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  ส่วนที่ 1 
 
 

 แผนการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของเทศบาลตำบลกกตูม 
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บทนำ 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอในระดับอำเภอซึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ระดับอำเภอนั้น  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาสามปี  ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้อง
ตระหนักถึงขั้นตอน  และกำหนดเวลาของการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาของทั้งระดับจังหวัด
และระดับอำเภอด้วย  สำหรับ “แผนการดำเนินงาน”  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่
เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่  ที่ดำเนินการ 

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปีและแผนการ
ดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

 โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

 2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ    
(ถ้ามี)  

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 4.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดำเนินงานในพื้นที ่
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1  .2  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5  ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน 
โดยมีขั้นตอนดำเนินการ   ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนดำเนินการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดำเนินการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

2. เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

         3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ
ดำเนินงานจริงในพ้ืนที่ 

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม 
เรือ่ง   ประกาศใชแ้ผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

......................................................... 
 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยงาน 
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ในปีงบประมาณนั้น 
   

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) เทศบาลตำบลกกตูม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายะเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้) 

 

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                             ประกาศ  ณ วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
                                                                                                                                   
                   นิยม   ชาวเขา 
                                                                                      (  นายนิยม   ชาวเขา  ) 
                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม 
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ส่วนที่ 2 

 

 สรุปโครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงาน   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลตำบลกกตูม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 

1.โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลกก
ตูม โดยอาคารเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 

อาคารเอนกประสงค์ขนาด
กว้าง 16.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร สูง 5.00 
เมตร จำนวน 1 หลัง 

997,200 
เทศบาล 

ตำบลกกตมู 
กองช่าง 

  
 

           

2 
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
เทศบาลตำบลกกตมู 

โรงจอดรถขนาด 8.50 x 
32.40 เมตร จำนวน 1 
หลัง 

369,100 
เทศบาล 

ตำบลกกตมู 

 
กองช่าง 

            

 
3 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
(สายทางออกเทศบาลตำบล 
กกตูม) 

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางดิน
ลูกรังกว้าง 0.00 – 0.30 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 420.00 
ตารางเมตร 

 
 
250,000 เทศบาล 

ตำบลกกตมู 
 

 
 

กองช่าง 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

 

ลำดับ
ที ่

ลำดับที ่
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
โครงการปรับปรุงลานหน้า
เทศบาลตำบลกกตมู 

โครงการปรับปรุงลานหน้า
เทศบาลตำบลกกตมู 

999,000 
เทศบาล 

ตำบลกกตมู 

 
กองช่าง 

 

            

5 
โครงการก่อสร้างบอร์ด
ประชาสมัพันธ์เทศบาล 
ตำบลกกตมู 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 
2.40 X 1.10 เมตร สูง 
1.90 จำนวน 1 ป้าย 

50,000 
เทศบาล 

ตำบลกกตมู 

 
กองช่าง 

 

     
 

       

6 
6.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
เทศบาลตำบลกกตูม  

ขนาด 7.00 x 5.30 เมตร 
สูง 3.10 เมตร ห้องน้ำชาย 
จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง
จำนวน 2 ห้อง ห้องน้ำ
พิการ จำนวน 1 ห้อง  

500,000 
เทศบาล 

ตำบลกกตมู 

 
 

กองช่าง 
 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



9 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
 หมู่ที่ 1 บ้านกกตูม 

ท่อเหลี่ยมขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร ชนิด 1 
ช่องทาง ยาว 6 เมตร 

200,000 
หมู่ที่ 1  

บ้านกกตูม 

 
กองช่าง 

 

            

8 
โครงการเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร บ้านกกกอก ม.2 

บ่อบาดาลพร้อมปั้มน้ำซับ
เมอร์ขนาด 1 ½ HP 1 เฟส 
1 เครื่อง  พร้อมวางท่อ 
PVC  ขนาด Ø 1 ½” ช้ัน 
8.5 จำนวน 26 ท่อน 

400,000 
บ้านกกกอก  

ม.2 

 
กองช่าง 

 

            

9 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กตากพืชผลทางการ
เกษตรหมู่บ้าน หมู่ที ่3  
บ้านนาโคกกุง 

ลานคอนกรีตขนาด 
400.00 ตารางเมตร  ไหล่
ทางดินลูกรังกว้าง 0.00 – 
0.30 เมตร พร้อมป้าย
โครงการป้ายไวนลิขนาด 
1.20 x 0.60 เมตร 

300,000 
หมู่ที ่3 

บ้านนาโคกกุง 

 
 

กองช่าง 
 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



10 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

 
ลำดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 
10. โครงการก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม  
หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง 

ท่อเหลี่ยมขนาด 1.80 x 
1.80 ชนิด 6 ช่องทาง ยาว 
4 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง 
งบประมาณ 370,200  

500,000 
หมู่ที่ 5  

บ้านขัวสูง 

 
 

กองช่าง 

            

11 

11.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายหนองกะบก)  
หมู่ที่ 6  
บ้านคำผักกูด   
 

คิดเป็นพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 680.00 ตาราง
เมตร วางท่อ คสล.Ø 0.30 
เมตร จำนวน 12 ท่อน 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ป้ายไวนิลขนาด 1.20 x 
0.60 เมตร งบประมาณ 
424 ,200 บาท 

500,00 
หมู่ที่ 6 

บ้านคำผักกูด 
 

 
 
 

กองช่าง 
 

            

 
12 

 

12. โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาหินกอง  
หมู่ที่ 8 บ้านนาหินกอง 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่า  
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

424 ,200 
หมู่ที่ 8  
บ้านนาหินกอง 

 

 
 

กองช่าง 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



11 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

13 
13.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ห้วยป่าช้า หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ก่อสร้างท่อเหลีย่มห้วยป่า
ช้า 

 
300,000 

หมู่ที่ 9 
บ้านปากช่อง 

 

 
กองช่าง 

 

            

14 

14.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ภายในหมู่บ้านบ้าน ผช.แจ็ค) 
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (สายภายใน
หมู่บ้านบ้าน ผช.แจ็ค)  

 
 
300,000 

 
หมู่ที่ 9 

บ้านปากช่อง 
 

 
 

กองช่าง 
 

            

 
15 

 โครงการก่อสร้าง 
เชิงตะกอนเผาศพ 
ฌาปณสถาน หมู่ที่ 10  
บ้านป่าไม้พัฒนา 

เพื่อก่อสร้าง 
เชิงตะกอนเผาศพ 
ฌาปณสถาน  
 

 
200,000 หมู่ที่ 10 

บ้านป่าไม้พัฒนา 

 
กองช่าง 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



12 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

16 
โครงการต่อเติมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนาง 

ท่อ PVC  ขนาด 1 1/4" 
จำนวน 3 ท่อน ,ถังน้ำ
สแตนเลส ขนาด 2,000 
ลิตร จำนวน 4 ถัง 

 
 
200,000 

หมู่ที่ 11  
บ้านแก่งนาง 

 
 

กองช่าง 
 

            

17 
17. โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านศรี
ถาวรพนา  

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
12.50 เมตร สูง 2.70 
เมตร งบประมาณ 
166,400 บาท 

 
 
200,000 

หมู่ที่ 12 
บ้านศรีถาวร

พนา 

 
 
 

กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



13 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

18 

18. โครงการต่อเตมิระบบ
ประปาหมู่บ้านหนองน้ำ
สาธารณะบ่อสร้างโจก  
หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนาง 

ปากหนองกว้างประมาณ 
8.00 ก้นหนองกว้าง
ประมาณ 3.00 เมตร ยาว 
10.000 เมตร ลึก 1.80 
เมตร ) 

 
 
200 ,000 

หมู่ที่ 13  
บ้านแก่งนาง 

 
 
 

กองช่าง 
 

            

19 
19. โครงการซ่อมแซมคอ
สะพานแก่งกอก หมู่ที่ 14  
บ้านเกษตรสมบรูณ ์

ซ่อมแซมคอสะพาน 2 ข้าง 
และถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 26.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 248,800 
บาท 

 
 
 
300,000 

หมู่ที่ 14 บ้าน
เกษตรสมบูรณ ์

 
 
 

กองช่าง 
 

            

20 

20. โครงการต่อเตมิสะพาน 
ข้ามห้วยกกผึ้ง หมู่ที1่  
บ้านกกตูม 
 

ผิวจราจร 4 เมตร 2 ข้าง ๆ
ละ 4  เมตร งบประมาณ 
412,600 บาท 

 
500,000 หมู่ที่1  

บ้านกกตูม 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



14 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

21 

 21. โครงการลอกรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวอยู่ สายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านบาง
ทรายทอง  

รางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยู 
ขนาดปารางกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
140 เมตร งบประมาณ 
17,900 บาท 

 
 
200,000 

 หมู่ที่ 15  
บ้านบางทรายทอง 

 
 

กองช่าง 
 

            

22 

โครงการซ่อมแซมประตู
หน้าต่าง ศพด. บ้านคำผักกูด 
หมู่ที่ 6 ตำบลกกตูม อำเภอ 
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร   

ขนาด 1.08 X 0.78 เมตร 
บานคู่ 14.00 ชุด   
งบประมาณ   
30,200  บาท   

100,000 

ศพด.  
บ้านคำผักกูด  

หมู่ที่ 6 

 
กองช่าง 

 

            

23 

โครงการต่อเติมโครงหลังคา
อาคาร ศพด.บ้านนาหินกอง 
 หมู่ที่ 8 ตำบลกกตูม 
อำเภอดงหลวง  
จังหวัดมุกดาหาร  
 

รางรับน้ำฝนสแตนเลส 1 
มม. กว้าง 6 นิ้ว  

ยาว 56 เมตร และงานต่อ
เติมโครงหลังคาเดิม 16.80 
ตร.ม. งบประมาณ 
79,700 บาท     

100,000 

ศพด. 

