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สวนท่ี  1  
บทนํา 

 
1.1   บทนํา 
 
    ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติหลักการปกครองทองถ่ิน 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระ    ในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการ
พัฒนาทองถ่ิน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ตามความตองการ
ของทองถ่ิน ทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปนทิศทางและแผนงานใน
การพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย  จึงตองกําหนดใหมี
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแผนงานการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแผนงาน และภายใตแผนงานการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการ/
กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตร และองคการบริหารสวนตําบลใชแผนพัฒนาสี่ปเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป ดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน 
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทศัน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
       การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแผนงานในการบรรลุ
พื้นฐานบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบทั้งน้ี  จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 
     การวางแผนยุทธศาสตรมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางย่ิง ทั้งน้ีเน่ืองจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต เปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการ
จะบรรลุ และแผนงานที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณน้ัน 
 
      การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป   โดยเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เน่ืองจนถึงการแปลงยุทธศาสตรแผนพัฒนาสี่ปไปสูการ
ปฏิบัติ  และเปนแผนงานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป    และแผนดําเนินงานตอไป 
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   แผนดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุมดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเปนกระบวนการวางแผนที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงรายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ประจําปงบประมาณน้ัน เพื่อใหแผนงานในการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสาน และบูรณาการทํางานกับ
หนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดําเนินงาน 
   แผนดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรลุในแผนการดําเนินงานไดรวบรวมขอมูลการจัดทําแผน
ดําเนินงานจาก   งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)    โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ  (ถามี)    โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ 
สวนกลาง   สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
1.2   วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 
 
 1.1  เพื่อเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ป   และแผนชุมชน กับแผนดําเนินงาน 
 1.2  เพื่อเปนแผนดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินงานจริง      
             ทั้งหมด  ในปงบประมาณน้ัน 

1.3  เพื่อเปนเครื่องมือในการแสดงรายละเอียด  งบประมาณรายจายที่ดําเนินงานจริงในปงบประมาณน้ัน 
1.4  เพื่อเปนแผนงานการพัฒนาและวัตถุประสงคของแผนงานการพัฒนาที่ดําเนินงานจริงในปงบประมาณ 
1.5   เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป    
        อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.3   ขั้นตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 
 ข้ันตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง   สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน                                                                    
 ข้ันตอนที่ 2   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนดําเนินงาน  ทั้งน้ีปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน  และตองปดประกาศอยางนอย สามสิบวัน   แผนดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปงบประมาณน้ัน  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน    การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนดําเนินงานเปนอํานาจ
ของผูบริหารทองถ่ิน 
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1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนดําเนินงาน 
 
    การจัดทําแผนดําเนินงานเปนเครื่องมีสําคัญของผูบริหารทองถ่ินในการบริหารงาน  และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม    มีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลตอไป     รวมทั้งเพื่อเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม   ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตละกิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ป  และแผนชุมชน   ซึ่งเปนแผนพัฒนาระยะยาว  ระยะปานกลาง  และแผนที่มาจากความตองการ
ของชุมชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตร  และแผนงานการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุดบนพื้นฐานแหง การมีสวนรวมของ
องคกรทุกภาคสวน 
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สวนท่ี  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  25๖2 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา จํานวน

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสราง
พ้ืนฐาน   
1.การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการ
คมนาคมขนสง 
2.การขยาย  พัฒนา  ปรับปรุงเขตไฟฟาและไฟฟาสองสวางอยางทั่วถึง 
3.การกอสราง  ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
4.การพัฒนา  ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค  บริโภค
และการเกษตร 
5.กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  สะพาน  ชองลอดเหลี่ยม  ทอระบาย
นํ้า  รองระบายนํ้า 
 
 

 
 

25 
 

2 
- 
- 
 
- 

 
 

20.66 
 

1.65 
- 
- 
 
- 
 

 
 

4,635,000 
 

646,920 
- 
- 
 
- 

 
 
 

 
 

