
 

 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลกกตมู 
ประจำปงีบประมาณ 2563 

 
โดย  

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลกกตมู 

ต าบลกกตมู อ าเภอดงหลวง 

จงัหวดัมกุดาหาร 

โทร. / โทรสาร  0-204-9791 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม       
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผน   
พัฒนามี หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
กกตูม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกตูม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการ     
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

เทศบาลต าบลกกตมู 

           อ าเภอดงหลวง 

                                                                                                                                             จงัหวดัมกุดาหาร 
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ส่วนที ่1 

บทนำ 

ปัจจุบันการตดิตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคญัและจำเป็นตอ่การบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง         เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง            กับแผนงานท่ี
ได้วางเอาไวห้รือไม่ รวมทั้งการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบล โนนสว่าง             ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าทีท่ี่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและ
ประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการ ในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีท่ีผ่านมา
อีกด้วย 

ทั้งนี ้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)        
พ.ศ. ๒๕61 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็น
เครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ บ่งช้ีถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้กไ็มส่ามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครือ่งมือท่ีสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลเุป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบตดิตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการนำ
ข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยตุิการดำเนินงาน 

ความสำคญัของการตดิตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของโครงการ 

ที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลปอ้นกลับเกี่ยวกับ    การ
ดำเนินโครงการ/กจิกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ ดำเนินงาน ให้ลลุ่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูง
เกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเปา้หมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไมไ่ด้รบัประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกดิปัญหาใน
การควบคุมคณุภาพของการดำเนนิงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบตัิงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ทีไ่ดร้ับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานใน
ระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล   เปน็สิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับ
การ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกำหนดไวไ้ด้มีการปฏิบตัิหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวช้ีวัดว่า
แผนงานท่ีไดด้ำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ หรอืไม่ซึ่งผลที่ไดจ้ากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับทีส่ามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง 
และตดัสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารเทศบาลตำบลกกตูม ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลกกตูม สามารถพิจารณาจากการติดตาม 

และ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่  
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๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 

ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่  

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

ซ่ึง เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถ

บริหารงานให้ได้         ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความ

ดีความชอบพิเศษ 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ 

ประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลกกตูมและแก้ไข     

ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  

๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

ตำบลกกตูม จะต้องดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
 

ขั้นตอนที่ ๑ 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
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โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหนา้ที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคน

ท า หนา้ที่เลขานกุารของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ

ไดร้บัการคดัเลือกอีกได ้

 
ขั้นตอนที่ ๒ ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้  
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ( 
๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ขั้นตอนที่ 3  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕61   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที ่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกกตูม ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) ตามแนวทาง
การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕612 และ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ (๑) 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลกกตูม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
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(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
 แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
๕.๒ วธิีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5)  
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล           
การดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม๒๕61 – กันยายน ๒๕62 
(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ 
(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา  
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ  
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพขอแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) 
วสิยัทัศน์การพฒันาเทศบาลตำบลกกตมู 

 

วสิยัทัศน ์ (  Vision ) 
 

“ กกตมูน่าอยู ่ฟืน้ฟูขนบธรรมเนยีมประเพณ ี  

ธรรมาภบิาลดเีพือ่ประชาชน เปี่ยมลน้คณุธรรม  

นำพาประสทิธภิาพสูอ่งค์กร” 

ยุทธศาสตร์การพฒันา เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่     3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ 
   เรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่   4 การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  

          และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่     5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 
 

พันธกจิ  ( Mission ) 

พันธกจิที ่1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอ           
ต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกจิที ่2   การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน      
ให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

พันธกจิที ่3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน   
การตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกจิที ่4   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

พันธกจิที ่5   การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกจิที ่6   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์  และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกจิที ่7   การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุง
กระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจที่มีอยู่เดิมที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจาก
รัฐบาล 

 
พันธกจิที ่ 8   การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุน 

การพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1 แผนงานการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.   ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม  สะพาน  ทางน้ำ 
2.   บำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตร 
      อุปโภค  บรโิภค 
3.   การพัฒนาการวางระบบด้านการผังเมือง  และการควบคุมอาคาร 
4.  การพัฒนาคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
5.  บริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์อย่างทั่วถึง 

