
1)ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้าง ถนน  -งานปรับเกล่ียและบดอัดแน่นพื้นทาง(ลูกรัง)  499,000 บา้นม่วงสามสิบ 495,000 4,000 ด าเนินการแล้ว
ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 1,179.00 ตร.ม. ,งาน Soil Cement เกรด หมู่ที่ 1
คอนกรีตชั้นพื้น บดอัดแน่น ปริมาณ 166.00ลบ.ม.,งานPrime Coat 

ทางดินซีเมนต์ (บนพื้นทางดินซีเมนต์)ปริมาณ 1,048 ตร.ม. ,งานผิว

สายภายใน จราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว  

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 262.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

 1,048 ตร.ม งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)  

ปริมาณ 58 ตร.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ(ปา้ยแผ่น-  

เหล็ก)จ านวน 1ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

2 ก่อสร้างถนน  -งานปรับเกล่ียและบดอัดแน่นพื้นทาง(ลูกรัง) 499,000 บา้หนองหวัลิง 495,000 4,000 ด าเนินการแล้ว
ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 1,179 ตร.ม. ,งาน Soil Cement เกรดบด หมู่ที่ 2
คอนกรีตชั้นพื้น อัดแน่น ปริมาณ 166 ลบ.ม. ,งาน Prime Coat

ทางดินซีเมนต์ (บนพื้นทางดินซีเมนต์)ปริมาณ 1,048 ตร.ม. ,งานผิว

สายภายในหมู่บา้น ,งานผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 ม.

หมู่ที่ 2  ยาว 262 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

1,048 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)   

ปริมาณ 58 ตร.ม.  ,งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ย  

แผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

3 ก่อสร้างถนน  -งานปรับเกล่ียและบดอัดแน่นพื้นทาง(ลูกรัง)  499,000 บา้นหนองขอน 495,000 4,000 ด าเนินการแล้ว
ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 1,179.00 ตร.ม. ,งาน Soil Cement เกรด หมู่ที่ 4
คอนกรีตชั้นพื้น บดอัดแน่น ปริมาณ 166.00ลบ.ม.,งานPrime Coat 

รายงานผลการด าเนินการก ากับตดิตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดอืน (ระหว่างเดอืนตลุาคม2563 - มนีาคม 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลมว่งสามสิบ  อ าเภอมว่งสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ โครงการ



ทางดินซีเมนต์ (บนพื้นทางดินซีเมนต์)ปริมาณ 1,048 ตร.ม. ,งานผิว

สายภายในหมู่บา้น จราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว  

หมู่ที่ 4 262.00 ม. หนา 0.05 ม.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

 1,048 ตร.ม งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

ปริมาณ 58 ตร.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ(ปา้ยแผ่น-

เหล็ก)จ านวน  1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4 ก่อสร้างถนน  - งานปรับเกล่ียและบดอัดแน่นพื้นทาง (ลูกรัง) 350,000 บา้นต าแย 350,000
ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 828 ตร.ม. งาน Soil Cement พร้อมเกรด หมู่ที่ 6
คอนกรีตชั้นพื้น บดอัดแน่น ปริมาณ 116 ลบ.ม. งาน Prine Coat 

ทางดินซีเมนต์ (บนพื้นทางดินซีเมนต์) ปริมาณ 736 ตร.ม. งานผิว

สายภายในหมู่บา้น จราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว

หมู่ที่ 6 184 เมตร หนา 0.05 ม. พร้อมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

736 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

ปริมาณ 41 ตร.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ย

แผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

5 ก่อสร้างถนน  - งานปรับเกล่ียและบดอัดแน่นพื้นทาง (ลูกรัง) 348,000 บา้นเทพา 348,000
ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 823.50 ตร.ม. งาน Soil Cement พร้อม หมู่ที่ 8
คอนกรีตชั้นพื้น เกรดบดอัดแน่นปริมาณ 115 ลบ.ม.  งาน Prime 

ทางดินซีเมนต์ Coat (บนพื้นทางดินซีเมนต์) ปริมาณ 732 ตร.ม.