17.85 
 

2.49 
- 
- 
 
- 

 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

 
กองชาง 

รวม 27 22.69 5,281,920 20.36  
 
 
 

ผด. ๐๑ 
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ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตร ท่ี 2   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 

 
6 

 
5.04 

 
303,000 

 
1.17 

 
กองสงเสรมิการเกษตร 

รวม 6 5.04 303,000 1.17  
ยุทธศาสตร ท่ี  3 การพัฒนาคน และสังคม 

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและรกัษา
ความสงบเรียบรอย 

2. สงเสริมดานสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การควบคุมและ
ระงบัโรคติดตอ     

3.  สนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห     
4.  สงเสรมิความเขมแข็งชุมชน  

 
9 
 

9 
 

7 
17 

 
7.56 

 
7.56 

 
5.88 

14.29 

 
165,000 

 
520,000 

 
12,366,893 

869,300 

 
0.64 

 
2.00 

 
47.68 
3.35 

 
สํานักปลัด 

 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 42 35.29 13,921,193 53.67  
ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

1.  สงเสรมิทางการศึกษา   
2. สงเสริมดานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 
16 
7 

 
13.45 
5.88 

 
4,692,677 

455,000 
  

 
18.09 
1.75 

 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

รวม 23 19.33 5,147,677 19.85  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

1. พัฒนาการเมืองการปกครอง  การบรหิารงานสํานักงาน 
และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
11 

 
9.24 

 

 
856,238 

 
3.30 

 
ทุกกอง 

รวม 11 9.24 856,238 3.30  
 

 

ผด. ๐๑ 
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ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
1. สงเสริมการปองกันทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
2. บําบัดฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการปลูกปา 

 
3 
 

2 
1 

 
2.52 

 
1.68 
0.84 

 
40,000 

 
25,000 
50,000 

 
0.15 

 
0.10 
0.19 

 
กองสาธารณสุข 

 
กองสาธารณสุข 
กองการเกษตร 

รวม 6 5.04 115,000 0.44  
ครุภัณฑ ผด 2/1 4 3.36 312,000 1.20  

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

27 22.69 5,281,920 20.36 กองชาง 

ยุทธศาสตร ท่ี 2   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

6 5.04 303,000 1.17 กองสงเสรมิการเกษตร 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาคนและสังคม    42 35.29 13,921,193 53.67 - 
ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 23 19.33 5,147,677 19.85  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

 
11 9.24 856,238 3.30 สํานักปลัด,  กองคลัง 

กองการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 6 5.04 115,000 0.44 สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
รวม 119 100 25,937,028 100  

รวมท้ังสิ้น 119 100 25,937,028 100  

ผด. ๐๑ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเมืองเตา 
หมูท่ี 1 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
87.00 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
348.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จาก
นายสิงห พันธะทัน ถึง นายเคน ดาราวร
รณ  ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ.2561 –2564 ลําดับท่ี  1 หนาท่ี 
84 )  (กองชาง) 

191,000 หมูท่ี 1 กองชาง             

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานยานาง  
หมูท่ี 2  

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
348.00 ตารางเมตรไมมีไหลทาง บาน
นายสุเทพ คํามูลตรี ถึงนายสําราญ สิงห
ชาดา ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ.2561 –2564 ลําดับท่ี 4 หนาท่ี 
85  )  (กองชาง) 
 

191,000 หมูท่ี 2 กองชาง             

ผด. ๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโคกสาย 
หมูที่ 4          

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 336.00 ตาราง
เมตรพรอมลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขาง
ขางละ 0.15 เมตร จากบานโคกสาย ถึง 
บานทัพปาจิก ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561–2564 ลําดับท่ี  10หนาท่ี 87  ) 
(กองชาง) 

192,000 หมูที่ 4         กองชาง             

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองฮี 
หมูที่ 5 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 336.00 
ตารางเมตรพรอมลงหินคลุกไหลทางท้ังสอง
ขางขางละ 0.15 เมตร จากบานนายชาญ
ยุทธ จันทรสุวรรณ ถึง ทางไปโรงเรียนบาน
หนองฮีตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด (ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561 –2564 ลําดับท่ี 11 หนาท่ี 88  ) 
(กองชาง) 

