรลูกรังพร้อมเกรดบด

บ้านม่วงสามสิบ - อดั ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 295 ม. หนา 0.20 ม.ปริมาณ

หนองหิน 247.80 ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ า คสล.(ท่ออดัแรง)

Dia. 1.20 ม. 1 จุด (4 แถว) พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

รวมจ านวน 20 ท่อน งานเบิม คสล. รัดปากท่อและ

ท้ายท่อ จ านวน 1 จัด งานติดต้ังปูายโครงการ (ปูาย

แผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปูาย

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง  - งานปรับเกล่ียและบดอดัแน่นพื้นทาง (ลูกรัง) ปริมาณ 436,000 บ้านต าแย

แอสฟลัต์คอนกรีด 855 ตร.ม. งาน soil  cement พร้อมเกรดบดอดัแน่น หมู่ที่ 11

ขัน้พื้นฐานซีเมนต์ ปริมาณ 120 ลบ.ม. งาน prime coat (บนพื้นทาง

สายบ้านต าแย - ซีเมนต์ ปริมาณ 760 ตร.ม. งานผิวจราจรแอสฟลัต์

หนองหัวลิง คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร

(สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณ 42 ตร.ม. งานติดต้ังปูาย

โครงการ (ปูายแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปูาย

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 ก่อสร้างถนลูกรัง  - งานกรุยทางถางปุาขุดตอ (ขนาดเบา) ปริมาณ 3550 405,000 บ้านม่วงสามสิบ

สายภายในหมู่บ้าน ตร.ม. งานดินถมขยายคันทางพร้อมเกรดบดอดั ปริมาณ หมู่ที่ 12

สายสามแยกถนน 426 ลบ.ม. งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกรดบดอดั 

ม่วงสามสิบ ไปบ้าน ปริมาณ 1,005 ลบ.ม. งานผิวจราจรลูกรังพร้อมเกรดบด

สร้างมิ่ง - ถนนม่วง อดั ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.20 ม.ปริมาณ

สามสิบ ไปบ้าน 582.20 ลบ.ม. งานวางท่อระบายน้ า คสล.(ท่ออดัแรง)

น้ าออ้ม Dia.0.40 ม. 3 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

รวมจ านวน  18  ท่อน งานติดต้ังปูายโครงการ (ปูาย

แผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปูาย

12 ปรับปรุงระบบประปา  1.1. งานร้ือถอนอาคาร (เดิม) 267,000 บ้านดอนยูง

หมู่บ้าน หมู่ที่ 9      - ร้ือโครางสร้างแอร์เรเตอร์ จ านวน 1 รายการ หมู่ที่ 9

     - ร้ือหินกรวดกรอง ทรายกรอง จ านวน 1 รายการ

     - ร้ือท่อก้างปลา  จ านวน  1 รายการ

     - ร้ือท่อน้ าดิบ (ท่อ Gs) จ านวน  1 รายการ

     - ร้ือประตูน้ าเหล็กหล่อหน้าจาน 4 นิ้ว  จ านวน  

300 ตัว 

1.2. งานปรับปรุงถังกรองน้ า

     - งานท่อและอปุกรณ์ จ านวน 1 งาน

     - งานแอริเตอร์  จ านวน 1  งาน

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12       - งานทาสีน้ ามัน จ านวน 7.50 ตร.ม.

(ต่อ)      - งานอืน่ๆ เช่น กรวดกรอง หรายกรองเร็ว ถ่านไม้

ฯลฯ จ านวน 1 งาน

1.3 งานติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

     -ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าดิบ (ที่ปากบ่อบาดาล)  พร้อม

อปุกรณ์ จ านวน 1 งาน

     - ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า (สูบขึน้หอถังสูง) พร้อมอปุกรณ์

จ านวน  1  งาน

1.4 งานเจาะบ่อบาดาล

     - งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด Dia. 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า

24 ม. หรือมีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 1 บ่อ

     - งานทดสอบปริมาณน้ า วิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 บ่อ

1.5 งานครุภัณฑ์จัดซ้ือ

     - เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบซัมเมิส ขนาด 1.50 แรงม้า