สายภายในหมู่บา้น งานผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาดกวา้ง 4 ม.

หมู่ที่ 8 ยาว 183 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

732 ตร.ม. งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

ปริมาณ 41 ตร.ม.งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่น

เหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



6 ก่อสร้างถนน  -งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม ประมาณ 875 ตร.ม. 416,000 บา้นดอนยูง 416,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ 35 ลบ.ม. หมู่ที่ 9

บา้นดอนยูง งานผิวจราจร คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 175 ม.

หมู่ที่ 9 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 700 

ตร.ม. งาน Expansion Joint จ านวน  8 ม. งาน

Constraction Joint จ านวน 60 ม. งาน Longi-

tudinal Joint จ านวน 175 ม.  งานไหล่ทางลูกรัง

ขนาดกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมเกล่ียปรับ

แต่ง ปริมาณ 35.40 ลบ.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ

(ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

7 ก่อสร้างถนน  - งานปรับเกล่ียและบดอัดแน่นพื้นทาง (ลูกรัง) 477,000 บา้นม่วงสามสิบ 477,000
ลาดยางแอสฟลัต์ ปริมาณ 1,125 ตร.ม. งาน Soil Cement พร้อม หมู่ที่ 10
คอนกรีตชั้นพื้น เกรดบดอัดแน่น ประมาณ 158 ลบ.ม. งาน Prime

ทางดินซีเมนต์ Coat (บนพื้นทางดินซีเมนต์) ปริมาณ 1,000 ตร.ม.

บา้นม่วงสามสิบ งานผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ขนาด4 ม. ยาว 

หมู่ที่ 10 250 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,000 ตร.ม.  งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)

ปริมาณ 56 ตร.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ(ปา้ยแผ่น-

เหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

8 ก่อสร้างถนน  - งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม ปริมาณ 800 ตร.ม. 380,000 บา้นม่วงสามสิบ 380,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานทรายรองพื้นใต้ผิวจราจร ปริมาณ 32 ลบ.ม. หมู่ที่ 12
บา้นม่วงสามสิบ งานผิวจราจร คสล. ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 160 ม.

หมู่ที่ 12 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 640



ตร.ม.  งาน Expantion Joint ปริมาณ 8 ม.  งาน

Constraction Joint ปริมาณ 56 ม.  งาน

Longitudinal ปริมาณ 160 ม.  งานไหล่ทางลูกรัง

ขนาดกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. พร้อมเกล่ียปรับแต่ง

ปริมาณ 32.40 ลบ.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ

(ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

10 ก่อสร้างหอกระ งานโครงสร้างหอกระจายข่าว 159,000 บา้นเหล่าข้าว 158,000 1,000 ท าสัญญาแล้ว  อยู่
จายข่าวประจ า  -งานก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงการเสาทอ่เหล็ก หมู่ที่ 7 ระหว่างด าเนินการ
หมู่บา้น หมู่ที่ 7 GS(แบบฐานรากแผ่) สูง 12 ม. ,งานทาสีกันสนิม

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

34.70 ตร.ม. ,งานติดต้ังเสาล่อฟา้พร้อมสายทอง

แดง ยาว 1.80 ม. จ านวน 1 ชุด

งานครุภณัฑ์จัดซ้ือประจ 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 

แบบมีฝาปดิครอบ สูง 12 U จ านวน 1 ตัว 

เคร่ืองเล่น DVD+USB  จ านวน 1 เคร่ือง  ,งาน 

ติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 1

 ปา้ย , ค่าเช่ารถเครนยกติด ต้ังหอกระจายข่าว 

จ านวน 1 รายการ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

11 ก่อสร้างหอ งานโครงสร้างหอกระจายข่าว 159,000 บา้นต าแย 158,000 1,000 ท าสัญญาแล้ว  อยู่
กระจายข่าว  -งานก่อสร้างหอกระจายข่าวโครงการเสาทอ่เหล็ก หมู่ที่ 11 ระหว่างด าเนินการ