 

  ยทุธศาสตร์ที ่ 2 แผนงานการพฒันา และสง่เสริมคุณภาพชวีติ 

1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
และกลุ่มที่ไม่มีงานทำ 

2.   พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีงานทำให้ดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม 
3.   พัฒนาส่งเสริมสุขภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุผู้พิการ 
4.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ทั่วถึง 
5.   ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นโยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กต้องได้รับอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันครบทุกคน 
6.   ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
7.   ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและในระบบโดยส่งเสริมให้มีศูนย์ 
      การเรียนรู้ชุมชนและศึกษาตามอัธยาศัย  
8.   การป้องกันโรคและและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้ประชาชน 
9.   พัฒนาส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพรวมถึงอาชีพ
รวมถึงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพของประชาชน   
10. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่   3 แผนงานการจดัระเบยีบชมุชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

1. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยภาคพลเมือง การสร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีความ
เสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 

2. การดำเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

3.   การดำเนินการด้านรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
4.   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         

ยทุธศาสตร์ที ่  4 แผนงานการวางแผน  การสง่เสริมการลงทนุพาณชิย กรรม และการทอ่งเทีย่ว 

1. งานด้านส่งเสริมการลงทุน  ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้
เกิดแก่คนในชุมชน พ่ึงพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2. งานด้านพาณิชยกรรม  สำรวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรน 
เพ่ิมข้ึนได้อีกหรือไม่ เพ่ือเพ่ิมรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้า 

3. งานด้านการท่องเที่ยว  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ให้ก่อผลกระทบ 
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ต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
4.   ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษา  การพัฒนาอาหารอินโดจีน   
      การพาณิชย์เพือ่พัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่    5 แผนงานด้านการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  การคุ้มครอง
ดูแลและบำรุงรักษาป่าและต้นน้ำ  การป้องกันตลิ่งพังในเขตจังหวัด 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 แผนงานด้านศลีปะวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
1. งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   

   สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และต่อยอดให้เป็นจุดเด่น   
   ของท้องถิ่นสืบไป 

2. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนและส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.3 การวเิคราะห์เพือ่พฒันาทอ้งถิน่  

การวเิคราะหก์รอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

จากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกกตูมมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา 

แต่ยังไม่ครอบคลุมในการพัฒนาทุกด้าน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร และ
แนวทางการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและในอนาคต จึงได้วิเคราะห์
สถานภาพ      ในปัจจุบันของเทศบาล  

 

 

ตำบลกกตูม ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้  

ปจัจยัภายใน  

1. จดุแขง็ (S=Strength)  

-  มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ครอบคลุมในการบริการสาธารณะใน
ทุกด้าน  

-  มีบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารงานตามโครงสร้างเทศบาล  

-  มีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

-  มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารองค์กร  

-  มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการทางานเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน  



10 
 

2. จดุออ่น (W=Weakness)  

-  ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลในพื้นที่ไม่ครอบคลุม  

-  มีงบประมาณไม่เพียงพอ ในงบพัฒนา/หรืองบลงทุน ทาให้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ชารุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข  

-  ขาดการประสานงานภายใน และระหว่างหน่วยงาน จึงทาให้การดาเนินงานไม่
ต่อเนื่อง  

-  หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ในการจัดบริการสาธารณะบางกรณีไม่ชัดเจน เทศบาลฯ 
จึงไม่สามารถดำเนินการได้  

ประเมนิสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ปจัจยัภายนอก  
1.โอกาส (O=Opportunity)  

-   เป็นชุมชนขนาดเล็ก พ้ืนที่ไม่สลับซับซ้อน สามารถเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

    และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
-   เป็นชุมชนชนบท ที่ยังมีพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ วิถีประชาชน จึงเป็นแบบพึ่งพา 
    อาศัยซึ่งกันและกัน  
-   ประชาชนในชุมชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากในชุมชน 
    ไม่มีปัญหาอาชญากรรม, โจรลักขโมย ที่ร้ายแรง  
-   ในพ้ืนที่เขตชุมชนไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือมลพิษ สามารถควบคุม 
    และบริหารจัดการพ้ืนที่ในกำกับดูแลได ้ 
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รายงานผลแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 400,000.00 400,000.00 330,000.00 330,000.00 400,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนทดแทน 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,000,000.00 
11,500,000.0

0 
9,032,800.00 9,418,800.00 

15,000,000.0
0 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ      300,000.00 300,000.00 209,600.00 300,000.00 300,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,000,000.00 4,500,000.00 3,840,000.00 3,888,000.00 6,000,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 50,000.00 50,000.00 36,000.00 60,000.00 100,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) 

10,000.00 
10,000,000.0

0 
5,000.00 5,000.00 20,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุน สปสช. 300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยพิเศษ 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ สำรองจ่าย 600,000.00 600,000.00 500,000.00 520,000.00 600,000.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 468,106.00 600,000.00 
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รวมหมวดงบกลาง 17,710,000.00 28,700,000.00 14,683,400.00 15,219,906.00 23,380,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน อปพร. ตามโครงการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่

40,000.00 40,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน อปพร. ตามโครงการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

40,000.00 40,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน อปพร. ตามโครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในตำบลกกตูม 

40,000.00 40,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน อปพร. อาสากู้ชีพกู้ภยั ของ
เทศบาลตำบลกกตมู 

200,000.00 200,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 320,000.00 320,000.00 190,000.00 420,000.00 440,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสนุัขและ
แมวท่ีขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตำบลกกตูม 

10,000.00 10,000.00 10,500.00 10,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพธิีสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อใน
ท้องถิ่น 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดขยะแบบมี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 
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เกี่ยวกับสาธารณสุข ส่วนร่วมของชุมชน 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพธิีสมเดจ็
พระนางเสุทดิา พัชรธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินี ในสมเดจ็พระปรเมนทรเมนรามาธิบดี
ฯ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 
20,000,000.0

0 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ ค่าของขวัญ ของรางวัล 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

200,000.00 200,000.00 100,000.00 300,000.00 400,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันผู้สูงอายุ
ตำบลกกตมู และงานสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 60,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม
แผนพัฒนาตำบล 

30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( งาน
บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา) 

600,000.00 70,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทาง
คมนาคม ภายในตำบลกกตูม 

300,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน คณะ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 
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เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำสตรี รวมทั้งกลุ่ม
พลังมวลชนต่างๆ หรือผู้เกีย่วข้องอื่นๆ 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ของ อปท. 

200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 500,000.00 402,830.00 500,000.00 500,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ตามแผนการจดั
ประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลกกตมู 

30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 300,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาปลอดยาเสพติด
เยาวชนตำบลกกตูม 

100,000.00 100,000.00 70,000.00 75,000.00 80,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรม 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ หน่วยงาน
ราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บา้น ในเขตพื้นที่
ตำบลกกตมู 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตำบลกกตูม 100,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการบริการประชาชนรับชำระภาษีนอก
เวลาราชการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการประกวดเต้น Cover Dance to 
be number one 

50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการประชารัฐร่วมใจ รณรงคท์ำความ
สะอาดพื้นท่ีสาธารณะ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 48,000.00 50,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 30,000.00 300,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้เช้ือราไตร
โครเดอร์ม่าป้องกันโรคพืช 

50,000.00 50,000.00 35,000.00 50,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลกกตูม 

40,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการเยาวชนต้นกล้า ร่วมอนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

100,000.00 100,000.00 30,000.00 150,000.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะในเขตพื้นท่ี
ตำบลกกตมู 

100,000.00 100,000.00 50,000.00 200,000.00 250,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับภยัและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชนในเขต ทต.กกตูม 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 

งานส่งเสรมิและ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 30,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 
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สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ และกฎหมายที่เกีย่วข้องสำหรับผูบ้ริหาร
พนักงาน และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม - จริยธรรม ใน
เด็กและเยาวชนตำบลกกตมู 

100,000.00 100,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลกกตูม 
(การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็) 

40,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน
ตำบลกกตมู เนื่องในวันเด็กแห่งชาต ิ

100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 64,500.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน (ศพด.) 