บ้านนาหินกอง 
หมู่ที่ 8 

 
 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผ. ๐1 



15 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

24 

24. โครงการต่อเตมิอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นปากช่อง หมู่
ที่ 9 ตำบลกกตมู 
อำเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร  
 

เป็นงานปูกระเบื้องพื้น 
ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว  
จำนวน 65.00 ตร.ม. ฝ้า
เพดานยิปซัม่บอร์ดชนิดกัน
ช้ืน หนา 9 มม.  ฉาบเรยีบ
รอยต่อ 
โครงเคร่าเหล็กเคลือบซิงค์ 
48.00 ตร.ม. งบประมาณ 
83,200 บาท 

 
 
 
 
100,000 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปาก
ช่อง หมู่ที่ 9 

 
 
 
 
 

กองช่าง 
 

            

25 

25. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 6  
ตำบลกกตมู อำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร  
 

ฐานเสาธงชาติ ขนาด 2.40 
X 2.40 เมตร  
เสาธงชาติ ความสูง 8.00 
เมตร งบประมาณ  
14,380  บาท   

 
100,000 ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก  
บ้านคำผักกูด  
หมู่ที่ 6 

 
 

กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผ. ๐1 



16 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
+ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

26 

26. โครงการซ่อมแซมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คำผักกูด  
 

เป็นงานมุงหลังคากระเบื้อง
ลอนคู่ ขนาด  
50X120X0.5 ซม. 
126.00  ตร.ม.  
งบประมาณ  66,600  บาท   

 
100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านคำผักกูด  
หมู่ที่ 6 

 
 

กองช่าง 
 

            

27 

27. โครงการซ่อมแซมอาคาร
ห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคำผักกูด  
 

เป็นงานมุงหลังคากระเบื้อง
ลอนคู่ ขนาด 50X120X0.5 
ซม.  70.00 ตร.ม.  
งบประมาณ 32,900 บาท 

 
100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านคำผักกูด 

 
 

กองช่าง 
 

            

28 

28. โครงการต่อเตมิรางรับ
น้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคำผักกูด หมู่ท่ี 6  
 

เป็นรางรับน้ำฝนสแตนเลส 
หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว ยาว 
28.00 เมตร งบประมาณ 
30,100 บาท 

 
 
100,000 

บ้านคำผักกูด  
หมู่ที่ 6  

 

 
กองช่าง 

 

            

 

แบบ ผ. ๐1 



17 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

29 

29. โครงการต่อเตมิอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก่งนาง หมู่
ที่ 7 ตำบลกกตมู 
อำเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร  
 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
ขนาดพื้นโครงหลังคา 
104.40 ตร.ม.  
งบประมาณ  80,500 บาท      

 
 
150,000 บ้านแก่งนาง  

หมู่ที่ 7 
 

 
 

กองช่าง 
 

            

30 
30. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักกูด  
 

ขนาดอาคาร  
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
3.00 เมตร สูง 2.40 เมตร 
งบประมาณ 57,500 บาท 

 
 
150,000 

บ้านคำผักกูด  
หมู่ที่ 6 

             

31 

31. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหิน
กอง หมู่ที่ 8  
 

อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาหินกอง หมู่ที่ 8  
อาคาร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร  งบประมาณ 
135,800 บาท 

 
 
300,000 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาหินกอง 

หมู่ที่ 8 

 
 

กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



18 
 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

32 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางคมนาคม 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างทางคมนาคม 

 
 
300,000 

ตำบลกกตมู 
 

กองช่าง 
 

            

33 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (สายภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (สายภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านกก
กอก 

 
 
300,000 

หมู่ที่ 2  
บ้านกกกอก 

 
กองช่าง 

 

            

 
34 

 
 

โครงการก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตรและ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างลานตาก
พืชผลทางการเกษตรและ
ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  
 

 
 
300,000 

หมู่ที่ 6 
บ้านคำผักกูด  

 

 
กองช่าง 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



19 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

35 
โครงการต่อเติมสะพานห้วย
บางทรายน้อย (วังกกผึ้ง) 
บ้านกกตูม หมู่ที่ 1 

ต่อเติมสะพานห้วยบาง
ทรายน้อย (วังกกผึ้ง) 
บ้านกกตูม หมู่ที่ 1 

 
 
300,000 

บ้านนาหินกอง 
ม.8 

 
กองช่าง 

 

            

36 

โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
 (ภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก 

ก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
 (ภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก 

 
 
300,000 บ้านนาหินกอง 

ม.8 

 
 

กองช่าง 
 

            

37 

โครงการจดัซื้อเสียงตามสาย
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านปากช่อง   ม.9 

 
จัดซื้อเสยีงตามสายประจำ
หมู่บ้าน 

 
 
200,000 

บ้านปากช่อง   
 ม.9 

 
กองช่าง 

 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



20 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

38 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามห้วยป่าช้า 
บ้านปากช่อง ม.9 

 
ก่อสร้างสะพาน 
ข้ามห้วยป่าช้า 
 

 
 
500,000 

บ้านปากช่อง 
ม.9 

 
กองช่าง 

 

            

39 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 
 บ้านปากช่อง ม.9 

 
ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน 
  

 
 
300,000 

บ้านปากช่อง  
ม.9 

 
กองช่าง 

 

            

40 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายเข้าหมู่บ้าน  
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  
สายเข้าหมู่บ้าน  
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

 
 
500,000 

บ้านป่าไม้พัฒนา 
ม.10 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



21 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

41 

โครงการผันน้ำอ่างห้วยเหีย้ เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

โครงการผันน้ำอ่างห้วยเหีย้ 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

 
500,000 บ้านป่าไม้พัฒนา 

ม.10 

 
กองช่าง 

 

            

42 
โครงการจดัซื้อเครื่องซัมเมอร์ส 
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

โครงการจดัซื้อเครื่อง
ซัมเมอรส์ ประจำหมูบ่้าน 
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

 
100,000 บ้านป่าไม้พัฒนา 

ม.10 

 
กองช่าง 

 

            

43 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 
 

 
 
300,000 

บ้านป่าไม้พัฒนา 
ม.10 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



22 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

44 

โครงการต่อเติมลานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
 เมรุบ้านแก่งนาง  
 

โครงการต่อเติมลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 เมรุบ้านแก่งนาง  
 

 
 
200,000 

เมรุบ้านแก่งนาง 
 

 
กองช่าง 

 

            

45 
โครงการปรับปรุงระบบ 
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.11 

โครงการปรับปรุงระบบ 
ประปาหมู่บ้าน 
 

 
300,000 
 

 
บ้านแก่งนาง 

ม.11 

 
กองช่าง 

 

            

46 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
 สายหนองมันปลาภายใน
หมู่บ้าน บ้านแก่งนาง ม.11 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
 สายหนองมันปลา 
ภายในหมู่บ้าน 

 
 
500,000 

บ้านแก่งนาง 
ม.11 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



23 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

47 
โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ ภายในหมูบ่้าน 
บ้านแก่งนาง ม.11 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้  
ภายในหมู่บ้าน 
 

 
 
400,000 

 
บ้านแก่งนาง 

ม.11 

 
กองช่าง 

 

            

48 

โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม    
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.11 

โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคม  ประจำหมู่บา้น 
 

 
 
100,000 

บ้านแก่งนาง 
ม.11 

 
กองช่าง 

 

            

49 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.11 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
ภายในหมู่บ้าน 
 

 
100,000 บ้านแก่งนาง 

ม.11 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



24 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

50 
โครงการจดัซื้อโอ่งแดง 
ประจำครัวเรือน 
บ้านศรีถาวรพนา ม.12 

โครงการจดัซื้อโอ่งแดง 
ประจำครัวเรือน 
 

 
300,000 บ้านศรีถาวรพนา 

ม.12 

 
กองช่าง 

 

            

51 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านศรีถาวรพนา ม.12 

โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
 

 
100,000 

บ้านศรีถาวรพนา 
ม.12 

 
กองช่าง 

 

            

52 

โครงการต่อเติมปรับปรุง 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านศรีถาวรพนา ม.12 

 
ต่อเติมปรับปรุง 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

 
300,000 บ้านศรีถาวรพนา 

ม.12 

 
กองช่าง 

 

            

53 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน 
บ้านศรีถาวรพนา ม.12 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ภายในหมู่บ้าน 
 

 
400,000 บ้านศรีถาวรพนา 

ม.12 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



25 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

54 

โครงการต่อเติมไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านศรีถาวรพนา ม.12 
 

โครงการต่อเติมไฟฟ้าส่อง
สว่าง  
ภายในหมู่บ้าน 
 

 
200,000 บา้นศรีถาวรพนา 

ม.12 
 

 
กองช่าง 

 

            

55 

โครงการจดัหาที่ทิ้งขยะ 
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.13 

จัดหาที่ท้ิงขยะ 
ประจำหมู่บ้าน 
 

 
 
2,000,000 

บ้านแก่งนาง 
ม.13 

 
กองช่าง 

 

            

56 
โครงการถมดินศาลาประชาคม 
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.13 

ถมดินศาลาประชาคม 
ประจำหมู่บ้าน 
 

 
100,000 บ้านแก่งนาง 

ม.13 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



26 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

57 

โครงการจดัหาที่ทิ้งขยะ 
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.13 

จัดหาที่ท้ิงขยะ 
ประจำหมู่บ้าน 
 

 
 
2,000,000 

บ้านแก่งนาง 
ม.13 

 
กองช่าง 

 

            