หมู่บา้น หมู่ที่ 11 GS(แบบฐานรากแผ่) สูง 12 ม. ,งานทาสีกันสนิม

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

34.70 ตร.ม. ,งานติดต้ังเสาล่อฟา้พร้อมสายทอง

แดง ยาว 1.80 ม. จ านวน 1 ชุด

งานครุภณัฑ์จัดซ้ือประจ าหอกระจายข่าวพร้อมติดต้ัง

 - 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 

แบบมีฝาปดิครอบ สูง 12 U จ านวน 1 ตัว 

เคร่ืองเล่น DVD+USB  จ านวน 1 เคร่ือง  ,งาน 

ติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 1

 ปา้ย , ค่าเช่ารถเครนยกติด ต้ังหอกระจายข่าว 

จ านวน 1 รายการ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

12 ขยายเขตประปา  -งานวางทอ่เมนประปา PVC.Dia 2 นิ้ว ชั้น 8.5 164,000 บา้นโนนค้อ 160,000 4,000 ด าเนินการแล้ว
ภายในหมู่บา้น ปลายเรียบพร้อมข้อต่อ 1 อัน จ านวน 400 ทอ่น หมู่ที3่

หมู่ที่ 3  -งานติดต้ังประตูน้ า PVC.Dia 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์

จ านวน 1 ชุด งานติดต้ังอุปกรณ์ประปา เช่น ข้องอสาม-

ทางฯลฯ ปริมาณ 1 รายการ ,น้ ายาประสานทอ่ PVC

ขนาด 500 กรัม จ านวน 8 กระปอ๋ง ต้ังจ่ายจากรายได้

13 ขยายเขตประปา  - วางทอ่เมนประปา PVC Dia.1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 500,000 บา้นเทพา 495,000 5,000 ท าสัญญาแล้ว อยู่
ภายในหมู่บา้น ปลายเรียบพร้อมข้อต่อ 1 อัน จ านวน  65 ทอ่น หมู่ที่ 8 ระหว่างด าเนินการ

หมู่ที่ 8 งานวางทอ่เมนประปา PVC Dia. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 



ปลายเรียบพร้อมข้อต่อ 1 อัน จ านวน 716 ทอ่น

งานวางทอ่เมนประปา PVC Dia. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 

ปลายเรียบพร้อมข้อต่อ 1 อัน จ านวน 225 ทอ่น
งานติดต้ังประตูน้ า PVC Dia.1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

จ านวน 1 ชุด  งานติดต้ังประตูน้ า  PVC Dia. 2 นิ้ว

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 9 ชุด งานติดต้ังประตูน้ า PVC

Dia. 3 นิ้ว จ านวน 1 ชุด งานติดต้ังอุปกรณ์ประปา 

เช่น ข้องอ สามทาง ฯลฯ ปริมาณ 1 รายการน้ ายา

ประสานทอ่ PVC ขนาด 500 กรัม จ านวน 20 กระปอ๋ง

งานร้ือถอนถนนคอนกรีตพร้อมซ่อมแซมกลับคืน ยาว

ยาว 39 ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก)

จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

14 ขยายเขตประปา  - งานวางทอ่เมนประปา PVC Dia.2 นิ้ว ชั้น 8.5 86,000 บา้นดอนยูง 84,000 2,000 ด าเนินการแล้ว
ภายในหมู่บา้น ปลายเรียบพร้อมข้อต่อ 1 อัน จ านวน 163 ทอ่น หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 9 งานวางทอ่เมนประปา PVC Dia. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 

ปลายเรียบพร้อมข้อต่อ 1 อัน จ านวน 28 ทอ่น

งานติดต้ังประตูน้ า PVC Dia.2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

จ านวน 1 ชุด  งานติดต้ังอุปกรณ์ประปา เช่น ข้องอ

สามทาง ฯลฯ น้ ายาประสานทอ่ PVC ขนาด 500 

กรัม จ านวน 2 กระปอ๋ง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

15 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 150,000 บา้นโนนค้อ 150,000
เขตไฟฟา้เพื่อการ อาศัยสายบา้นโนนค้อ หมู่ที่ 3 - หนองขามเปี้ย หมู่ที่ หมู่ที่ 3