192,000 หมูที่ 5 กองชาง             

ผด. ๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานน้ําออม 
หมูที่ 6 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทาง จากนาโนนยาว ถึง 
ทางเขาหมูบานน้ําออมตําบลเมืองเตา 
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตาม
แบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปายรายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีกําหนด(ปรากฏ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –2564 ลําดับ
ท่ี 16 หนาท่ี  90 ) (กองชาง) 
 

191,000 หมูที่ 6        กองชาง             

6 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานผักสั่ง หมู
ที่ 8 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทาง จากนายสีทา วงศอา
มาตย ถึง หนองมั่ง ตําบลเมืองเตาอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ.2561 –2564 ลําดับท่ี 20  หนาท่ี  
92 ) (กองชาง) 
 

191,000 หมูที่ 8 กองชาง             

 

ผด. ๐๒ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโนนบอ 
หมูที่ 9 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 67.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 335.00 ตาราง
เมตรจากนายประยูร  พิมพสําราญ ถึง นาง
ดารารัตนเกณสาคูตําบลเมืองเตาอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ.2561 –2564 ลําดับท่ี 22 หนาท่ี  
93 ) (กองชาง) 

192,000 หมูที่ 9 กองชาง             

8 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานกางก่ี หมู
ที่ 10 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 336.00 ตาราง
เมตรพรอมลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขาง
ขางละ 0.15 เมตร จากนายทองศูนย ออน
เฉวียง ถึง นายจําปา บุตรวิเศษ ตําบลเมือง
เตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปาย
ตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด 
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –
2564 ลําดับท่ี  25 หนาท่ี  94 ) (กอง
ชาง) 
 

192,000 หมูที่ 10 กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

11 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเมืองเตา 
หมูที่ 11 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทางจากโรงเพาะเห็ด ถึง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา ตําบล
เมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ัง
ปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –
2564 ลําดับท่ี 29  หนาท่ี 95  ) (กอง
ชาง) 

191,000 หมูที่ 11 กองชาง             

10 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานศรีนคร
เตา หมูที่ 12 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 56.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 336.00 ตาราง
เมตรไมมีไหลทาง จากหนองสมโฮง ถึง นาง
มี ศรีชาดา ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561 –2564 ลําดับท่ี  33 หนาท่ี 97  
) (กองชาง) 
 

190,000 หมูที่ 12 กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

12 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโนนยาง 
หมูที่ 13 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 225.00 ตาราง
เมตร พรอมวางทอ 0.80×100 จํานวน 
10 ทอน ไมมีไหลทาง จากนายมี สุดี ถึง 
ลําหวยหวา ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด (ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561 –2564 ลําดับท่ี 38 หนาท่ี 99  ) 
(กองชาง) 
 

157,000 หมูที่ 13 กองชาง             

12 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเมืองเตา 
หมูที่ 14 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 261.00 
ตารางเมตรไมมีไหลทาง จากนางลอง อาษา
กิจ ถึง ประตูเมรุ ตําบลเมืองเตา อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ.2561 –2564 ลําดับท่ี 40หนาท่ี  
99 ) (กองชาง) 
 

144,000 หมูที่ 14 กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

13 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหนองฮี 
หมูที่ 15 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตรไมมีไหลทาง จากนางสําราญ อํามาตย
เสนา ถึง นายประเสริฐ ไชยสงครามตําบล
เมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ัง
ปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –
2564 ลําดับท่ี  42 หนาท่ี 100  ) (กอง
ชาง) 

191,000 หมูที่ 15 กองชาง             

14 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานดอนกวาง 
หมูที่ 16 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตรไมมีไหลทาง จากนางเมย ชาวสวน ถึง 
นางนภดลภาโสภะตําบลเมืองเตา อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ.2561 –2564 ลําดับท่ี 44  หนาท่ี 
101) (กองชาง) 
 