58 
โครงการถมดินศาลาประชาคม 
ประจำหมู่บ้าน 
บ้านแก่งนาง ม.13 

ถมดินศาลาประชาคม 
ประจำหมู่บ้าน 
 

 
100,000 บ้านแก่งนาง 

ม.13 

 
กองช่าง 

 

            

69 
โครงการจดัซื้อถังแรงดัน 
ระบบประปาหมูบ่้าน 
บ้านแก่งนาง ม.13 

จัดซื้อถังแรงดัน 
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

 
100,000 

บ้านแก่งนาง 
ม.13 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



27 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

60 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านเกษตรสมบรูณ์ ม.14 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้าน 

 
400,000 บ้านเกษตร

สมบูรณ์ ม.14 

 
กองช่าง 

 

            

61 

โครงการต่อเติมสะพาน  
สายห้วยกกผึ้ง 
บ้านเกษตรสมบรูณ์ ม.14 

 
ต่อเติมสะพาน  
สายห้วยกกผึ้ง 

 
400,000 บ้านเกษตร

สมบูรณ์ ม.14 

 
กองช่าง 

 

            

62 

โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเข้าสู่แปลงการเกษตร  
 สายห้วยกกผึ้ง 
บ้านเกษตรสมบรูณ์ ม.14 

 
ต่อเติมถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กเข้าสู่แปลงการเกษตร  
 สายห้วยกกผึ้ง 

 
400,000 บ้านเกษตร

สมบูรณ์ ม.14 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



28 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

63 
โครงการต่อเติมสะพาน  
สายแก่งกอก 
บ้านเกษตรสมบรูณ์ ม.14 

ต่อเติมสะพาน  
สายแก่งกอก 
 

 
400,000 

บ้านเกษตร
สมบูรณ์ ม.14 

 
กองช่าง 

 

            

64 

โครงการก่อสร้างบล็อก     
 คอนเวิร์ดข้ามห้วยโคก 
บ้านเกษตรสมบรูณ์ ม.14 

ก่อสร้างบล็อก     
 คอนเวิร์ดข้ามห้วยโคก 
 

 
300,000 

บ้านเกษตร
สมบูรณ์ ม.14 

 
กองช่าง 

 

            

65 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านบางทรายทอง ม.15 

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน 
 

 
400,000 บ้านบางทรายทอง 

ม.15 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



29 
 

 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

66 
โครงการก่อสร้าง 
หอประปาหมู่บ้าน 
บ้านบางทรายทอง ม.15 

ก่อสร้าง 
หอประปาหมู่บ้าน 
บ้านบางทรายทอง ม.15 

 
 
500,000 

บ้านบางทรายทอง 
ม.15 

 
กองช่าง 

 

            

67 
โครงการขุดลอก 
ลำห้วยสาธารณะ  
บ้านนาหินกอง  ม.8 

ขุดลอก 
ลำห้วยสาธารณะ  
บ้านนาหินกอง  ม.8 

 
500,000 

 
บ้านนาหินกอง  

ม.8 

 
กองช่าง 

 

            

68 
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้าน
ปากช่อง  ม.9 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านปาก
ช่อง  ม.9 

 
500,000 

บ้านปากช่อง 
ม.9 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



30 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

69 
โครงการขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะห้วยผักแผว 
บ้านขัวสูง ม.5 

โครงการขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะห้วยผักแผว 
บ้านขัวสูง ม.5 

 
2,000,000 

บ้านขัวสูง 
ม.5 

 
กองช่าง 

 

            

70 

โครงการสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์สูภ้ัยแล้งขนาดไม่
น้อยกว่า 5,000 วัตต ์

โครงการสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์สูภ้ัยแล้งขนาด
ไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต ์

 
 
10,000,000 

ตำบลกกตมู 
 

กองช่าง 
 

            

71 

โครงการสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์สูภ้ัยแล้งขนาดไม่
น้อยกว่า 5,000 วัตต ์

โครงการสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์สูภ้ัยแล้งขนาด
ไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต ์

 
500,000 บ้านสานแว ้

ม.4 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



31 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

72 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายดงติ้ว- ห้วยไผ ่
ม.16 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายดงติ้ว- ห้วยไผ่ ม.16 

30,000,000 
สายดงติ้ว- ห้วย

ไผ่ ม.16 

 
กองช่าง 

 

            

73 

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังเข้า
สู่แปลงการเกษตร 
บ้านสุขสวสัดิ์ ม.16        

 
ซ่อมแซม ถนนลูกรัง 
เข้าสู่แปลงการเกษตร 
 

 
400,000 บ้านสุขสวสัดิ ์

ม.16 

 
กองช่าง 

 

            

74 

โครงการต่อเติม  
ระบบประปาภเูขา  
บ้านสุขสวสัดิ์ ม.16 

โครงการต่อเติม 
ระบบประปาภเูขา  
บ้านสุขสวสัดิ์ ม.16 

 
200,000 บ้านสุขสวสัดิ ์

ม.16 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



32 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

75 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น สายห้วยวังเทา  
บ้านสุขสวสัดิ์ ม.16 

 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
สายห้วยวังเทา  
 

 
 
300,000 

บ้านสุขสวสัดิ์    
ม.16 

 
กองช่าง 

 

            

76 
โครงการปรับปรุง    ถนนพร้อม
บดอัดแน่น 
 (สายสวนยาง) ม.3 

 
ผิวจราจร   กว้าง 4. ม. 
 ยาว 2,000 เมตร. 

 
500,000 

สายสวนยาง 
ม.3 

 
กองช่าง 

 

            

77 
โครงการปรับปรุง    ถนนพร้อม
บดอัดแน่น  
(สายสวนยาง) ม.3 

 
ผิวจราจร กว้าง 4. ม.. 
 ยาว 3,000 เมตร 

600,000 
สายสวนยาง 

ม.3 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



33 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

78 
โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น    
(สายห้วยหอย) 

 
ผิวจราจร 
กว้าง 4.00 ม.. 
ผิวจราจร ยาว 1,200 ม. 

 
 

300,000 
 สายห้วยหอย 

 
กองช่าง 

 

            

79 
โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น   
(สายห้วยดา่น) 

 
ผิวจราจร 
กว้าง 4. ม. 
ยาว 2,000 เมตร. 

 
600,000 

 สายห้วยดา่น 

 
กองช่าง 

 

            

80 
โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น   
(สายศูนย์เด็ก) 

 
ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.. 
ผิวจราจร 
ยาว 3,000 ม. 

600,000  (สายศูนย์เด็ก) 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



34 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

81 
โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น    
(สายสวนปาล์ม) 

ปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น    
(สายสวนปาล์ม) 

 
300,000  (สายสวนปาล์ม) 

 
กองช่าง 

 

            

82 
โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น   
(สายห้วยบญุชู) 

โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น   
(สายห้วยบญุชู) 

 
600,000  (สายห้วยบุญชู) 

 
กองช่าง 

 

            

83 
โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น   
(สายตาอาทิตย์) 

โครงการปรับปรุงถนน 
พร้อมบดอัดแน่น   
(สายตาอาทิตย์) 

 
300,000  (สายตาอาทิตย์) 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



35 
 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

84 
โครงการปรับปรุงถนนพร้อม
บดอัดแน่น   
(สายสวนกุหลาบ) 

ปรับปรุงถนนพร้อม 
บดอัดแน่น   
(สายสวนกุหลาบ) 

 
600,000  สายสวนกุหลาบ 

 
กองช่าง 

 

            

85 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 สายข้างวัด 
บ้านสานแว ้

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กม.4 สายข้างวัด 
บ้านสานแว ้

 
955,000 ม.4 สายข้างวัด 

บ้านสานแว ้

 
กองช่าง 

 

            

86 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายเมรุ 
บ้านแก่งนาง ม.7   

ผิวจราจร 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 300 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม 

 
955,000 สายเมรุ 

บ้านแก่งนาง 
ม.7 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



36 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

87 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
 ม.11  
สายหนองมันปลา 

ผิวจราจร 
 กว้าง 5  ม. 
ยาว 300 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม 

 
955,000 

ม.11 
บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

88 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต    
เสรมิเหล็ก 
 ม.7   
สายเมรุบ้านแก่งนาง 

ผิวจราจร 
กว้าง 5  ม. 
ยาว 300 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม 

 
955,000 

ม.7 
บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

89 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
ม.11  
สายหนองมันปลา 

ผิวจราจร กว้าง 5  ม. 
ยาว 300 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,500 ตร.ม 

 
955,000 ม.11 

บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



37 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

90 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายภายในหมู่บ้าน ม.
13   

ผิวจราจร  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม 

 
 
495,000 

ม.13 
บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

91 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น 
แบบ มข. 2527  
ม. 16   

สันฝายสูง 2  ม. 
ผนังสูง 3.50 ม. 
กว้าง 18.00 ม. 

 
 
800,000 

ม. 16 
บ้านสุขสวสัดิ ์

 
กองช่าง 

 

            

92 

โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก          (สายภายใน
หมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 1 บ้านกกตูม 

ผิวจราจร  
กว้าง 3  ม. 
ยาว 135 ม. 
 

