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ประกาศ อบต.เมอืงเตา
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกให ้
ประชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการ
ตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผย
ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �ง
ภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.เมอืงเตา จงึขอประกาศผล
การดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อให ้
ประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการอบต.เมอืงเตา ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.เมอืงเตา 
    " แหลง่ผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ขา้วหอมมะลชิั �นนํา แหลง่นํ�ามากมปีลาดปีลาชมุ กลุม่อาชพีหลากหลาย มากมายแหลง่เรยีนรู ้สงัคมน่าอยู ่ดว้ยการพัฒนาตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง "
ข. พนัธกจิ ของอบต.เมอืงเตา 
    พันธกจิที� 1 จัดใหม้โีครงสรา้งพื�นฐานที�ไดม้าตรฐานใหค้รอบคลมุที�สอดคลอ้งตามความ 
    ตอ้งการของประชาชน 
    พันธกจิที� 2 สง่เสรมิและสนับสนุนการศกึษา และกองสาธารณสขุ เพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพให ้
    ประชาชน 
    พันธกจิที� 3 สง่เสรมิและสนับสนุนใหช้มุชนมคีวามเขม้แข็ง มกีารพัฒนาสงัคมแบบประชาชนม ี
    สว่นรว่ม 
    พันธกจิที� 4 สง่เสรมิและสนับสนุนการลงทนุของกลุม่อาชพี เพื�อเพิ�มรายไดใ้หก้บัประชาชนใน 
    ทอ้งถิ�นควบคูก่บัการพัฒนาการทอ่งเที�ยว 
    พันธกจิที� 5 สง่เสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
    พันธกจิที� 6 สง่เสรมิและสนับสนุนศาสนา จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและวฒันธรรมอนัดใีหย้ั�งยนื 
    พันธกจิที� 7 สง่เสรมิกระบวนการบรหิารจัดการที�ดใีนองคก์รและการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารงานทอ้งถิ�น 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.เมอืงเตาไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้6 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    การพัฒนาดา้นการคมนาคมขนสง่และโครงสรา้งพื�นฐาน

    การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

    การพัฒนาคนและสงัคม

    การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม

    การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร

    การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ง. การวางแผน
    อบต.เมอืงเตา ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่น
รว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อ
พัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.เมอืงเตา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
การพัฒนาดา้นการคมนาคมขนสง่
และโครงสรา้งพื�นฐาน

35 32,274,000.00 38 41,456,202.00 71 84,373,240.00 152 129,983,316.00 92 103,060,060.00

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 20 3,820,000.00 20 3,820,000.00 25 4,540,000.00 32 5,070,000.00 24 4,320,000.00

การพัฒนาคนและสงัคม 147 17,347,800.00 123 17,108,800.00 98 19,005,200.00 80 20,564,740.00 80 22,855,834.00

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม

40 16,130,658.00 40 16,130,658.00 44 12,832,862.00 44 12,682,862.00 43 12,632,862.00

การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร 29 9,604,350.00 30 10,094,350.00 32 10,609,350.00 31 9,909,350.00 29 9,009,350.00

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม 13 4,650,000.00 13 4,650,000.00 14 4,800,000.00 16 5,000,000.00 11 1,220,000.00

รวม 284 83,826,808.00 264 93,260,010.00 284 136,160,652.00 355 183,210,268.00 279 153,098,106.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.เมอืงเตา ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 101 โครงการ งบประมาณ 22,692,657 บาท สามารถ
จําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�
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ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาดา้นการคมนาคมขนสง่และโครงสรา้งพื�นฐาน 33 5,125,660.00

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 4 94,000.00

การพัฒนาคนและสงัคม 34 14,481,500.00

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 18 2,600,624.00

การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร 10 376,873.00

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม 2 14,000.00

รวม 101 22,692,657.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.เมอืงเตา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงาน
ทรีบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 150 เมตร จากบา้นนายบญุกอง เพยีแกว้ ถงึบา้นนายสมาน
นากลาง พรอ้มทอ่ระบายนํ�า 3 จดุ ขนาดทอ่ 0.40 เมตร จํานวน 18 ทอ่
หมูท่ี� 3

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
พรอ้มทอ่ระบายนํ�า
ประชาชนสญัจรไป
มา สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยั หมูท่ี�
3