191,000 หมูที่ 16 กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

14 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานเมืองทอง  
หมูที่ 18 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทางจากบานนายสําอาง 
สมบัติ ถึงนายสังวาล มีชัย ตําบลเมืองเตา 
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตาม
แบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีกําหนด (ปรากฏ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –2564 ลําดับ
ท่ี 52 หนาท่ี 103  ) (กองชาง) 

 
191,000 

 

  
หมูที่ 18 

กองชาง             

16 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานริมบึง หมู
ที่ 19          

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตรไมมีไหลทาง จากนางชนกานต 
วิบรรณ ถึง นายชัยณรงค รามะมะ ตําบล
เมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยพรอมติดต้ัง
ปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –
2564 ลําดับท่ี 56  หนาท่ี  104 ) (กอง
ชาง) 
 

191,000           หมูที่ 19         กองชาง             

 

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

15 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวดัมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโพธ์ิชัย 
หมูที่ 20 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตรไมมีไหลทาง จากนางยุพิดาพราหมณี 
ถึง บานผักสั่ง ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัยพรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.
2561 –2564 ลําดับท่ี 59 หนาท่ี 105  
) (กองชาง)  
 

191,000 หมูที่ 20 กองชาง             

18 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโนนจาน 
หมูที่ 22          

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตรไมมีไหลทาง จากนายสมร จันทริน ถึง 
โนนยาวตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย พรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน 
จํานวน ๑ ปายรายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปพ.ศ.2561 
–2564 ลําดับท่ี 66  หนาท่ี 107  ) (กอง
ชาง) 
 

191,000 หมูที่ 22         กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

16 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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

19 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานน้ําออม
พัฒนา หมูที่ 26 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 348.00 ตาราง
เมตร ไมมีไหลทางจากทางเขาหมูบานน้ํา
ออมพัฒนา ถึง บานโนนยาง ตําบลเมืองเตา 
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย พรอมติดต้ังปายตาม
แบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ปาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีกําหนด(ปรากฏ
แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 –2564 ลําดับ
ท่ี 78   หนาท่ี  111(กองชาง) 
 

191,000 หมูที่ 26 กองชาง             

20 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนคันดิน
บานโนนจาน     
หมูที่ 7 

เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคันดิน 
ถนนกวาง 5.00 เมตรยาว  400.00 
เมตรสูงเฉลีย่ 0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดิน
ไมนอยกวา 1,600.00 ลูกบาศกเมตรและ
งานลงทอระบายน้ําคอนกรีต Ø 0.40 x 
1.00 เมตร จํานวน 21 ทอนพรอมยาแนว
รอยตอและวางแผนพ้ืนสําเร็จรูปรองพ้ืน 
จากนานางบัวผนัปานเพชร ถึง ลําหวยหวา 
ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 
2564  ลําดับท่ี 18 หนาท่ี 91) (กองชาง) 
 

74,000 หมูที่ 7 กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

17 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการ
กอสราง
ปรับปรุงถนน
คันดินบาน
หนองเลิง    หมู
ที่ 17 

เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคันดิน  
ถนนกวาง 4.00เมตรยาว 609.00เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา 
1,948.80 ลูกบาศกเมตรและงานลงทอ
ระบายน้ําคอนกรีต Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จํานวน 21 ทอน พรอมยาแนวรอยตอและวาง
แผนพ้ืนสําเร็จรูปรองพ้ืนจากนายปยะศักด์ิ ชอ
รักษ  ถึงไปถึง202 ตําบลเมืองเตา อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย พรอมติดต้ังปายตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน ๑ปายรายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปพ.ศ.
2561- 2564  ลําดับท่ี 48 หนาท่ี 102 ) 
(กองชาง) 

171,000 หมูที่ 17 กองชาง             

22 โครงการ
กอสราง
ปรับปรุงถนน
คันดินบานโพธ์ิ
ทอง     หมูที่ 
23 

เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคันดิน 
ถนนกวาง 6.00เมตรยาว 1,100.00เมตรสูง
เฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา 
5,280.00 ลูกบาศกเมตรและงานลงทอ
ระบายน้ําคอนกรีต Ø 0.40 x 1.00เมตร 
จํานวน 21 ทอน พรอมยาแนวรอยตอและวาง
แผนพ้ืนสําเร็จรูปรองพ้ืนจากทายวัด ถึง ไปเขต
ทุงทอง ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
พรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับท่ี 70 หนาท่ี 108)(กองชาง) 