 
 
300,000 

หมู่ที่ 1 
บ้านกกตูม 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



38 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

93 

โครงการต่อเติมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
(สายภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 2 บ้านกกกอก 

ผิวจราจร  
กว้าง 3  ม. 
ยาว 100 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 
ตร.ม 

 
 
200,000 

หมู่ที่ 2 
บ้านกกกอก 

 
กองช่าง 

 

            

94 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกกุง 

จัดซื้อซับเมอร์ขนาด 1.5 
HP 
จำนวน 1 เครื่อง 

 
 
100,000 

หมู่ที่ 3 
บ้านนาโคกกุง 

 
กองช่าง 

 

            

95 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
 (สายภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 4 บ้านสานแว ้

ผิวจราจร  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 68 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272 
ตร.ม 

 
 
200,000 

หมู่ที่ 4 
บ้านสานแว ้

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



39 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

96 

โครงการก่อสร้าง        ราง
ระบายน้ำ คสล.       รูปตัวย ู
(สายภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 5 บ้านขัวสูง 

ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 84 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ  
4 บ่อ 

 
 
350,000 

หมู่ที่ 5 
บ้านขัวสูง 

 
กองช่าง 

 

            

97 

โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   
(สายทางเข้าวัด) 
หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกุด 

ผิวจราจร  
กว้าง 3  ม. 
ยาว 160 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 
ตร.ม 

 
 
400,000 

หมู่ที่ 6 
บ้านคำผักกุด 

 
กองช่าง 

 

            

98 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์เสียงตาม
สาย 
ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านคำผักกูด 

เพาเวอร์แอมป ์
1,000 วัตต ์
จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์
อื่นๆ 

 
150,000 หมู่ที่ 6 

บ้านคำผักกูด 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



40 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

99 

โครงการก่อสร้าง  
รางระบายนำ้ คสล.  รูปตัวย ู
(สายภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนาง 

ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 75 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ 3 บ่อ 

 
 
500,000 

หมู่ที่ 7 
บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

100 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ภายในหมู่บ้าน) 
 หมู่ที่ 8  
บ้านนาหินกอง 

ผิวจราจร  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 179 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272 
ตร.ม 

 
 
500,000 

หมู่ที่ 8 
บ้านนาหินกอง 

 
กองช่าง 

 

            

101 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
วัดถ้ำเม่น)  
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง 

ผิวจราจร  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 179 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272 
ตร.ม 

 
300,000 

หมู่ที่ 9 
บ้านปากช่อง 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



41 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

102 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
ภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 10 บ้านปา่ไม ้

ผิวจราจร  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 179 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 272 
ตร.ม 

 
 
300,000 

 
หมู่ที่ 10 
บ้านป่าไม ้

 
กองช่าง 

 

            

103 

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ซัมเมอรส์ 
ประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านปา่ไม ้

 
จำนวน 1 บ่อ พร้อม
ซัมเมอรส์ ขนาด 1.5 HP 

 
 
200,000 

หมู่ที่ 10 
บ้านป่าไม ้

 
กองช่าง 

 

            

104 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
 (สายหนองมันปลา) 
 หมู่ที่ 11  
บ้านแก่งนาง 

ผิวจราจร  
กว้าง 6  ม. 
ยาว 100 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม 

 
 
500,000 

หมู่ที่ 11 
บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



42 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

105 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12  
บ้านศรีถาวรพนา 

จัดซื้อป้ัมหอยโข่งขนาด 3 
HP 
จำนวน 4 เครื่อง 
ตู้ควบคุม 4 ตู ้

 
100,000 หมู่ที่ 12 

บ้านศรีถาวรพนา 

 
 

กองช่าง 
 

            

106 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 13 
บ้านแก่งนาง 

ผิวจราจร  
กว้าง 4  ม. 
ยาว 200 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
800 ตร.ม 

 
 
500,000 

หมู่ที่ 13 
บ้านแก่งนาง 

 
 

กองช่าง 
 

            

107 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 14 
บ้านเกษตรสมบรูณ ์

ผิวจราจร  
กว้าง 3  ม. 
ยาว 200 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
600 ตร.ม 

 
 
500,000 

หมู่ที่ 14 
บ้านเกษตร
สมบูรณ ์

 
 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผ. ๐2 



43 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

108 

โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12  
บ้านศรีถาวรพนา 

โครงการก่อสร้าง   
รางระบายนำ้  
คสล. รูปตัวย ู
(สายภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ 15          
บ้านบางทรายทอง 

 
 
450,000 หมู่ที่ 12 

บ้านศรีถาวรพนา 

 
 

กองช่าง 
 

            

109 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 13 
บ้านแก่งนาง 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 
16 บ้านสุขสวสัดิ ์

 
300,000 หมู่ที่ 13 

บ้านแก่งนาง 

 
กองช่าง 

 

            

110 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
(สายภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 14 
บ้านเกษตรสมบรูณ ์

จัดซื้อถังพลาสติก 
ขนาด 2,000 ลิตร 
จำนวน 5 ถัง  
พร้อมขาตั้ง 

 
100,000 หมู่ที่ 14 บ้าน

เกษตรสมบูรณ ์

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 



44 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

111 

โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก     (สายทางออก
เทศบาล)  
หมู่ที่ 4 บ้านสานแว ้

ผิวจราจร  
กว้าง 6  ม. 
ยาว 70 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 
ตร.ม 

 
 
300,000 

หมู่ที่ 4 
บ้านสานแว ้

 
กองช่าง 

 

            

112 
โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาลตำบลกก
ตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ 

อาคารกว้าง  
8  ม. 
ยาว 12 ม. 
สูง 12 ม 

300,000 
หมู่ที่ 4 

บ้านสานแว ้

 
กองช่าง 

 

            

113 

โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  (สายภายใน
หมู่บ้าน)  หมู่ที่ 3  
บ้านนาโคกกุง 

ผิวจราจร  
กว้าง 6  ม. 
ยาว 70 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 
ตร.ม 

550,000 
หมู่ที่ 3 

บ้านนาโคกกุง 

 
 

กองช่าง 
 

            

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

114 

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาหินกอง 
หมู่ที่ 8 
 

อาคารกว้าง  
3.50  ม. 
ยาว 12 ม. 
สูง 2.50 ม 

 
 

400,000 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  บ้านนา
หินกอง หมู่ที่ 8 

 
กองช่าง 

 

            

115 

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคำผักกูด 
หมู่ที่ 6 
 

อาคารกว้าง  
3.50  ม. 
ยาว 12 ม. 
สูง 2.50 ม 

 
 

200,000 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  บ้านคำ
ผักกูด  
หมู่ที่ 6 

 
กองช่าง 

 

            

116 
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    บ้านแก่งนาง 
หมู่ที่ 7 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก่งนาง 
  

100,000 
หลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก    บ้าน
แก่งนาง หมู่ที่ 7 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

117 
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาหินกอง 
หมู่ที่ 8 

 
โครงหลังคา 
50.00  ม. 
 

 
 
 
100,000 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
บ้านนาหินกอง  
หมู่ที่ 8 

 
กองช่าง 

 

            

118 

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านคำผักกูด 
หมู่ที่ 6 
 

 
งานปูกระเบื้อง 
12 น้ิว 
จำนวน 96 .00 ตรม. 

 
 
 
500,000 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   
บ้านคำผักกูด  
หมู่ที่ 6 

 
กองช่าง 

 

            

119 
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7 

 
สนามเด็กเล่นเสริมปญัญา 
 100,000 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
บ้านแก่งนาง  
หมู่ที่ 7 

 
กองช่าง 

 

            

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

-การก่อสร้างถนน  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ / น้ำ /ไฟฟ้า/ประปา /และสิ่งปลูกสร้าง 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

120 

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านกกตูม หมู่ที่ 1 
 

 
อาคารกว้าง 
3.50 ยาว 8 เมตร 
 

 
200,000 

 
บ้านกกตูม 
หมู่ที่ 1 

 

 
กองช่าง 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน สังคม สังคมที่มีคุณภาพ 
- การป้องกันโรคและและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้ประชาชน 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 

1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่าง ๆค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
หรือ ผู้ต้องหา ค่าของขวัญ ของ
รางวัลหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหม
ทดแทน ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา เงิน
ช่วยเหลือพนักงานเทศบาล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยง
พยานหรือผูต้้องหา ฯลฯ 
 

 
 
 
 

500,000 
ตำบลกกตมู 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 สำนักปลัด 
 

            

 
2 

10. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่า
บำรุงรักษา  หรือซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ ฯลฯ 

 
 

400,000 

ทต.กกตูม 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

 
 

สำนักปลดั 
 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



49 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน สังคม สังคมที่มีคุณภาพ 
- การป้องกันโรคและและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้ประชาชน 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

3 
 
4. ค่าใช้จ่ายในการจดัทำเวที
ประชาคมแผนพัฒนาตำบล 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำเวทีประชาคม
ระดับตำบล 

 
 
50,000 

 
ตำบลกกตมู 
16 หมู่บ้าน 

 
สำนักปลดั 

 

            

4 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ตำบลกกตมู 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ประ
ชุม ฝึกอบรม  
 ศึกษาดูงาน และคา่ใช้จ่าย
อื่น ๆ  

 
 
200,000 ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
 

            

5 
6. โครงการฝึกอบรมการผลิต
และใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
ป้องกันโรคพืช 

- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ เช่น   
ค่าเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

 
200,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



50 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

6 

7.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำ
กลุ่มสตรี รวมทั้งกลุ่มพลงั
มวลชนต่าง ๆ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ  
 

 
- เพื่อใช้จ่ายในโครงการ เช่น   
ค่าเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่จำเป็นในการจัดทำ
โครงการ 

 
 
 
300,000 

  
 
 
ทต.กกตูม 

 
 
 
สำนักปลดั 
 

            

7 

1..โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและเยาวชนตำบลกกตูม  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน เช่น  ค่าเตรียมสถานที่   
ค่าเอกสาร 
ค่ารางวัลประกวดกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งก 

 
 
100,000 

 
 

เด็กและเยาวชน
ตำบลกกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



51 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่าการ
เรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 

 
100,000 

 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

 
สำนักปลดั 

 

            

9 

 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา  
จำนวน 10 แห่ง 

 
50,000 

 
โรงเรียนสังกัด  

สพฐ. 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
 

            

10 

4.โครงการส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของเทศบาลตำบล 
กกตูม (การแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
100,000 