1 เฟส จ านวน 2 เคร่ือง

     - ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าบาดาล ขนาด 1.50 แรงม้า

พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ชุด

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 ปรับปรุงร้ัวศูนย์ 1.งานร้ือถอน 88,400 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง

พฒันาเด็กเล็ก      -ร้ือระแนงร้ัวเดิม จ านวน 78 ตร.ม. อบต.ม่วงสามสิบ

อบต.ม่วงสามสิบ      -ร้ือระแนงประตูร้ัวเดิม จ านวน 22 ตร.ม.

     -ร้ือล้อเหล็กประตู ขนา 3 นิ้ว จ านวน  12 ชุด

2.งานปรับปรุงร้ัวและประตู

     -งานติดต้ังเหล็กระแนงร้ัว ขนาด 1 นิ้ว * 1 นิ้ว 

หนา 1.2 มม.  จ านวน 78 ตร.ม. งานติดต้ังเหล็กระแนง

ประตู ขนาด 1 นิ้ว * 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. จ านวน

22 ตร.ม. งานท าความสะอาดผิวผนังร้ังเดิม จ านวน

300 ตร.ม. งานทาสีน้ าพลาสติก จ านวน 300 ตร.ม.

งานทาสีน้ ามัน  133 ตร.ม.  งานติดต้ังล้อเหล็กประตู

ขนาด 3 นิ้ว พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 12 ชุด

14 ก่อสร้าง ถนน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร  หนา 0.15 เมตร 1,995,000 บ้านม่วงสามสิบ- กองช่าง

คสล. สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม. มีไหล่ทางไม่น้อยกว่า บ้านน้ าค าน้อย

บ้านม่วงสามสิบ - 0.15 ม.  พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1  ปูาย

น้ าค าน้อย (เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ)

15 ก่อสร้าง ถนน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร  หนา 0.15 เมตร 1,995,000 บ้านม่วงสามสิบ- กองช่าง

คสล. สาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตร.ม. มีไหล่ทางไม่น้อยกว่า เทพา-เหล่าข้าว

บ้านม่วงสามสิบ - 0.15 ม.  พร้อมติดต้ังปูายโครงการ 1  ปูาย

เพพา-เหล่าข้าว (เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ)

รวม 7,395,100

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564



1.2.แผนงานเคหะและชุมชม
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บ้านม่วงสามสิบ กองช่าง

เขตไฟฟาูเพื่อการ อาศัยสายบ้านม่วงสามสิบ - กุงชัย - ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10

เกษตรและที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านม่วงสามสิบ ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอ

อาศัย หมู่ที่ 1 ม่วงสามสิบ จังหวัดอบุลราชธานี

2 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูแสงสว่างสาธารณะ สายภายใน 100,000 บ้านหนองหัวลิง กองช่าง

เขตไฟฟาูแสง หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัวลิง ต าบลม่วงสามสิบ หมู่ที่ 2

สว่างสาธารณะ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอบุลราชธานี

หมู่ที่ 2

3 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บ้านต าแย กองช่าง

เขตไฟฟาูเพื่อการ อาศัยสายบ้านต าแย - หนองเต่า  หมู่ที่ 6 บ้านต าแย หมู่ที่  6

เกษตรและที่อยู่ ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอบุลราชธานี

อาศัย หมู่ที่ 6

4 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรและที่อยู่ 70,000 บ้านเทพา กองช่าง

เขตไฟฟาูเพื่อการ อาศัยสายรอบดอนปูุตา หมู่ที่ 8  บ้านเทพา หมู่ที่  8

เกษตรและที่อยู่ ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอบุลราชธานี

อาศัย หมู่ที่ 8

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บ้านดอนยูง กองช่าง

เขตไฟฟาูเพื่อการ อาศัยสายบ้านดอนยูง-หนองดูน หมู่ที่ 9 บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9