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
กวา้ง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 15๐ เมตร จาก
บา้นนายบญุกอง
เพยีแกว้ ถงึบา้น
นายสมาน นากลาง
พรอ้มทอ่ระบายนํ�า
3 จดุ ขนาดทอ่
0.40 เมตร จํานวน
18 ทอ่ หมูท่ี� 3

2.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้ง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จากบา้น นายคําพันธ ์ผดา
วรรณ ์ถงึบา้นนายทองสกุ ทวนัินท ์หมูท่ี� 4

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
จากบา้น นายคํา
พันธ ์ผดาวรรณ ์ถงึ
บา้นนายทองสกุ
ทวนัินท ์หมูท่ี� 4

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
จากบา้น นายคํา
พันธ ์ผดาวรรณ ์ถงึ
บา้นนายทองสกุ
ทวนัินท ์หมูท่ี� 4

3.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคนัดนิ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
จาก หนองเอี�ยน ถงึหนองโจด หมูท่ี� 8

185,332.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คนัดนิ ให ้
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนนคนัดนิ
ขนาดกวา้ง 6.00
เมตร สงู 0.80 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
จาก หนองเอี�ยน
ถงึดอนโจด หมูท่ี� 8

4.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ จากที�นานางใบ แสนตลาด ถงึ ลําเตา
ถนนกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หมูท่ี� 12

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
หนิคลกุ ให ้
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ จากที�นานาง
ใบ แสนตลาด ถงึ
ลําเตา ถนนกวา้ง
6.00 เมตร ระยะ
ทาง 1,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร หมู่
ที� 12

5.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 41 เมตร จากบา้นนายพมิพา พรามณี ถงึบา้นนายพมิพา พรา
มณี หมูท่ี� 20

83,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
กวา้ง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 41 เมตร จาก
บา้นนายพมิพา
พรามณี ถงึบา้น
นายพมิพา พรามณี
หมูท่ี� 20

6. การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า ภายในหมูบ่า้น จํานวน 5 จดุ จดุที� 1
บา้นนายเข็มทอง ทากลม ถงึ สวนนางสาวจัตวา จันทรส์วุรรณ จดุที� 2
บา้นนางจําปี ศรมีาลยั ถงึบา้นนางพันธ ์พลหาวงษ์ จดุที� 3 บา้นายจํา
รอง ราชสมบตั ิถงึบา้นนายไพรนิทร ์ราชสมบตั ิจดุที�4 บา้นนายโยธนิ

200,000.00 สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,

เพื�อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชแ้ละ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน หมูท่ี� 5

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า ภายใน
หมูบ่า้น จํานวน 5
จดุ หมูท่ี� 5
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โครงสรา้งพื�น
ฐาน

ชมพวูงศ ์ถงึบา้นนายศกัดิ�กมล ศรสีวสัดิ� จดุที� 5 บา้นนายสมภพ อาษา
กจิ ถงึโรงเรยีนบา้นหนองฮ ีหมูท่ี� 5

กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

7.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงตํ�า พรอ้มสายไฟฟ้า จากบา้นนางตุย๋
สขุสบาย ถงึ บา้นนายลม วงคว์งัจันทร ์หมูท่ี� 6

100,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อ ขยายเขตเสา
ไฟฟ้าแรงตํ�า พรอ้ม
สายไฟฟ้า จาก
บา้นนางตุย๋ สขุ
สบาย ถงึ บา้นนาย
ลม วงคว์งัจันทร์

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า หมูท่ี� 6

8.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงตํ�า พรอ้มสายไฟฟ้า จากบา้นนายชารี
ชารงีาม ถงึ ที�นานางหวาย นามลยั หมูท่ี� 7

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

พื�อขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า จดุบา้นนาย
ชาร ีชารงีาม ถงึที�
นา นางหวาย นาม
ลยั หมูท่ี� 7

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า จากบา้น
นายชาร ีชารงีาม
ถงึที�นา นางหวาย
นามลยั หมูท่ี� 7

9.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า 1.จากสี�แยกป้อมยาม ถงึบา้นนางบญุ
เพ็ง ไชยสงคราม 2.ทางทศิใต ้ถงึ คลนิกินางรัตนา จา่ภา 3. จากบา้น
นายสมด ีประทมุทอง ถงึบา้นนายเทย เกดิสวสัดิ� หมูท่ี� 14