2,000,000.00 2,000,000.00 980,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 45,000.00 45,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
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เรียนและ
ประถมศึกษา 

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สถานศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์การเรยีน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน 

400,000.00 400,000.00 289,000.00 326,400.00 500,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
(ศพด.) 

300,000.00 300,000.00 192,100.00 300,000.00 300,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษา 

300,000.00 350,000.00 200,000.00 147,300.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเดจ็พระเจา้น้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นาร ี

100,000.00 200,000.00 61,250.00 65,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการแสดงเจตจำนงทางการเมอืงในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์ร

30,000.00 30,000.00 15,000.00 40,000.00 50,000.00 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 

500,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมคณุธรรม - จริยธรรม 
ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 

40,000.00 40,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

100,000.00 100,000.00 40,000.00 40,000.00 500,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 200,000.00 200,000.00 160,000.00 200,000.00 200,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 7,814,500.00 7,274,500.00 4,380,180.00 5,851,200.00 27,929,500.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
2.อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเด็กอนุบาล - ป.6 
(คนละ 8 บาท/วัน) (260 วัน) 

3,000,000.00 3,000,000.00 1,851,200.00 1,863,680.00 2,000,000.00 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 3,000,000.00 3,000,000.00 1,851,200.00 1,863,680.00 2,000,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจดัซื้อ รถบรรทุกขยะ ตำบลกกตูม 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 24,000,000.00 2,400,000.00 

รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 24,000,000.00 2,400,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการก่อสร้างเชิงตะกอนเผาศพฌาปนสถาน 0.00 0.00 0.00 268,800.00 0.00 
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สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม ้

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการพัฒนาแห่งท่องเที่ยว ทะเลภูเขาห้วยไผ่ 
(เกินศักยภาพ) 

0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
35,000,000.0

0 

งานกิจการประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง หอสลิง กระเช้าลอยฟ้ารอบภู
ผาผึ้ง (เกินศักยภาพ) 

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
10,000,000.0

0 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองกะบก) 
หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกูด 

0.00 0.00 0.00 424,200.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก 

0.00 0.00 0.00 167,000.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเจ้าแม่ หมู่
ที่ 4 บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายนาหลวง 
หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 490,700.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายป่าช้า หมู่
ที่ 3 บ้านนาโคกกุง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 493,600.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายป่าช้า หมู่
ที่ 5 บ้านขัวสูง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกกุง อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 493,600.00 0.00 0.00 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 478,300.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกดู ต.กกตูม อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 494,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายวัดผา
หยาด หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ต.กกตมู อ.ดงหลวง 
จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายศาลเจ้าปู่
บ้านกกตูม หมู่ที่ 1 บ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 418,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายศูนย์
ถ่ายทอดการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนาง ต.กก
ตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 493,600.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสานแว้-คำ
ผักกูด หมู่ท่ี 6 บ้านคำผักกดู ต.กกตูม อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 494,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลังวัด หมู่
ที่ 1 บ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 490,700.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายห้วย
ผักแผว หมู่ท่ี 5 บ้านขัวสูง ต.กกตมู อ.ดงหลวง 
จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 490,700.00 0.00 0.00 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งโรงเรียน 
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 499,600.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขา้งอ่างห้วยพุ 
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขึน้วัดถ้ำเสือภู
กระออม หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ต.กกตูม อ.
ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุม้ฟ้าประทาน 
หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพัฒนา ต.กกตูม อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตก
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ต.กกตูม อ.
ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 467,900.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาป่น หมู่ที่ 8 
บ้านนาหินกอง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 490,700.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนางยุพิน 
หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 126,900.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นป้านี หมู่ที่ 
11 บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.