เกษตรและที่อยู่ ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอบุลราชธานี

อาศัย หมู่ทึ่ 9

6 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรและที่อยู่ 50,000 บ้านม่วงสามสิบ กองช่าง

เขตไฟฟาูเพื่อการ อาศัย สายทิศตะวันออกโรงพยาบาลม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10

เกษตรและที่อยู่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงสามสิบ ต าบลม่วงสามสิบ

อาศัย หมู่ที่ 10 อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอบุลราชธานี

7 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บ้านต าแย  กองช่าง

เขตไฟฟาูเพื่อการ อาศัย สายบ้านต าแย-ดอนทับเสือ-โนนใหญ่  หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 

เกษตรและที่อยู่ บ้านต าแย ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ

อาศัย หมู่ที่ 11 จังหวัดอบุลราชธานี

รวม 620,000

พ.ศ. 2565
โครงการ

พ.ศ. 2564
ที่



1.3.แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขุดลอกหนองน้ า  - งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 224,000 บ้านม่วงสามสิบ กองช่าง

สาธารณะภายใน หนอง ลึก 2.90 ม. ปริมาณดินขุดลอก 4,189 ลบ.ม.  หมู่ที่  1

หมู่บ้าน (หนองขุน่) งานดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 2,600 ลบ.ม.

หมู่ที่ 1 รับน้ าวางท่อ คสล.Dia. 0.40 ม. พร้อยาแนวรอยต่อ 

ท่อ จ านวน 5 ท่อน งานติดต้ังปูายโครงการ  1 ปูาย

2 ขุดลอกหนองน้ า  -งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 137,600 บ้านหนองหัวลิง กองช่าง

สาธารณะภายใน หนองลึก 2.50 เมตร ปริมาณดินขุดลอก 2,480 ลบ.ม. หมู่ที่ 2

หมู่บ้าน งานดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 1,200 ลบ.ม.

(หนองสะแบง) งานท่อน้ า วางท่อ คสล. (ท่ออดัแรง) Dia 0.30 ม. พร้อม

หมู่ที่ 2 ยาแนวรอยต่อ จ านวน 10 ท่อน งปูายโครงการ 1 ปูาย

3 ขุดลอกหนองน้ า  - งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 61,600 บ้านโนนค้อ กองช่าง

สาธารณะภายใน หนองลึก 2.90 ม. ปริมาณดินขุดลอก 1,630 ลบ.ม. หมู่ที่  3

หมู่บ้าน (หนองขาม-

เปี้ย) หมู่ที่ 3

4 ขุดลอกหนองน้ า  - งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 114,800 บ้านโนนค้อ กองช่าง

สาธารณะภายใน หนองลึก 1.890 เมตร  ปริมาณดินขุดลอก 2,280 ลบ.ม หมู่ที่ 3

หมู่บ้าน (หนองแสง) งานดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 830 ลบ.ม

หมู่ที่ 3 งานท่อน้ า วางท่อ คสล. (ท่ออดัแรง) Dia 0.30 ม.พร้อม

 ยาแนวรอยต่อ จ านวน 18 ท่อน ปูายโครงการ 1 ปูาย

รวม 538,000

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ



2)ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมอาชีพ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจ 40,000 ต าบลม่วงสามสิบ ส านักปลัด

กลุ่มเศรษฐกิจ พอเพยีง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

พอเพยีง

รวม 40,000

2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การจัดท าแผน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมแผนพฒันาท้อง 5,000 พื้นที่ ส านักปลัด

พฒันาท้องถิน่ ถิน่และแผนพฒันาชุมชนต าบลม่วงสามสิบ   ต.ม่วงสามสิบ

โดยการมีส่วนร่วม

2 โครงการ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร 10,000 พื้นที่ อบต.ม่วงสามสิบ

สัญจรพบ ในการการด าเนินการให้บริการเผยแพร่ ให้ความรู้ ต.ม่วงสามสิบ

ประชาชน บริการเผยแพร่ให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ

ของ อปท. ต่อชุมชน ให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

เยาวชน ด้านจัดเก็บภาษี

3 ฝึกอบรมปูองกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ปูองกัน 30,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