เกษตรและที่อยู่ 3 บา้นโนนค้อ ต.ม่วงฯ อ.ม่วงฯ จ.อุบลฯ ต้ังจ่ายจาก 

อาศัย หมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนทั่วไป

16 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บา้นม่วงสามสิบ 100,000
เขตไฟฟา้เพื่อการ อาศัยสายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้นม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10



เกษตรและที่อยู่ ต.ม่วงฯ อ.ม่วงฯ จ.อุบลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

อาศัย หมู่ที1่0 ทั่วไป

17 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บา้นหนองหวัลิง 100,000
เขตไฟฟา้เพื่อการ อาศัยสายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นหนองหวัลิง หมู่ที่ 2

เกษตรและที่อยู่  ต.ม่วงฯ อ.ม่วงฯ จ.อุบลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

อาศัย หมู่ที่ 2 ทั่วไป

18 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บา้นเหล่าข้าว 100,000
เขตไฟฟา้เพื่อการ อาศัยสายภายในหมู่บา้นสายภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 7

เกษตรและที่อยู่ บา้นเหล่าข้าว ต.ม่วงฯ อ.ม่วงฯ จ.อุบลฯ  ต้ังจ่ายจาก 

อาศัย หมู่ทึ่ 7 เงินอุดหนุนทั่วไป

19 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บา้นหนองขอน 100,000
เขตไฟฟา้เพื่อการ อาศัย สายแยกถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ไปโนนอีเกด หมู่ที่ 4

เกษตรและที่อยู่ หมู่ที่ 4 บา้นหนองขอน  ต.ม่วงฯ อ.ม่วงฯ จ.อุบลฯ

อาศัย หมู่ที่ 4 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

20 โครงการขยาย โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตรและที่อยู่ 100,000 บา้นม่วงสามสิบ 100,000
เขตไฟฟา้เพื่อการ อาศ ย สายหนองขุมดิน-ข้างวดัปา่ฯ-ถนนม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 

เกษตรและที่อยู่ ไปบา้นกุงชัย หมู่ที่ 1 บา้นม่วงสามสิบ ต.ม่วงฯ

อาศัย หมู่ที่ 1 อ.ม่วงฯ จ.อุบลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

21 โครงการขยายเขต โครงการขยายเขตไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะภายใน 100,000 บา้นต าแย 100,000
ไฟฟา้แสงสวา่ง หมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นต าแย ต.ม่วงฯ อ.ม่วงฯ หมู่ที่ 6

สาธารณะภายใน จ.อุบลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมู่บา้น 



หมู่ที่ 6

22 ขุดลอกหนองน้ า  - งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 101,000 บา้นม่วงสามสิบ 101,000
สาธารณะภายใน หนอง ลึก 1.80 ม. ปริมาณ 2,440 ลบ.ม. ,งานทอ่ หมู่ที่  5

หมู่บา้น รับน้ าวางทอ่ คสล.Dia. 0.40 ม. พร้อยาแนวรอยต่อ 

 (หนองอีดอน) ทอ่ จ านวน 27 ทอ่น งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ย-

หมู่ที่ 5 แผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

23 ขุดลอกหนองน้ า  -งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 237,000 บา้นต าแย 237,000
สาธารณะภายใน หนองลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุดลอก 4,617 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

หมู่บา้น งานดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 3,230 ลบ.ม.

(หนองขอนน้อย) งานติดต้ัองปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 

หมู่ที่ 6 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

24 ขุดลอกหนองน้ า  - งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 210,000 บา้นต าแย 210,000
สาธารณะภายใน หนองลึก 2.90 ม. ปริมาณดินขุดลอก 3,547 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

หมู่บา้น งานดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 2,800 ลบ.ม.