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชแ้ละ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน หมูท่ี� 14

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า 1.จากสี�แยก
ป้อมยาม ถงึบา้น
นางบญุเพ็ง ไชย
สงคราม 2.ทางทศิ
ใต ้ถงึ คลนิกินาง
รัตนา จา่ภา 3.จาก
บา้นนายสมดี
ประทมุทอง ถงึ
บา้นนายเทย เกดิ
สวสัดิ� หมูท่ี� 14

10.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า จากหมูบ่า้น ไปวดัสวา่งศรัทธราธรรม
ระยะทาง 600 เมตร หมูท่ี� 21

100,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า จาก
หมูบ่า้น ไปวดัสวา่ง
ศรัทธราธรรม ระยะ
ทาง 600 เมตร หมู่
ที� 21

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า จากหมูบ่า้น
ไปวดัสวา่งศรัท
ธราธรรม ระยะ
ทาง600 เมตร หมูท่ี�
21

11.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า 1. จากบา้นนางบงัอร มสุกิสวุรรณ ถงึ
สวนนางหนู ชอ่รักษ์ ระยะทาง 340 เมตร จํานวน 8 ตน้ หมูท่ี� 24 2. จาก
บา้นนางวรรณวด ีโชตเิศรนกีลุ ถงึบา้นนางผอ่งศร ีจันทรเ์หลอืง ระยะ
ทาง 190 เมตร จํานวน 3 ตน้ หมูท่ี� 24

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชแ้ละ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน หมูท่ี� 24

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า 1. จากบา้น
นางบงัอร มสุกิ
สวุรรณ ถงึ สวน
นางหนู ชอ่รักษ์
ระยะทาง 340 เมตร
จํานวน 8 ตน้ หมูท่ี�
24 2. จากบา้นนาง
วรรณวด ีโชตเิศรนี
กลุ ถงึบา้นนางผอ่ง
ศร ีจันทรเ์หลอืง
ระยะทาง 190 เมตร
จํานวน 3 ตน้ หมูท่ี�
24

12.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า จดุบา้นนายเหมอืน อาษากจิ ถงึบา้น
นางสาวปิยฉัตร เพชรแสน ระยะทาง 8 00 เมตร หมูท่ี� 25

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชแ้ละ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน หมูท่ี� 25

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า จดุบา้นนาย
เหมอืน อาษากจิ
ถงึบา้นนางสาวปิย
ฉัตร เพชรแสน
ระยะทาง 800 เมตร
หมูท่ี� 25

13. การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า ภายใน หมูท่ี� 21 จากสามแยกหอ
ประปา ถงึลําคลอง (บา้นผักสั�ง ถงึ ลําหว้ยหวา้

100,000.00 สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,

เพื�อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า
ภายใน หมูท่ี� 21

จากสามแยกหอ
ประปา ถงึลําคลอง
(บา้นผักสั�ง ถงึ
ลําหว้ยหวา้ )
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สํานักการ
ชา่ง

14.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า จากบา้นนายทองบญุ ทพับญุม ีถงึบา้น
นายบวัไข ลายโถ ภายใน หมูท่ี� 24

50,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํ�า จาก
บา้นนายทองบญุ
ทพับญุม ีถงึบา้น
นายบวัไข ลายโถ
ภายใน หมูท่ี� 24

จากบา้นนายทอง
บญุ ทพับญุม ีถงึ
บา้นนายบวัไข ลาย
โถ ภายใน หมูท่ี� 24

15.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.0 เมตร ยาว 40 เมตร หนา
0.15 เมตร จากบา้นนายเคน ดาราวรรณ ์ถงึ บา้นนายชม บรุาณรมย ์ไมม่ี
ไหลท่าง หมูท่ี� 1

83,500.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน คสล.
ขนาดกวา้ง 4.0
เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จากบา้นนายเคน
ดาราวรรณ ์ถงึ บา้น
นายชม บรุาณรมย์
ไมม่ไีหลท่าง หมูท่ี�
1

16.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.0 เมตร ยาว 26 เมตร หนา
0.15 เมตร จากบา้นนางสภุาพ บญุโสม ถงึ บา้นนายสําราญ พลอามาตย์
ไมม่ไีหลท่าง หมูท่ี� 1