และแก้ไขปัญหา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน 

ยาเสพติด

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ 8,635,200 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ให้แก่ผู้สูงอายุ กองคลัง

5 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างประกันรายได้ ให้แก่ 2,462,400 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ผู้พกิารหรือทุพพลภาพ กองคลัง

6 เบี้ยยังชีพผู้ปุวย ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (เงินงบประมาณ อบต.) 24,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

เอดส์ กองคลัง

7 โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรค 40,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ปูองกันโรคไข้ โรคไข้เลือดออกฉีดพน่หมอกควัน 

เลือดออก

8 วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารก าจัดยุงลายทรายอะเบท 90,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

การแพทย์ เพื่อรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

9 ศูนย์พกัคอย เพื่อรองรับผู้ปุวยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 100,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

เช่น ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ

10 โครงการสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด 43,200 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ปลอดโรคคน ภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า

ปลอดภัยจาก น้องนางเธอ เจ้าฟาูน้องนางเธอเจ้าฟาูจุฬาภรณวลัย-

โรคพษิสุนัขบ้า ลักษณ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพษิสุนัขบ้า

รวม 11,439,800

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564



2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน สร้าง 50,000 ต าบลม่วงสามสิบ กองการศึกษาฯ

นักเรียน เยาวชน ความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น

และประชาชน ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่า

สร้างความ ใช้จ่ายอืน่ๆ

ปรองดองฯ

รวม 50,000

2.4 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พฒันาศักยภาพเด็ก ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาศักยภาพเด็กเชิงสร้างสรรค์ 5,000 ตามรายละเอยีด กองการศึกษาฯ

เชิงสร้างสรรค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร โครงการ

2 โครงการพฒันา โครงการพฒันาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล 30,000 ตามราย กองการศึกษาฯ

ศักยภาสภาเด็ก ม่วงสามสิบ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ละเอยีดโครงการ

และเยาวชนฯ

3 โครงการสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้เด็กเล็กในศูนย์ 144,500 2 ศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการ พฒันาเด็กเล็ก อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็ก

บริหารสถานศึกษา ก่อนเกณฑ์ฯ อตัราคนละ 1,700 บาท

4 โครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก 437,325 2 ศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการ อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

บริหารสถานศึกษา 21 บาท จ านวน 245 บาท

พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสนับสนุน ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  23,650 2 ศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการ อบต.ม่วงสามสิบ  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

บริหารสถานศึกษา ในวัดเทพาอตัรา คนละ  430 บาท/ปี

6 โครงการสนับสนุน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันา 16,500 2 ศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการ เด็กเล็ก อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็ก

บริหารสถานศึกษา ก่อนเกณฑ์ในวัดเทพา อตัราคนละ 300 บาท/ปี

7 โครงการสนับสนุน ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ 11,000 2 ศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเทพา  อตัราคนละ

บริหารสถานศึกษา 200 บาท/ปี 

8 โครงการสนับสนุน ค่าอปุกรณ์การเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 11,000 2 ศูนย์ฯ กองการศึกษาฯ

ค่าใช้จ่ายการ อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน

บริหารสถานศึกษา วัดเทพา อตัราคนละ 200 บาท/ปี

9 จัดซ้ืออาหารเสริม จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พฒันา 814,385 2 ศูนย์  และ กองการศึกษาฯ

(นม) เด็กเล็ก อบต.ม่วฯ  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 5 โรงเรียน(สพฐ.)

วัดเทพา และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรม-

การขัน้พื้นฐาน(สพฐ.)ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนทั่วไป

10 เงินอดุหนุนส าหรับ เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 1,428,000 5 โรงเรียน (สพฐ.) กองการศึกษาฯ

สนับสนุนโครงการ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา

อาหารกลางวัน ขัน้พื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน  ต้ังจ่ายจาก

จ านวน 5 โรงเรียน เงินอดุหนุนทั่วไป

ของ สพฐ.