 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ของเทศบาล
ตำบล 

 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



52 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารย ุ
ทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 
1.ค่าใช้จ่ายในการจดัหาอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 5 แห่ง  

6,000,000 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

 
สำนักปลดั 

 

            

12 

 
1.ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
5 แห่ง (คนละ 8 บาท/วัน) 
(260 วัน)     
 

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ 
(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  
 

 
 

6,000,000 

 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

สำนักปลดั 
 

            

13 

1โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร
กลางวันโรงเรยีน สพฐ. จำนวน 
8 แห่ง) 

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน  
 

 
6,000,000 

 
โรงเรียน สพฐ. 
จำนวน 8 แห่ง) 

 
สำนักปลดั 

 

            

14 
2.อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เด็กอนุบาล  - ป.6 (คนละ 8 
บาท/วัน) ( 260 วัน)   

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เด็กอนุบาล  - ป.6 

 
6,000,000 

โรงเรียนเด็ก
อนุบาล  - ป.6 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



53 
 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 

1.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม - 
จริยธรรม  
ในเด็กและเยาวชน 
ตำบลกกตมู 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณเ์งิน
รางวัล ค่าอาหาร 
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น   

 
100,000 

ทต.กกตูม 
สำนักปลดั 

 

            

16 

โครงการส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของเทศบาล 
ตำบลกกตมู 
การแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   

 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล 
ตำบลกกตมู 
  

 
100,000 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กของเทศบาล 

 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



54 
 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 

 
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ  
ตามแผนการจัดประสบการณ ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
เพื่อจัดประสบการณ ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 

ศพด. 
ทั้ง 5 แห่ง 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

18 

โครงการแข่งขันกีฬาปลอด 
ยาเสพตดิเยาวชนตำบล 
กกตูม 

เพื่อแข่งขันกีฬา 
ปลอดยาเสพตดิ 
เยาวชนตำบล 
กกตูม 

50,000 ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
 ทต.กกตูม 

 

            

19 

10. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่าจดัซื้อพันธุ์
พืช การจัดทำโครงการ 

 
50,000 

 
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ทั้ง 5แห่ง 

 
สำนักปลดั 
 ทต.กกตูม 

 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



55 
 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 

โครงการสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

 
 
สำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

200,000 
 
 
 
 

ตำบลกกตมู 
 
 
 
 

 
 
 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



56 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒนวรขัตตยิราช
นาร ี

ออกฉีดวัคซีนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา้ 

200,000 
 
 

ตำบลกกตมู 
 
 

 
 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



57 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กและเยาวชนตำบลกกตมู 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ     

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตำบลกกตูม เนื่องใน

วันเด็กแห่งชาติ     
100,000 

เด็กและเยาวชน
ตำบลกกตมู  

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

23 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

24 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย ใน
การบริหารสถานศึกษา    
  (ค่าจัดการเรียนการสอน 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการ
บริหารสถานศึกษา    
  (ค่าจัดการเรียนการสอน 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

300,000 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

25 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวที
ประชาคมแผนพัฒนาตำบล 

 
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับ
ฟังปัญหา    ความเดือนของ
ชุมชน     

 
50,000 

ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำกลุม่
สตรี รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนต่าง 
ๆ หรือผู้ที่เกีย่วข้องอื่น ๆ  

 
จัดอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง ผู้นำกลุ่มสตรี 
รวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนต่าง 
ๆ หรือผู้ที่เกีย่วข้องอื่น ๆ  

300,000 ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

27 

 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

 
จัดการเลือกตั้งภายใน 
ตำบลกกตมู 

 
500,000 

 
 

 
ตำบลกกตมู 

 
 

 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

28 

 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน    

 
เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน    

300,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



59 
 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

29 
 
วัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซื้อวัสด ุ
งานบ้านงานครัว 

 
50,000 

ทต.กกตูม 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

30 
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

 
จัดซื้อวัสดยุาน 
พาหนะและขนส่ง 

 
 
300,000 

ทต.กกตูม 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

31 
 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
  

 
จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น     

 
500,000 ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

32 
 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     

 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์     

 
200,000 ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

33 
    
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
               

    
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
                

 
30,000 ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

34 
 
วัสดุกีฬา   
 

 
วัสดุกีฬา   

 
200,000 ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



60 
 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

35 

 
วัสดุคอมพิวเตอร์   

 
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์   

100,000 ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

36 

ค่าสาธารณูปโภค   
ค่าไฟฟ้า   ค่าน้ำประปา  
ค่าน้ำบาดาล 
ค่าบริการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม ค่าบริการ
ไปรษณีย์   

 
เพื่อจ่ายเป็น     
ค่าสาธารณูปโภค   
ค่าไฟฟ้า    

700,000 
 

ตำบลกกตมู 
 

 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

 
37 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำป ี

เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำป ี

 
200,000 

ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



61 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 

 
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

ค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผูค้วบคุมงาน
ก่อสร้างผู้มสีิทธ์ิตามที่มี
คำสั่ง  

200,000 ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

 

            

39 

 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตำบลกกตมู 
          

  
เพื่อการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   50,000 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

 
สำนักปลดั 
 ทต.กกตูม 

 

            

40 

 
ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ  
ตามแผนการจัดประสบการณ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตำบล 30,000 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

 
สำนักปลดั 
 ทต.กกตูม 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



62 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 

 
โครงการแข่งขันกีฬาปลอดยา
เสพติดเยาวชนตำบลกกตมู 
จำนวน  70,000  บาท 

จัดแข่งขันกีฬาป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิเยาวชน
ตำบลกกตมู 

100,000 ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

42 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน 
กฎ ระเบยีบ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
พนักงานและสมาชิกสภาท้องถิ่น     

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร 
สำหรับผู้บรหิารพนักงาน
และสมาชิกสภาท้องถิ่น        

50,000 ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 

 และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

43 

 
โครงการแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครอง 
          

 
จัดอบรมให้ความรู้แสดง
เจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง 

30,000 ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 

 และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



63 
 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 

 
โครงการเดินรณรงค ์
ต่อต้านยาเสพตดิ  

 
จัดทำโครงการป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

100,000 ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

45 

อุดหนุนการไฟฟ้า  
 ส่วนภูมิภาคอำเภอคำชะอี  
ในการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในเขตตำบลกกตูม 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอ 
คำชะอีในการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขตตำบลกกตูม 

1,000,000 ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

46 
โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

100,000 ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



64 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 
 
กองทุนประกันสังคม 

 
ส่งเงินสมทบประกันสังคม 

 
600,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  

            

48 

กองทุน สปสช.  
(ร้อยละ 50 ของกองทุน 
สปสช.) 

 
เป็นกองทุน สปสช. 

 
600,000 

ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  
 

            

49 
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

 
600,000 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

50 
 
บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

เพื่อบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) 

 
100,000 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



65 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
500,000 

 
 
ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
 

            

52 

 
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ   
ตรวจการจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้างผู้มสีิทธิตามที่คำสั่ง
แต่งตั้งจากเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและควบคมุงาน
ก่อสร้างผู้มสีิทธิตามที่
คำสั่งแต่งตั้งจากเทศบาล 

 
 
20,000 

 
 
ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
 

            

53 

 
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ            
สภาเทศบาล 

จ่ายเป็นเบีย้ประชุม
คณะกรรมการ 
สภาเทศบาล 

 
20,000 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  
 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



66 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

54 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธ์ิ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผูม้ีสิทธ์ิ 

 
 
40,000 ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
 

            

55 

 
ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลหรือผู้มสีิทธ์ิ 

ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลหรือผู้มสีิทธ์ิ 

 
20,000 

ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
  

            

56 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
พนักงานเทศบาลและ 
ผู้มีสิทธ์ิ 

เพื่อช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พนักงานเทศบาล 
และผูม้ีสิทธ์ิ 100,000 ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
  
 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



67 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

57 
 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
พนักงานครูเทศบาลและผู้มสีิทธ์ิ 

เพื่อช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พนักงานครูเทศบาล
และผูม้ีสิทธ์ิ 

200,000 
รพสต.ตำบล

กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

58 
 
เงินช่วยเหลือบุตรของพนักงาน
เทศบาล 

เงินช่วยเหลือบุตรของ
พนักงานเทศบาล 20,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

59 ค่าเช่าทรัพย์สิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
ทรัพย์สิน 

200,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  
 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



68 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

60 
 
ค่าธรรมเนียมศาล 

 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 
10,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

61 

  
ค่าจ้างเหมาบริการ 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการใหผู้้รับจ้างทำ
การอย่างใดอย่างหน่ึง 

 
200,000 

ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
  
 

            

62 

 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือ คณะบคุคล 

 
เพื่อการรับรองเกีย่วกับ
พิธีการ 

50,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  
 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



69 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

63 ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 
เพื่อเป็นจ่ายค่า
น้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 

20,000 ทตกกตูม 
 

สำนักปลดั 
 

            

64 ค่าบริการไปรษณีย ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย ์

20,000 ทต.กกตูม 
 

สำนักปลดั 
  

            

65 ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและคมนาคม 

100,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  
 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



70 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

66 

 
โครงการจดังานพระราชพิธี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
100,000 

ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

67 

 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือ คณะบคุคล 

 
เพื่อการรับรองเกีย่วกับ
พิธีการ 

 
50,000 

ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

  
 

            

68 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน
อบรมต่างๆ  

 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประชาชนยิ่งขึ้น 

 
500,000 ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

69 
 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

 
เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและ
วิทยุ 

 
20,000 ทต.กกตูม 

 
 สำนักปลัด 

 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



71 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

70 
 
 เงินช่วยพิเศษ     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษกรณ ี

 
20,000 

ทต.กกตูม 
สำนักปลดั             

71 
 
สำรองจ่าย    

 
งบกลาง 

 
800,000 

ทต.กกตูม 
สำนักปลดั 

 
            

72 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 
 
30,000 

ทต.กกตูม 
 สำนักปลัด 

 
            

73 

โครงการจดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ(12 ส.ค. ) 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
100,000 

 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
 

            

74 
 
โครงการจดังานวัน           
ปิยมหาราช (23 ต.ค.) 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

20,000  
ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



72 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

75 
โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 5 แห่ง 

 
เพื่ออาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
5 แห่ง 

 

 
 
2,600,000 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตำบล

กกตูม 

 
งานการศึกษา 

 

            

76 

 
โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 5 แห่ง 
 

เพื่ออาหารเสริม (นม) 
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จำนวน 5 แห่ง 
5,000,000 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตำบล

กกตูม 

 
งานการศึกษา 

 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



73 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

77 
โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุก
คนได้รบัประทานอาหาร

เสรมินม 

15,000,00
0 

นักเรียน
โรงเรียน 

ตำบลกกตมู 

 
งานการศึกษา 

 

            

78 

 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. 
 