54,200.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน คสล.
ขนาดกวา้ง 4.0
เมตร ยาว 26 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จากบา้นนางสภุาพ
บญุโสม ถงึ บา้น
นายสําราญ พลอา
มาตย ์ไมม่ไีหล่
ทาง หมูท่ี� 1

17.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคนัดนิ จากโนนตาวงศ ์ถงึถนนหมายเลข 3003
หนองกก ขนาดกวา้ง 4.0 เมตร ยาว 1,500 เมตร สงู 1.00 เมตร มไีหล่
ทางขา้งละ 1 เมตร หมูท่ี� 6

187,428.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบ
คมนาคม ใหอ้ยูใ่น
สภาพที�ดขี ึ�น

กอ่สรา้งถนนคนัดนิ
จากโนนตาวงศ ์ถงึ
ถนนหมายเลข
3003 หนองกก
ขนาดกวา้ง 4.0
เมตร ยาว 1,500
เมตร สงู 1.00 เมตร
มไีหลท่างขา้งละ 1
เมตร หมูท่ี� 6

18.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก พรอ้มรอ่งระบายนํ�าเสยี 7 บอ่
ขนาด กวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 440 เมตร จากบา้นนายวนัดี
สอนสทิธิ� ถงึบา้นนายอําพร พรมงาม หมูท่ี� 9 หมูท่ี� 23

400,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล.ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวกและนํ�า
ไมท่ว่มขงั

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
พรอ้มรอ่งระบายนํ�า
เสยี 7 บอ่ ขนาด
กวา้ง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 440 เมตร จาก
บา้นนายวนัด ีสอน
สทิธิ� ถงึบา้นนาย
อําพร พรมงาม หมู่
ที� 9 หมูท่ี� 23

19.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.0 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร จากบา้นนางบวัสอน วงษ์มาก ถงึสวนนายผา่น บญุครอง หมู่
ที� 10

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน คสล.
ขนาดกวา้ง 4.0
เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15
เมตร จากบา้นนาง
บวัสอน วงษ์มาก
ถงึสวนนายผา่น
บญุครอง หมูท่ี� 10

20.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด กวา้ง 3.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 61 เมตร จากบา้นนายสวุรรณ กลางคาน ถงึสามแยก
สวนนายพรมมา หนองพรา้ว มไีหลท่าง หมูท่ี� 13

109,500.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด กวา้ง 3.50
เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 61 เมตร
จากบา้นนาย
สวุรรณ กลางคาน
ถงึสามแยกสวน
นายพรมมา หนอง
พรา้ว มไีหลท่าง
หมูท่ี� 13

21. การพัฒนา
ดา้นการ

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด กวา้ง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 50 เมตร จากบา้นนายบญุจันทร ์หนองพรา้ว ถงึสามแยก

107,000.00 สว่นโยธา,
กองโยธา,

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
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คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

สวนนายพรมมา หนองพรา้ว มไีหลท่าง หมูท่ี� 13 กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

ขนาด กวา้ง 4.00
เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 50 เมตร
จากบา้นนายบญุ
จันทร ์หนองพรา้ว
ถงึสามแยกสวน
นายพรมมา หนอง
พรา้ว มไีหลท่าง
หมูท่ี� 13

22.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี� 15 ขนาด กวา้ง 4.00
เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร มไีหลท่างจากสวนนายอดุม พงษ์
หนองพอก ถงึบา้นนายประเสรฐิ ไชยสงคราม หมูท่ี� 5

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
หมูท่ี� 15 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 95 เมตร หนา
0.15 เมตร มไีหล่
ทางจากสวนนาย
อดุม พงษ์
หนองพอก ถงึบา้น
นายประเสรฐิ ไชย
สงคราม หมูท่ี� 5

23.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี� 16 ขนาด กวา้ง 4.00
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มไีหลท่าง จากบา้นนายบวับาน
ไชยสงคราม ถงึ สระนํ�าสาธารณะบา้นดอนกวาง หมูท่ี� 16

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
หมูท่ี� 16 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร มไีหล่
ทาง จากบา้นนาย
บวับาน ไชย
สงคราม ถงึ สระนํ�า
สาธารณะบา้นดอน
กวาง หมูท่ี� 16