รวม 2,921,360

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3)ยุทธศาสตรก์ารจัดระเบียยชุมชน สังคมและการรกัษา ความสงบเรยีบรอ้ย 
3.1. แผนงานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันลด 30,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ปูองกันลด อบุัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดติดต่อกัน

อบุัติเหตุ หลายวัน 

2 โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ 150,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ปูองกันลด ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการ

อบุัติเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการ

เดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบี้ยเล้ียง อปพร.

3 เงินส ารองจ่าย เงินส ารองจ่าย ประเภท เงินส ารองจ่ายในกิจการ 350,000  ต าบล ส านักปลัด

ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ม่วงสามสิบ

4 โครงการทบทวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนชุดปฏิบัติ 133,500 ต าบล ส านักปลัด

ชุดปฏิบัติการ การจิตอาสาภัยพบิัติประจ าองค์กรปกครองส่วน ม่วงสามสิบ

จิตอาสาฯ ท้องถิน่

รวม 663,500

พ.ศ. 2564
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564



3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขอรับการ  -อดุหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ 10,000 จังหวัด ปกครอง

สนับสนุนงบประ- เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.อบุลฯ อบุลราชธานี จ.อบุลราชธานี

มาณเพื่อปูองกัน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้กับที่ท าการ 

และแก้ไขปัญหา ปกครอง จ.อบุลฯ 

ยาเสพติด 

จ.อบุลราชธานี

2 เงินอดุหนุน เงินอดุหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนส าหรับการ 240,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ส าหรับด าเนินงาน ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

ตามแนวทางโครง สาธารณสุข จ านวน 12 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 

การพระราชด าริฯ 20,000 บาท 

3 รายจ่ายตามข้อ งบสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ 120,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ผูกพนั บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 

รวม 370,000

พ.ศ. 2564
ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564



4)ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1. แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ในวัน 10,000 ต าบลม่วงสามสิบ ส านักปลัด

ต้นไม้ในวัน ส าคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

ส าคัญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินี ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รวม 10,000

4.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564



5)ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน
5.1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงาน  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 40,000 อบต.ม่วง กองการศึกษาฯ

ประเพณีวันลอย วันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2564 เช่น เงิน สามสิบ

กระทง ประจ าปี รางวัล การประกวดต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ

2564 ตัดสิน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2 โครงการจัดงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 20,000 อบต.ม่วง กองการศึกษาฯ

ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ.2565 สามสิบ

และวันผู้สูงอายุ

ประจ าปี 2565

3 โครงการขอรับ เงินอดุหนุนราชการ อดุหนุนโครงการขอรับเงิน 30,000 จังหวัด ส านักปลัด

เงินอดุนหนุน งาน อดุหนุน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี อบุลราชธานี

ประเพณีแห่เทียน พ.ศ.2565 ให้กับ อปท. ในระดับ อ.ม่วงสามสิบ

พรรษาฯ จังหวัดอบุลราชธานี

4 โครงการขอรับ อดุหนุนงานรัฐพธีิ ของอ าเภอม่วงสามสิบ 10,000 อ าเภอม่วงสามสิบ ส านักปลัด

เงินอดุนหนุน งาน

รัฐพธีิ

รวม 100,000

ที่ โครงการ
พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564



6)ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากร การบรหิารจัดการ องค์กร และการบรหิารบ้านเมอืงที่ดี
6.1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน 

ที่เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขอรับ อดุหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ 10,000 สนง.ส่งเสริม ส านักปลัด

การสนับสนุน การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร . การปกครอง

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ปกครองส่วนท้องถิน่ (สถานที่กลาง) อ.ม่วงสามสิบ ท้องถิน่อ าเภอ

จ.อบุลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2 การจัดการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ 300,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

เลือกต้ังของ อปท.

3 การจัดการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง ของ อปท. 300,000 อบต.ม่วงสามสิบ ส านักปลัด

การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

4 บ ารุงรักษา เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 40,000 อบต.ม่วงสามสิบ กองช่าง

ซ่อมแซม ภายในต าบลม่วงสามสิบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

รวม 650,000

24,797,760    บาทรวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ที่ โครงการ
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