202,000 หมูที่ 23 กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

18 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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

23 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนคัน
ดินบานแสนสุข      
หมูที่ 24 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคันดิน  
ถนนกวาง 4.00เมตรยาว 580.00เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา 
1,856.00 ลูกบาศกเมตรและงานลงทอระบาย
น้ําคอนกรีตØ 0.60x 1.00เมตร จํานวน 18 
ทอน พรอมยาแนวรอยตอและวางแผนพ้ืน
สําเร็จรูปรองพ้ืนจากทางหลวงหมายเลข 202 ถึง 
ลองยาว ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
พรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับท่ี 71 หนาท่ี 109  ) (กองชาง) 

162,000 หมูที่ 24 กองชาง             

24 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนคัน
ดินบานศรีนคร
เตา   
หมูที่ 25 

 เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคันดิน ถนน
กวาง 6.00เมตร ยาว1,000.00 เมตรสูงเฉลี่ย 
0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินไมนอยกวา 
4,800.00 ลูกบาศกเมตรและงานลงทอระบาย
น้ําคอนกรีตØ 0.40 x 1.00เมตร จํานวน 21 
ทอน พรอมยาแนวรอยตอและวางแผนพ้ืน
สําเร็จรูปรองพ้ืนจากนานายเซ็งแกวประเสริฐ ถึง 
โพนถั่ว ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
พรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด
(ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปพ.ศ.2561- 2564  
ลําดับท่ี 76 หนาท่ี 110) (กองชาง) 

185,000 หมูที่ 25 กองชาง             

 

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

19 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานการพัฒนาที่  1 การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนสง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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

25 โครงการกอสราง
หองน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1 
ชั้น 

เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น ขนาดกวาง 3.30 
เมตร ยาว 7.20 เมตร มีหองน้ําชาย 2 
หอง หองน้ําหญิง 2 หอง หองน้ําผูพิการ 1 
หองตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
พรอมติดต้ังปายตามแบบมาตรฐาน จํานวน 
๑ ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
กําหนด (ปรากฏแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561 
- 2564  ลําดับท่ี 45 หนาท่ี 223 ) (กอง
ชาง) 
 

290,000   อบต.
เมืองเตา 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

20 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
         แผนงานการพัฒนาที่  2  การขยาย  พัฒนา  ปรับปรุงเขตไฟฟาและไฟฟาสองสวางอยางทั่วถึง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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. โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่าพรอม
สายบานโนนยูง หมู
ที่ 3                             

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า
พรอมสาย จากนายแกนจันทรอันไฮ 
ถึงนายไพบูรณ สายยนต  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 
มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 
ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 
2561 – 2564 ) ฉบับแกไข ครั้งท่ี 2 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 
หนา112 ขอ1 

200,000   หมูที่ 3          กองชาง             

2. โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงสูงบาน
โนนยูง หมูที่ 21                       

 เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงสูง
พรอมสาย จากบานโนนยูงหมูท่ี 21ถึง 
ลําหวยหวา 1.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
25592.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏตาม 
(แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
ฉบับแกไข ครั้งท่ี 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 หนา 116 ขอ 23 

446,920   หมูที่ 21        กองชาง             

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

21 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวดัมหาสารคาม 
 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
            แผนงานการพัฒนาที่  3  การกอสราง  ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ดํา 
เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

22 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
              แผนงานการพัฒนาที่  4  การพัฒนา  ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค  บริโภคและการเกษตร 
 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

23 

 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
              แผนงานการพัฒนาที่  5  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  สะพาน  ชองลอดเหล่ียม  ทอระบายน้ํา  รองระบายน้ํา 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562 

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

ก.ย
. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. ๐๒ 



แผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖2  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

24 

 

 
 
 