 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร

กลางวัน 
6,000,000 

 
โรงเรียน สพฐ. 

ต.กกตูม 

 
งานการศึกษา 

 

            

79 

อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ศักยภาพด้านจดั

การศึกษา 
 

 
250,000 โรงเรียน สพฐ. 

ต.กกตูม 

 
งานการศึกษา 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



74 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

80 

อุดหนุนโครงการรวมดวงใจร่วม
รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 
 

20,000 
อำเภอ       
ดงหลวง 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

81 

โครงการจดักิจกรรมงานกาชาด 
และงานประจำปีจังหวัด
มุกดาหาร  
 

เพื่อการจัดกิจกรรมงาน
กาชาด และงาน
ประจำปีจังหวัด

มุกดาหาร  

 
50,000 อำเภอ       

ดงหลวง 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



75 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

82 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภาค
อำเภอคำชะอี ในการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขตตำบล  กกตูม 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภาคอำเภอ 
คำชะอีในการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขตตำบล  
กกตูม 

 
 
 
1,000,000 

ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

83 

 
โครงการประกวดเต้น Cover 
Dance to be number one 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมหา่งไกลยาเสพ
ติด 

 
50,000 

เด็กและ
เยาวชน 

ตำบลกกตมู 

งานการศึกษา 
และ    

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



76 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

84 
 
กองทุนประกันสังคม 

 
เพื่อส่งประกันสังคม 

 
500,000 

 
เทศบาลตำบล

กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

85 
กองทุน สปสช.  
(ร้อยละ 50 ของกองทุน 
สปสช.) 

 
เพื่อเป็นกองทุน สปสช. 

 
400,000 

 
เทศบาลตำบล

กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

86 

 
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

 
เพื่อกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

 
600,000 

 
เทศบาลตำบล

กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



77 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

87 

 
บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

 
เพื่อบำรุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

 
100,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

88 

 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ อันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

 
เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
500,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

89 

 
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ   
ตรวจการจ้างและควบคุมงาน
ก่อสร้างผู้มสีิทธิตามที่คำสั่ง
แต่งตัง้จากเทศบาล 

 
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและควบคมุงาน
ก่อสร้างผู้มสีิทธิตามที่
คำสั่งแต่งตั้งจาก
เทศบาล 

 
20,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



78 
 

 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

90 

 
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
สภาเทศบาล 

 
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
สภาเทศบาล 

 
 
70,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

91 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธ์ิ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผูม้ีสิทธ์ิ 

 
 
40,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

92 
 
ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลหรือผู้มสีิทธ์ิ 

ค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาลหรือผู้
มีสิทธ์ิ 

 
20,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



79 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

93 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
พนักงานเทศบาลและผู้มสีิทธ์ิ 

เพื่อช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พนักงานเทศบาล
และผูม้ีสิทธ์ิ 

 
ทต.กกตูม 

 
100,000 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

94 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
พนักงานครูเทศบาล          
และผูม้ีสิทธ์ิ 

เพื่อช่วยเหลือการศึกษา
บุตร พนักงานครู
เทศบาลและผูม้ีสิทธ์ิ 

 
ทต.กกตูม 

 
60,000 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

95 
เงินช่วยเหลือบุตรของพนักงาน
เทศบาล 

เงินช่วยเหลือบุตรของ
พนักงานเทศบาล 

 
ทต.กกตูม 

 
20,000 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



80 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

96 

 
ค่าเช่าทรัพย์สิน 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร
สำนักงาน 

 
200,000 

ทต.กกตูม สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

97 
 
ค่าธรรมเนียมศาล 

 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

10,000 ทต.กกตูม สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

98 
  
ค่าจ้างเหมาบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการใหผู้้รับจ้างทำ
การอย่างใดอย่างหน่ึง 

 
200,000 

ทต.กกตูม สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



81 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

99 
 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

 
เพื่อการรับรองเกีย่วกับ
พิธีการ 

 
 

50,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

100 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน
อบรมต่างๆ  

 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประชาชนยิ่งขึ้น 

 
500,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

101 
 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

 
เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟ้า 
และวิทย ุ

 
20,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



82 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

102 
 
โครงการวัยใสกับภัยใกล้ตัว 

 
เพื่อให้รู้ทันถึงภัยใกล้ตัว 

 
50,000 

 
ตำบลกกตมู 

งานการศึกษา 
ทต.กกตูม และ
หน่วยงานอ่ืน 

            

103 
โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะ
ในพื้นที่ตำบลกกตูม 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

 
100,000 

 
ตำบลกกตมู 

งานสวัสดิการสังคม 
ทต.กกตูม และ
หน่วย งานอ่ืน 

            

104 
โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 
100,000 

ผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการ
ตำบลกกตมู 

งานสวัสดิการสังคม 
ทต.กกตูม และ
หน่วย งานอ่ืน 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



83 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

105 
โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
กลุ่มสตร ี

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้
กลุ่มสตร ี

 
100,000 

กลุ่มสตรตีำบล
กกตูม 

งานสวัสดิการสังคม 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

106 

โครงการอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข จำนวน 16 
หมู่บ้าน 

เพื่ออุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 16 
หมู่บ้าน 

 
 
500,000 

 
ตำบลกกตมู 

 
งานสวัสดิการสังคม 

และ 
หน่วย งานอ่ืน 

            

107 

โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ 
หน่วยงานราชการ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบล กกตูม 

เพื่อเช่ือมสัมพันธ์ ความ
รักและสามัคคีหน่วยงาน
ราชการ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
ตำบลกกตมู 

 
100,000 

หน่วยงาน
ราชการกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ใน
พื้นที่ตำบล 
กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 และ  
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



84 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

108 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามรม
ราชกุมาร ี

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช  
50,000 

ตำบลกกตมู สำนักปลดั 
และ  

หน่วยงานอ่ืน 

            

 
109 

 
 

 
โครงการปลูกป่าเฉลิม        
พระเกียรต ิ

เพื่อปลูกป่าเฉลิม        
พระเกียรติ รักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
50,000 

 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ   

หน่วย งานอ่ืน 

            

110 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ภายในเขตเทศบาลตำบลกกตูม 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ภายในเขต
เทศบาลตำบลกกตมู 

 
50,000 

 
ทต.กกตูม 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูม และ      
หน่วย งานอ่ืน 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



85 
 

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

111 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม     
จริยธรรม ในเด็กและเยาวชน
ตำบลกกตมู 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม     
จริยธรรม ในเด็กและ
เยาวชนตำบลกกตูม 

 
100,000 

เด็ก 
และเยาวชน 
ตำบลกกตมู 

งานการศึกษา 
และ       

หน่วยงานอ่ืน 

            

112 
โครงการแข่งขันกีฬาปลอดยา
เสพติดตำบลกกตูม 

เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

 
100,000 

ตำบลกกตมู งานการศึกษา 
 และ       

หน่วย งานอ่ืน 

            

113 
โครงการประกวดเต้น Cover 
Dance to be number one 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีกิจกรรมห่างไกลยา
เสพติด 

 
50,000 

เด็กและ
เยาวชน 

ตำบลกกตมู 

งานการศึกษา 
และ       

หน่วย งานอ่ืน 

            

114 

โครงการป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

 
 
100,000 

 
 

ตำบลกกตมู 

 
สำนักปลดั 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



86 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

ค่าตอบแทน อปพร. ตาม
โครงการแกไ้ขปัญหาอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

แต่งตั้ง อปพร. 
รักษาการตามจุด
อำนวยการความสะดวก
ให้ประชาชน 

 
100,000 

  
ตำบลกกตมู 

งานป้องกันฯ 
เทศบาลและ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

            

2 

 
ค่าตอบแทน อปพร.          
ตามโครงการแกไ้ขปัญหา
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์

แต่งตั้ง อปพร. 
รักษาการตามจุด
อำนวยการความสะดวก
ให้ประชาชน 

 
100,000 

 
ตำบลกกตมู 

 
งานป้องกันเทศบาล

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

            

3 

 
ค่าตอบแทน อปพร. ตาม
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตำบลกกตูม 

รักษาความสงบให้ชุมชน
ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์
ต่างๆ 

200,000  
ตำบลกกตมู 

งานป้องกันฯ 
เทศบาลและ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 



87 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 

 
โครงการจดัตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 
เทศบาลตำบลกกตมู 

 
เพื่อจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 
เทศบาลตำบล   กกตูม 

 
100,000 

 
ทต.กกตูม 

งานป้องกันฯ 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 
 

            

5 

 
โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย FR  
40 ช่ัวโมง 

 
เพื่อให้ความรู้ทีมชีพ
กู้ภัย FR  40 ช่ัวโมง     

 
100,000 

 
ทต.กกตูม 

 
งานป้องกันฯ 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

            