0.00 0.00 493,600.00 0.00 0.00 
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มุกดาหาร 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นฮ้าง หมู่ที่ 
8 บ้านนาหินกอง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปา่ช้า หมู่ที่ 9 
บ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน 
(นายชัยสิทธิ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าไมพ้ัฒนา ต.กก
ตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน
(นายก่ำ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ต.กกตูม อ.
ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านิ
(นายนับ) หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ต.กกตูม 
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมันปลา 
หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 499,600.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรยีน 
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร 

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหอคอย หมู่ที่ 
12 บ้านศรีถาวรพัฒนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.

0.00 0.00 488,500.00 0.00 0.00 
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มุกดาหาร 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางออกเทศบาล (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ป่าช้า หมู่ 13 บ้านแก่งนาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วัดป่าไร่ หมู่ 13 บ้านแก่งนาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านกกตูม ( สายทางลัดไปป่าช้า) 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 บ้านกกตูม สายข้างวัดบ้านกกตมู (เงินเหลือ
จ่าย) 

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
10 บ้านป่าไม้พัฒนา สายภายในหมู่บ้าน (เงิน
เหลือจ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
13 บ้านแก่งนาง สายตาจ่อย(เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
16 บ้านสุขสวัสดิ์ สายภายในหมู่บา้น (เงินเหลือ
จ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 บ้านนาโคกกุง ( สายบ้านลุงวิน) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านสานแว้ ( สายทางเข้าเทศบาลหลังเกา่) 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 บ้านขัวสูง สายหน้าวัดผาป่อง (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม หมู่ที่ 1 บ้านกกตูม 0.00 0.00 0.00 102,700.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง 0.00 0.00 0.00 370,200.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่มห้วยปา่ช้า หมู่ที่ 9 
บ้านปากช่อง 

0.00 0.00 0.00 504,000.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างบ่อทิ้งขยะตำบลกกตูม 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลกก
ตูม 

0.00 0.00 0.00 369,100.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านนาหิน
กอง 

0.00 0.00 0.00 135,800.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างลาน คสล. ตากพืชผลทางการ
เกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกกุง 

0.00 0.00 0.00 240,400.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
13 บ้านแก่งนาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไมเ่กิน 50 คน (สถ.ศพด.1 ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ลานตาก
พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกกุง 

0.00 0.00 0.00 67,500.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ สายตาแปะ (เงิน
เหลือจ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ่อช่างโจด 
หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนาง (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการจดัซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวลาดยาง ยาง 
CSS ? 1 ขนาดถัง 200ลิตร หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้
พัฒนา 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ประปาเทศบาลตำบลกก
ตูม 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 
บ้านนาโคกกุง (นาลุงทบ) 

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมคอสะพานแก่งกอก หมู่ที่ 14 
บ้านเกษตรสมบรูณ ์

0.00 0.00 0.00 248,800.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
15 บ้านบางทรายทอง (สายอินทผาลำ 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
15 บ้านบางทรายทอง สายพ่อสูตร (เงินเหลือ
จ่าย) 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 
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อุตสาหกรรมและการโยธา สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค 16 บ้านสุขสวัสดิ์ (สายลุงก๋อย) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
16 บ้านสุขสวัสดิ์ สายตาเผย (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
7 บ้านแก่งนาง สายชาญชัย (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
7 บ้านแก่งนาง สายตาแดง (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
7 บ้านแก่งนาง สายลุงบ้ำ (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
9 บ้านปากช่อง (สายแก่งขี้เหล็ก 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 
9 บ้านปากช่อง สายสวนแตง (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 
บ้านศรีถาวรพนา 

0.00 0.00 0.00 166,400.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมแซมอาคาร ศพด.บ้านนาหินกอง 
หมู่ที่ 8 

0.00 0.00 0.00 47,800.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา 

0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ศพด.บ้าน
นาหินกอง 

0.00 0.00 0.00 79,700.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 11 0.00 0.00 0.00 94,410.00 0.00 
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สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค บ้านแก่งนาง 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บา้น (คุ้มบ้าน
น้อยสวนสวรรค์) หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ 