(หนองราชมัง) งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 

หมู่ที่ 6 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

25 ขุดลอกหนองน้ า  - งานดินขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคู 189,000 บา้นเหล่าข้าว 189,000
สาธารณะภายใน หนองลึก 1.80 เมตร  ปริมาณดินขุดลอก 3,446 หมู่ที่ 7

หมู่บา้น ลบ.ม. งานดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 2,800 

(หนองโพธิ)์ ลบ.ม. งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) 

หมู่ที่ 7 จ านวน 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

26 ขุดลอกหนองน้ า  - งานขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคูหนอง 86,000 บา้นม่วงสามสิบ 86,000
สาธารณะภายใน ลึก 2.50 ม. ปริมาณดินขุดลอก 1,468 ลบ.ม. งาน หมู่ที่ 10 

หมู่บา้น ดินขนทิ้งพร้อมเกล่ียแต่ง ปริมาณ 1,100 ลบ.ม. งาน

(หนองโดน) ติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน 1 ปา้ย



หมู่ที่ 10 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  44,838 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 41,162 บาท

27 ขุดลอกหนองน้ า  - งานขุดลอกด้วยเคร่ืองจักรพร้อมตบแต่งคันคูหนอง 141,000 บา้นม่วงสามสิบ 141,000
สาธารณะภายใน ลึก 1.50 ม. ปริมาณดินขุดลอก 4,036 ลบ.ม. หมู่ที่ 12

หมู่บา้น งานสูบน้ าระหวา่งการก่อสร้างปริมาณ 2,500 ลบ.ม.   
(หนองฮี) งานติดต้ังปา้ยโครงการ (ปา้ยแผ่นเหล็ก) จ านวน  
หมู่ที่ 12 1 ปา้ย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2)ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชวีิต

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมอาชีพ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจ 40,000 ต าบลม่วงสามสิบ 40,000
กลุ่มเศรษฐกิจ พอเพยีง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

พอเพยีง

2 การจัดท าแผน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมแผนพฒันาทอ้ง 5,000 พื้นที่ 1,000 5,000
พฒันาทอ้งถิ่น ถิ่นและแผนพฒันาชุมชนต าบลม่วงสามสิบ   ต.ม่วงสามสิบ

โดยการมีส่วนร่วม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3 โครงการ อบต. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร 50,000 พื้นที่ 10,490 39,510
สัญจรพบ ในการการด าเนินการใหบ้ริการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ต.ม่วงสามสิบ
ประชาชน บริการเผยแพร่ใหค้วามรู้และเพิ่มประสิทธภิาพ

ของ อปท. ต่อชุมชน ใหบ้ริการผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

ที่ โครงการ



เยาวชน ด้านจัดเก็บภาษ ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4 ฝึกอบรมปอ้งกัน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ปอ้งกัน 30,000 อบต.ม่วงสามสิบ 30,000
และแก้ไขปญัหา และแก้ไขปญัหายาเสพติด ในชุมชน ต้ังจ่ายจาก

ยาเสพติด เงินรายได้

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้าง 8,169,600 อบต.ม่วงสามสิบ 3,826,600 4,343,000
เบี้ยยังชีพผู้พกิาร รายได้ใหแ้ก่ผู้สูงอายุ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้าง 2,868,000 1,122,400 1,745,600
รายได้ใหแ้ก่ผู้พกิาร ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ (เงินงบประมาณ อบต.) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  6,000 บาท 18,000 13,000 10,000 โอนงบประมาณ.
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000 บาท เพิม่เติม

6 โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปอ้งกันโรค 40,000 อบต.ม่วงสามสิบ 40,000
ปอ้งกันโรคไข้ โรคไข้เลือดออกฉีดพน่หมอกควนั ต้ังจ่ายจากเงิน 

เลือดออก รายได้

7 วสัดุวทิยาศาสตร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสารก าจัดยุงลายทรายอะเบท 90,000 อบต.ม่วงสามสิบ 90,000
การแพทย์ เพื่อรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้

8 โครงการสัตว ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตวป์ลอดโรค 43,200 อบต.ม่วงสามสิบ 43,200
ปลอดโรคคน คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน

ปลอดภยัจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้น้องนางเธอ

โรคพษิสุนัขบา้ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี เพื่อด าเนิน 