6 

โครงการฝึกทบทวนและเสริม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล 
ตำบลกกตมู 

เพื่อให้ความรู้และเสริม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

 
100,000 

 
ทต.กกตูม 

งานป้องกันฯ 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

แบบ ผ. ๐2 



88 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 

 
โครงการซ้อมแผนอัคคภีัย
สถานศึกษา ในเขตเทศบาล
ตำบลกกตมู 

เพื่อให้ความรู้และเสริม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 
50,000 

 
ตำบลกกตมู 

งานป้องกันฯ 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 
 

            

8 

 
โครงการจดัตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ในเขต 
เทศบาลตำบลกกตมู 

เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ในเขต 
เทศบาลตำบล    
กกตูม 

 
400,000 

 
ตำบลกกตมู 

 
งานป้องกัน 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 

 
โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ
ภัยและการป้องกันภัยแก่
ประชาชน 

 
จัดอบรมให้ความรู้และ
เสรมิศักยภาพในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

 
300,000 

 
 
ตำบลกกตมู 

 
งานป้องกันฯ 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

            

 
10 

 
 

 
โครงการจดัตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตำบลกกตมู 

 
เพื่อจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตำบลกกตมู 

 
40,000 

 
ตำบลกกตมู 

 
งานป้องกันฯ 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 

            

 
รวม 

 
10   โครงการ 

                

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
- แผนงาน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลตำบลกกตูม  

เพื่อใหเ้กิดการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวภายใน

เขตเทศบาลตำบลกกตูม 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

2 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (มันสำประ
หลัง) 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (มัน
สำประหลัง) 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

3 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกมะขาม
เปรี้ยวฝักโต 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
มะขามเปรี้ยวฝักโต 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

4 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบล 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

5 
 
โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง
มันสำปะหลัง 

เพื่อให้เกษตรมีความรู้
และวิธีการป้องกันกำจัด

เพลี้ยแป้งมันฯ 

 
100,000 

 
ชุมชนตำบล

กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



91 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
- แผนงาน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 

 
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด  
ปรับปรุงดิน 

 
เพื่อให้เกษตรกรไดร้ับ

ความรู้และวิธีการ
ปรับปรุงดิน 

 
100,000 

 
ชุมชนตำบล

กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

7 
 
โครงการป้องกันโรคไหม้ข้าว 

เพื่อให้เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้วิธีป้องกันโรค

ไหม้ข้าว 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอื่น 

            

8 

 
โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูก
พืช สัตว์ ประมง 

- เพื่อเพ่ิมผลผลติจำนวน
มากและราคาผลผลติ
ตกต่ำ 

 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอื่น 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



92 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
- แผนงาน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 

 
 
โครงการส่งเสริมการผลิต
ยางพารา 

- เพื่อเพ่ิมความรู้
เกษตรกรในการ 
ปลุกยาง 
-ลดต้นทุนการผลิต 
-เพิ่มผลผลติ 
-เพิ่มรายได ้

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอื่น 

            

10 
 
โครงการส่งเสริมการ  
เลี้ยงปลากินพืช 

-เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น-เพื่อเพ่ิม
อาหารโปรตีนให้ชุมชน 

 
100,000 

ชุมชนตำบล
กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

11 
 
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้า
อาหารสตัว ์

- เพื่อเพ่ิมความรู้ให้
เกษตรกรมากยิ่งข้ึน  

 
100,000 

 
ชุมชนตำบล

กกตูม 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

12 

 
โครงการส่งเสริมการปลูกถ่ัว 
ลิสงพันธุ์ด ี

- เพื่อเพ่ิมความรู้
เกษตรกรในการปลุกถ่ัว 
-ลดต้นทุนการผลิต 
-เพิ่มผลผลติ 
-เพิ่มรายได ้

 
100,000 

 
ชุมชนตำบล

กกตูม 

 
สำนักปลดั 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



93 
 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
- แผนงาน การเกษตร  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 

 
โครงการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืช
สดในนาข้าว 

-เพื่อเพ่ิมความรู้ให้
เกษตรกรมากยิ่งข้ึน 

- เพื่อให้เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

 
 

100,000 
ชุมชนตำบล

กกตูม 

 
สำนักปลดั 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

14 

 
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยน้ำ
หมักชีวภาพจากหอยเชอรี ่

- เพื่อเพ่ิมความรู้ให้
เกษตรกรมากยิ่งข้ึน 
-รู้จักวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากหอยเชอรรี่  

 
100,000 

 
ชุมชนตำบล

กกตูม 

 
สำนักปลดั 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

15 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล 
กกตูม 

 
พัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการบรหิาร 
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำตำบล  กกตมู 

 
 

100,000 ชุมชนตำบล
กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

รวม 
 
  15    โครงการ 

  
 

             

 

 

แบบ ผ. ๐2 



94 
 

 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลกกตูม 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม                                                   

 
100,000 ชุมชน  

ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

2 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 
100,000 

ชุมชน 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

3 

 
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
ห้วยบางทราย 
 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม                                                   
1,000,000 

บ้านกกตูม 
ม.1 

กองช่าง 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



95 
 

 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วย
กะซะ 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม                                                   
300,000 

บ้านกกตูม  
ม.1 

 
กองช่าง 
และหน่วยงานอ่ืน 

            

5 
โครงการขุดลอกห้วยสายนา 
ม.14 บ้านเกษตรสมบูรณ ์

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม                                                   
500,000 

บ้านเกษตร
สมบูรณ ์
ม.14 

 
กองช่าง 
และหน่วยงานอ่ืน 

            

6 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายชะลอน้ำ  
ขนาดกลาง ห้วยแก้งขี้เหล็ก   
ม.9 บ้านปากช่อง 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม                                                   
800,000 

บ.ปากช่อง  
ม.9 

 
กองช่าง 
และหน่วยงานอ่ืน 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



96 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 
โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะ
ในเขตพื้นท่ีตำบลกกตมู 

 
เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชนและรักษา 
สิ่งแวดส้อม 

100,000 ตำบลกกตมู 

 
งานสวัสดิการสังคม  
และหน่วยงานอ่ืน 

            

 
รวม 

  7   โครงการ    
             

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



97 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลกกตมู  

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 
100,000 

 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

2 

 
โครงการจดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(28 ก.ค. ) 

 
เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
50,000 

 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

3 

 
โครงการจดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
(12 ส.ค. ) 

 
เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
50,000 

 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

4 

 
โครงการจดังานวันปิยมหาราช 
(23 ต.ค.) 

 
เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 
20,000 

 
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
และ 

หน่วยงานอ่ืน 

            

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 

 
โครงการงานวันผูสู้งอายุตำบล
กกตูมและงานสืบสานประเพณี  
สงกรานต ์

 
เพื่อสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

100,000  
ตำบลกกตมู 

สำนักปลดั 
ทต.กกตูมและ 
หน่วยงานอ่ืน 

            

 
รวม 

 
   5   โครงการ 

                

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 



99 
 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 

 
3,906,360 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

2 
 
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล 

 
2,099,640 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

3 
 
เงินค่าวิทยฐานะ ครู คศ. 2 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทย
ฐานะ ครู คศ. 2 

 
84,000 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

4 

 
เงินค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานเทศบาล 

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพช่ัวคราว 
ของพนักงานเทศบาล 

 
46,620 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

แบบ ผ. ๐2 



100 
 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 

 
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานเทศบาล      
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่งและผู้มสีิทธ์ิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งท่ีไดร้ับ 

 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานเทศบาล      ท่ี
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือน 

 
 
408,000 

 
 

ทต.กกตูม 

 
 

สำนักปลดั 
   

            

6 
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 

 
3,560,640 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

7 
 
เงินค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างเทศบาล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้างเทศบาล 

 
223,020 

 
ทต.กกตูม 

 
สำนักปลดั 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 

 
1,287,540 

 
ทต.กกตูม 

  
กองคลัง 

 

            

2 

 
เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิและ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานเทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ตามคุณวุฒิและ 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล 

 
46,620 

 
ทต.กกตูม 

 
กองคลัง 

 
 

            

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 

 
เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานเทศบาล      ที่
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งและผู้มีสิทธิ์ได้รับ
เงินค่าตอบแทนเป็น 
รายเดือนเท่ากับอัตรา 
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ 

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานเทศบาล      
ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือน 

 
 
60,000 

 
 

ทต.กกตูม 

  
 

กองคลัง 
 

            

4 
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 

 
1,165,280 

 
ทต.กกตูม 

 
กองคลัง 

 

            

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-0. แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 

 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง 

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้าง 

 
104,790 

 
ทต.กกตูม 

  
กองคลัง 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลกกตูม 

 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 

 
1,430,580 

 
ทต.กกตูม 

  
กองช่าง 

 

            

2 

 
เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิและ 
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานเทศบาล 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ตามคุณวุฒิและ 
ค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานเทศบาล 

 
46,620 

  
กองช่าง 

 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลกกตูม 
 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 

 
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานเทศบาล     
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธ์ิไดร้ับเงินค่าตอบแทนเป็น 
รายเดือนเท่ากับอัตรา 
เงินประจำตำแหน่งท่ีไดร้ับ 

 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานเทศบาล ท่ีไดร้ับ
เงินประจำตำแหน่งท่ีไดร้ับ
เงินประจำตำแหน่งและมี
สิทธ์ิไดร้ับเงินค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน 

 
 
60,000 

 
 

ทต.กกตูม 

  
 

กองช่าง 
 

            

4 
 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 

 
994,440 

  
กองช่าง 

 

            

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลกกตูม 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน บริหารงานทั่วไป    (หมวดเงินเดือน)       
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 

 
เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง 

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง 

 
105,300 

 
ทต.กกตูม 

  
กองช่าง 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
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แบบ ผ.02 

2 เป็นแบบสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ที่ต้องลงรายะเอยีดในแผนพัฒนาสี่ปี เพือ่  เพื่อนำไปจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำป ี
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

สำหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลกกตมู 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

 
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน สพฐ. 
 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหาร

กลางวัน 
500,000 โรงเรียน สพฐ. 