0.00 0.00 0.00 135,430.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการต่อเติมสะพานข้ามห้วยกกผึ้ง หมู่ที่ 14 
บ้านเกษตรสมบรูณ ์

0.00 0.00 0.00 412,600.00 0.00 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.บา้นปากช่อง 0.00 0.00 0.00 83,200.00 0.00 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการถนนป่ันจักรยาน สายสานแว้-ห้วยไผ่ ( 
เกินศักยภาพ) 

0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 
15,000,000.0

0 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงลานหน้าเทศบาลตำบลกกตูม 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลกกตมู 

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการเสียงตามสายประจำหมู่บา้น หมู่ที่ 7 
บ้านแก่งนาง (เงินเหลือจ่าย) 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอดั สายแก่งขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง 

0.00 0.00 227,400.00 300,000.00 400,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอดั สายแก่งสาคร 
หมู่ที่ 1 บ้ากกตูม 

0.00 0.00 83,300.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอดั สายขึ้นวัดบ้าน
สานแว้ หมู่ที่ 4 บ้านสานแว ้

0.00 0.00 37,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่ง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอดั สายห้วยเอี่ยน 0.00 0.00 69,400.00 100,000.00 100,000.00 
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อุตสาหกรรมและการโยธา สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรสมบูรณ ์

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,000,000.00 1,300,000.00 81,934,100.00 65,518,040.00 80,700,000.00 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 
. โครงการซ้อมแผนอัคคภีัยสถานศึกษา ในเขต
เทศบาลตำบลกกตมู 

40,000.00 40,000.00 25,000.00 40,000.00 50,000.00 

รวมหมวดรายจา่ยอื่น 40,000.00 40,000.00 25,000.00 40,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหสั 
สายทาง มห.ถ. 3-001 สายบ้าน สานแว-้บ้านภู
โก๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกูด ตำบลกกตูม 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV #1 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองบัว 40,000.00 40,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีน สพฐ. จำนวน 
8 แห่ง 

4,000,000.00 4,000,000.00 3,560,000.00 3,584,000.00 4,000,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอคำชะอี ใน
การขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตตำบล 

300,000.00 300,000.00 200,000.00 400,000.00 500,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลกกตมู 50,000.00 50,000.00 48,000.00 48,000.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

400,000.00 400,000.00 320,000.00 320,000.00 400,000.00 

งานส่งเสรมิและสนับสนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลกกตมู 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
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ความเข้มแข็งชุมชน สาธารณประโยชน์ 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 6,490,000.00 6,490,000.00 5,858,000.00 6,092,000.00 6,700,000.00 
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จำนวนโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (2561 - 2565) 
ของปงีบประมาณ  2563 

 
หมวด จำนวนโครงการ หมายเหต ุ

 
1. งานกอ่สรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. งบกลาง 
3. งานปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 
4. งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ  

5. งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
6. งานสง่เสริมและสนบัสนุนุความเข้มแขง็ชมุชน 
7. งานบรหิารทัว่ไป    
8. งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา 
9. งานบรหิารงานคลงั                                                                                                                                                                                                                                                 

 
32 
11 
6 
8                                                    
6                                                                                                  
7 

13 
15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 

 
 
 

รวมทัง้สิน้ 100  
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สรปุงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ปีงบประมาณ 2563 

 

หมวดรายจา่ย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบกลาง 17,710,000 28,700,000 14,683,400 15,219,906 23,380,000 

ค่าตอบแทน 320,000 320,000 190,000 420,000 440,000 

ค่าใช้สอย 7,814,500 7,274,500 4,380,180 5,851,200 27,929,500 

ค่าวัสดุ 3,000,000 3,000,000 1,851,200 1,863,680 2,000,000 

ค่าครุภัณฑ์ 3,000,000 3,000,000 2,400,000 24,000,000 2,400,000 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 11,000,000 1,300,000 81,934,100 65,518,040 80,700,000 

รายจ่ายอื่น 40,000 40,000 25,000 40,000 50,000 

เงินอุดหนุน 6,490,000 6,490,000 5,858,000 6,092,000 6,700,000 

รวม 49,374,500 50,124,500 111,321,880 119,004,826 143,599,500 
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