การฉัดวคัซีนปอ้งกัน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

9 แข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน 100,000 ต าบลม่วงสามสิบ 100,000
นักเรียน เยาวชน สร้างความปรองดองสมานฉันท ์เพื่อต่อต้านยา

และประชาชน เสพติด เช่น ค่าวสัดุ ค่าอาหาร ค่าตอบแทน

สร้างความ กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ังจ่ายจาก



ปรองดองฯ เงินรายได้

10 โครงการพฒันา โครงการพฒันาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 30,000 ตามราย 30,000
ศักยภาสภาเด็ก ต าบลม่วงสามสิบ  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน ละเอียดโครงการ
และเยาวชนฯ โครการฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

11 โครงการสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) ใหเ้ด็กเล็กในศูนย์ 144,500 2 ศูนย์ฯ 57,600 86,900
ค่าใช้จ่ายการ พฒันาเด็กเล็ก อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็ก

บริหารสถานศึกษา ก่อนเกณฑ์ฯ อัตราคนละ 1,700 บาท

12 โครงการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวนัใหเ้ด็กเล็กในศูนยพฒันาเด็กเล็ก 416,500 2 ศูนย์ฯ 187,180 229,320
ค่าใช้จ่ายการ อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

บริหารสถานศึกษา 20 บาท จ านวน 245 บาท

13 โครงการสนับสนุน ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  17,000 2 ศูนย์ฯ 17,000
ค่าใช้จ่ายการ อบต.ม่วงสามสิบ  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

บริหารสถานศึกษา ในวดัเทพาอัตรา คนละ  200 บาท/ปี

14 โครงการสนับสนุน ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันา 36,550 2 ศูนย์ฯ 36,550
ค่าใช้จ่ายการ เด็กเล็ก อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็ก

บริหารสถานศึกษา ก่อนเกณฑ์ในวดัเทพา อัตราคนละ 430 บาท/ปี

15 โครงการสนับสนุน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันา 25,500 2 ศูนย์ฯ 25,500
ค่าใช้จ่ายการ เด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัเทพา 

บริหารสถานศึกษา อัตราคนละ 300 บาท/ป ี

16 โครงการสนับสนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 17,000 2 ศูนย์ฯ 17,000
ค่าใช้จ่ายการ อบต.ม่วงสามสิบ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน

บริหารสถานศึกษา วดัเทพา อัตราคนละ 200 บาท/ปี

17 จัดซ้ืออาหารเสริม จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ใหเ้ด็กเล็กในศูนย์พฒันา 829,715 2 ศูนย์  และ 152,053.44 445,257.42
(นม) เด็กเล็ก อบต.ม่วฯ  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 5 โรงเรียน(สพฐ.)

วดัเทพา และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรม-

การขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

18 เงินอุดหนุนส าหรับ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนั 1,392,000 5 โรงเรียน (สพฐ.) 688,000 704,000



สนับสนุนโครงการ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา

อาหารกลางวนั ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน  ต้ังจ่ายจาก

จ านวน 5 โรงเรียน เงินอุดหนุนทั่วไป

ของ สพฐ.

3)ยุทธศาสตร์การจัดระเบียยชมุชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกันลด 30,000 อบต.ม่วงสามสิบ 1,200 28,800
ปอ้งกันลด อุบติัเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวนัหยุดติดต่อกัน

อุบติัเหตุ หลายวนั ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2 โครงการรณรงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนในการปฏบิติัหน้าที่ 90,000 อบต.ม่วงสามสิบ 33,600 56,400
ปอ้งกันลด ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ตลอดจนการ

อุบติัเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการ

เดินทางไปราชการ ส าหรับค่าเบี้ยเล้ียง อปพร.