ต.กกตูม 

 
งานการศึกษา 

            

2 

 
อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนมี
ศักยภาพด้านจัด

การศึกษา 

 
500,000 โรงเรียน สพฐ. 

ต.กกตูม 

 
งานการศึกษา 

 

            

3 
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลกกตูม  

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชน 

48,000         

รพ.ส่งเสริม
สุขภาพตำบล

กกตูม 
 

 
งานสวัสดิการ 

และสังคม 

            

4 
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณะสุขขั้นพ้ืนฐาน  
(อสม.) จำนวน 16 ชุมชน 

เพ่ิมศักยภาพให้กลุ่ม
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
320,000 

รพ.ส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

กกตูม 

 
งานสวัสดิการ 

และสังคม 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
สำหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

เทศบาลตำบลกกตมู 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 

อุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 16 หมู่บ้าน 

เพ่ือดำเนินงานตาม
แนวพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 

 
 
500,000 

งานสวัสดิการ
สังคม        

งานสวัสดิการ 
และสังคม 

            

6 
 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ 

เพ่ือซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ 

40,000 
 

ส่วนราชการ 
 

งานการศึกษา 
            

7 
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน 

30,000 
 

ส่วนราชการ 
 

งานการศึกษา 
 

            

 

 



110 
 

 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

สำหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลกกตมู 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   - แผนงาน อุดหนุนส่วนราชการ 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 

อุดหนุนโครงการรวมดวงใจ
ร่วมรับบริจาคโลหิต เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

20,000         

 
ที่ว่าการ
อำเภอดง

หลวง 

 
สำนักปลัด 
ทต.กกตูม 

            

9 

 
โครงการจัดกิจกรรมงาน
กาชาด และงานประจำปี
จังหวัดมุกดาหาร 
 

เพ่ือการจัดกิจกรรม
งานกาชาด และงาน

ประจำปีจังหวัด
มุกดาหาร  

50,000         

 
ที่ว่าการ
อำเภอดง

หลวง 

 
สำนักปลัด 
ทต.กกตูม 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

สำหรับ อดุหนนุองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลกกตมู 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   - แผนงาน อุดหนุนส่วนราชการ 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 

อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอำเภอคำชะอี
ในการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตตำบลกกตูม 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
ภายในเขตตำบลกกตูม 

200,000 

 
ตำบลกกตูม 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค

อำเภอคำชะอี 

            

11 
โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบลกกตูม  

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี ท้องถิ่น 

 
100,000 

สภาวัฒนธรรม
ตำบลกกตูม 

สำนักปลัด 
ทต.กกตูม 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

         -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำ แบบ มข.2527  
 หมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

ขนาดสันฝายสูง 2.00 ม.
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง18.00 ม. 

 
1,000,000 

หมู่ที่ 16  

บ้านสุขสวัสดิ์ 

 
กองช่าง 

            

2 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล.  
รูปตัวยสูายภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทอง 

ขนาดปากรางกว้าง0.30 
ม.ลึก 0.50 ม. 
ยาว 116 ม.บ่อพักน้ำ 
คสล.7 บ่อ 

 
1,000,000 

 
หมู่ที่ 15  
บ้านบางทรายทอง 

 
กองช่าง 

            

 
3 

โครงการต่อเติม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายวัดถ้ำเม่น 
หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางดินลูกรัง 
0.00-0.30 ม. 

 
 

1,000,000 

 
สายวัดถ้ำเม่น 
หมู่ที่ 9  
บ้านปากช่อง 

 
กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
4 

 
โครงการก่อสร้าง 
สะพานข้ามห้วยป่าช้า 
หมู่ที่ 9  บ้านปากช่อง 

 
ผิวจราจร 
4 เมตร 
ยาว 16 เมตร 

 
 

1,000,000 

 
หมู่ที่ 9   
บ้านปากช่อง 

 
กองช่าง 

            

5 

โครงการก่อสร้าง 
ฝายน้ำ แบบ มข.2527  
 หมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ 

บ้านนาโคกกุง- 
ป่าไมพ้ัฒนา 
 

 
30,000,000 

หมู่ที่ 16 บ้าน
สุขสวัสดิ์ 

 
กองช่าง 

            

6 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้ คสล. รูปตัวยูสาย 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านบางทรา

ทอง 

 
ม.6 

บ้านคำผักกูด 

 
 

30,000,000 

รางระบายนำ้ 
คสล. รูปตัวย ู
 หมู่ที่ 15 บ้าน

บางทราทอง 

 
กองช่าง 

            

 
7 

โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหอสูง 
หมู่ที 12 บ้านศรีถาวรพนา 

ม.12 
บ้านศรีถาวรพนา 

 
4,000,000 

ระบบประปาหอ
สูงหมู่ที 12  
บ้านศรีถาวร 

 
กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
8 

 

โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปาหอสูง 
หมู่ที 5 บ้านขัวสูง 

ม.5 
บ้านขัวสูง 

 
4,000,000 

ประปาหอสูง 
หมู่ที 5 บ้านขัว
สูง 

 
กองช่าง   

 
 

         

 
9 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแก้ง
มอญ 
บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 

 
บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 

 
4,000,000 

สะพานข้ามห้วย
แก้งมอญ 
บ้านปากช่อง 
หมู่ที่ 9 

 
กองช่าง 

            

10 
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วย 
แก้งมอญ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 

 
บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 

 
4,000,000 

พานข้ามห้วย 
แก้งมอญ บ้าน
ปากช่อง หมู่ที่ 9 

 
กองช่าง 

            

 
11 

โครงการขุดลอกหนองห้วยผักแพรว 
บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 

 
บ้านขัวสูง  หมู่ที่ 5 

 
2,000,000 

ขุดลอกหนอง
ห้วยผักแพรว 
บ้านขัวสูง  

 
กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
12 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ทะเลภูเขาห้วยไผ ่

ตำบลกกตูม 
 

35,000,000 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ทะเลภูเขาห้วยไผ ่

กองช่าง             

 
13 

โครงการก่อสร้างหอสลิง กระเช้า
ลอยฟ้า 
รอบภูผาผึ้ง 

ตำบลกกตูม 
 

10,000,000 
หอสลิง กระเช้าลอยฟ้า 
รอบภูผาผึ้ง 

 
กองช่าง 

            

14 
โครงการถนนปัน่จักรยานสาย
สานแว้-ห้วยไผ ่

ตำบลกกตูม 
 

15,000,000 
ถนนปัน่จักรยาน 
สายสานแว้-ห้วยไผ ่

 
กองช่าง 

            

 
15 

โครงการก่อสร้างระบบประปา 
เชื่อมกับห้วยประสาน 

ตำบลกกตูม 
 

2,000,000 
ระบบประปา 
เชื่อมกับห้วยประสาน 

กองช่าง             

 
16 

โครงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำห้วยประสาน 

ตำบลกกตูม 
 

10,000,000 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยประสาน 

 
กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
  17 

โครงการก่อสร้าง 
เข่ือนห้วยเบือก ตำบลกกตูม 

 
20,000,000 

เข่ือนห้วย
เบือก 

กองช่าง             

 
18 

โครงการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ำ ห้วยสระวง ตำบลกกตูม 

 
3,000,000 

อ่างเก็บน้ำ 
ห้วยสระวง 

 
กองช่าง 

            

19 
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำ 
ตำบลกกตมู 

 
ตำบลกกตมู 

 
1,000,000 

กีฬาประจำ
ตำบลกกตมู 

 
กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
20 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 

Para – Asphaltic Concretee  
หนา 4 ซม.  
สายบ้านสานแว้-คำผักกูด  
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

 
ผิวจราจร AC 
กว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง AC 
ข้างละ 0.50 ม.  
หนา 4 ซม. 
ระยะ0.000+ 0.820 
กม. 

10,000,000 

 
 
สายบ้านสาน
แว้-คำผักกูด  

 

 
 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
22 

 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
Para – Asphaltic Concretee 
หนา 4 ซม. 
หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา 
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

 
ผิวจราจร AC 
กว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง AC 
ข้างละ 0.50 
  หนา 4 ซม. 
ระยะ0.000+ 1.800 
กม. 

12,000,000 

 
 
หมู่ที่ 10 
บ้านป่าไม้
พัฒนา 

 

 
กองช่าง 

            

 
23 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
ตำบลกกตูม 

ตำบลกกตูม 3,000,000 
  

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ก.   ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน 

     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน  สะพาน แหล่งน้ำ  สถานีสูบน้ำ  คลองส่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
24 

โครงการก่อสร้าง 
บ่อทิ้งขยะตำบลกกตูม 

ตำบลกกตูม 
 

1,000,000 

 

 
ตำบลกกตูม 

 
กองช่าง 

            

 
25 

โครงการก่อสร้าง 
สนามฟุตซอลกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้งเครื่องเล่นนันทนาการ  
บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 13 

พื้นสนามโพลีพร็อพลีน
โคลิเมอร์ ขนาดกว้าง 

 22 ม. ยาว 42 ม. 

บ้านแก่งนาง 
ม.13 

3,000,000 

 
บ้านแก่งนาง 

หมู่ที่ 13 

 
 

กองช่าง 

            

 
 

รวมทั้งสิ้น  25  โครงการ                 

 