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3 เงินส ารอง เงินส ารองจ่าย ประเภท เงินส ารองจ่ายในกิจการ 350,000  ต าบล 350,000
จ่าย ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  ต้ังจ่ายจาก ม่วงสามสิบ

เงินรายได้

4 โครงการจัดต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังชุดปฏบิติั 133,500 ต าบล 133,500 0
ชุดปฏบิติัการ การจิตอาสาภยัพบิติัประจ าองค์กรปกครองส่วน ม่วงสามสิบ

จิตอาสาฯ ทอ้งถิ่น

5 โครงการขอรับการ  -อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ 10,000 จังหวดั 10,000
สนับสนุนงบประ- เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จ.อุบลฯ อุบลราชธานี

ที่ โครงการ



มาณเพื่อปอ้งกัน ประจ าปงีบประมาณ 2564 ใหก้ับที่ท าการ 

และแก้ไขปญัหา ปกครอง จ.อุบลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ยาเสพติด 

จ.อุบลราชธานี

6 โครงการขอรับการ  -อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน จาก อปท. 10,000 อ าเภอ 10,000
สนับสนุน จาก เพื่อกิจกรรมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ม่วงสามสิบ
อปท. เพื่อกิจกรรม อ.ม่วงสามสิบ ประจ าปงีบประมาณ 2564 ใหก้ับ

การปอ้งกันและแก้ ที่ท าการปกครอง อ.ม่วงสามสิบ ต้ังจ่ายจากเงิน 

ไขปญัหายาเสพติด รายได้

อ.ม่วงสามสิบ

7 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับการ 240,000 อบต.ม่วงสามสิบ 240,000
ส าหรับด าเนินงาน ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

ตามแนวทางโครง สาธารณสุข จ านวน 12 หมู่บา้นหมู่บา้นละ 

การพระราชด าริฯ 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายอุดหนุนทั่วไป

8 รายจ่ายตามข้อ งบสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพองค์การ 120,000 อบต.ม่วงสามสิบ 120,000 0
ผูกพนั บริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4)ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ในวนั 10,000 ต าบลม่วงสามสิบ 10,000
ต้นไม้ในวนั ส าคัญ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

ส าคัญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินี ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ที่ โครงการ



5)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
5.1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงาน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 80,000 อบต.ม่วง 46,600 33,400
ประเพณีวนัลอย วนัลอยกระทง ประจ าป ีพ.ศ. 2563 เช่น เงิน สามสิบ
กระทง ประจ าปี รางวลั การประกวดต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ

2563 ตัดสิน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2 โครงการจัดงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 40,000 อบต.ม่วง 40,000
ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ ประจ าป ีพ.ศ.2564 สามสิบ
และวนัผู้สูงอายุ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

ประจ าป ี2564

3 โครงการขอรับ เงินอุดหนุนราชการ อุดหนุนโครงการขอรับเงิน 13,000 จังหวดั 13,000
เงินอุดนหนุน งาน อุดหนุน งานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ประจ าปี อุบลราชธานี
ประเพณีแหเ่ทยีน พ.ศ.2564 ใหก้ับ อปท. ในระดับ อ.ม่วงสามสิบ

พรรษาฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

6)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการ องค์กร และการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ  สถานที่ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1 โครงการขอรับ อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนศูนย์ปฏบิติั 9,000 สนง.ส่งเสริม 9,000 0
การสนับสนุน การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร . การปกครอง

ศูนย์ปฏบิติัการฯ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) อ.ม่วงสามสิบ ทอ้งถิ่นอ าเภอ
จ.อุบลราชธานี ประจ าปงีบประมาณ 2564

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2 โครงการจัดท า โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน  500,000 พื้นที่ต าบล 500,000
แผนที่ภาษแีละ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี ม่วงสามสิบ

ทะเบยีนทรัพย์สิน และทะเบยีนทรัพย์สิน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3 ค่าใช้จ่ายส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ 400,000 อบต.ม่วงสามสิบ 400,000
การเลือกต้ัง ของ อปท.ตามที่กฎหมายก าหนดอีกทั้งใหค้วามร่วมมือ

อปท. ตามที่ ในการประชาสัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือการให้

กฎหมายก าหนด ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบสิทธแิละหน้าที่ 

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

4 บ ารุงรักษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บา้น 40,000 อบต.ม่วงสามสิบ 40,000
ซ่อมแซม ภายในต าบลม่วงสามสิบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้