24.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.0 เมตร ยาว 265 เมตร หนา
0.15 เมตร จากโรงสชีมุชน หมูท่ี� 19 ถงึ สวนนายกงใจ แสงวงศ ์มไีหล่
ทาง หมูท่ี� 19

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน คสล.
ขนาดกวา้ง 4.0
เมตร ยาว 265
เมตร หนา 0.15
เมตร จากโรงสี
ชมุชน หมูท่ี� 19 ถงึ
สวนนายกงใจ แสง
วงศ ์มไีหลท่าง หมู่
ที� 19

25.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุจากบา้นนายเสร ีทวนัินท ์ถงึสระหลวง
หมูท่ี� 20

117,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อพัฒนาระบบ
คมนาคมใหอ้ยูใ่น
สภาพที�ดขี ึ�น

กอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ กวา้ง 5.00
เมตร ยาว 830
เมตร หนา0.10
เมตร จากบา้นนาย
เสร ีทวนัินท ์ถงึสระ
หลวง หมูท่ี� 20

26.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 170 เมตร พรอ้มรางนํ�าตวัว ีจากสี�แยกกลางบา้นนางหนู
จนี บญุหมั�น ถงึบา้นนายสมบตั ิมมีาก หมูท่ี� 22

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อกอ่สรา้งถนน
คสล. ใหไ้ด ้
มาตรฐาน
ประชาชนสญัจรไป
มาสะดวก

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด กวา้ง 5.00
เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 170
เมตร พรอ้มรางนํ�า
ตวัว ีจากสี�แยก
กลางบา้นนางหนู
จนี บญุหมั�น ถงึ
บา้นนายสมบตั ิมี
มาก หมูท่ี� 22

27.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า พรอ้มสาย 1 ตน้ จากบา้นนายบญุธรรม
ภาบบัภา ถงึบา้นนายอว้น อปุสรณ ์หมูท่ี� 1

20,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชแ้ละ
พัฒนาโครงสรา้ง
พื�นฐาน หมูท่ี� 1

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า ภายใน หมู่
ที� 1 (อดุหนุนการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
พยคัฆภมูพิสิยั)

28. การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม

โครงการตดิตั �งไฟฟ้าสอ่งสวา่ง จํานวน 5 จดุ จากบา้นนายชาร ีชารงีาม
ถงึ ที�นานางหวาย นามมาลยั หมูท่ี� 7

30,000.00 สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,

เพื�อตดิตั �งไฟฟ้า
สอ่ง รอบหมูบ่า้น
เพื�อความปลอดภยั

การตดิตั �งไฟฟ้า
สอ่งสวา่ง จํานวน 5
จดุ หมูท่ี� 7
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ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

ในการสญัจรของ
ประชาชน จํานวน 5
จดุ หมูท่ี� 7

(อดุหนุนการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค
พยคัฆภมูพิสิยั)

29.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�า จากบา้นนายโกวนิ บญุประถมัภ ์ถงึ คลอง
ทา้ยวดั พรอ้มบอ่พัก 5 จดุ ขนาดบอ่ 0.80 x 0.80 เมตร ขนาดทอ่ 0.60 x
1.00 เมตร ระยะทาง 158 เมตร หมูท่ี� 2

198,700.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ม
ขงัลดปัญหานํ�า
ทว่มขงั

วางทอ่ระบายนํ�า
จากบา้นนายโกวนิ
บญุประถมัภ ์ถงึ
คลองทา้ยวดั
พรอ้มบอ่พัก 5 จดุ
ขนาดบอ่ 0.80 x
0.80 เมตร ขนาด
ทอ่ 0.60 x 1.00
เมตร ระยะทาง 158
เมตร หมูท่ี� 2

30.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�า ขนาด 0.80 x 1.00 เมตรจากขา้งสวน นส.สงค์
รามมะมะ ถงึ หนองบงึแลง้ ระยะทาง 100 เมตร หมูท่ี� 11

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ม
ขงัลดปัญหานํ�า
ทว่มขงั

วางทอ่ระบายนํ�า
ขนาด 0.80 x 1.00
เมตรจากขา้งสวน
นส.สงค ์รามมะมะ
ถงึ หนองบงึแลง้
ระยะทาง 100 เมตร
หมูท่ี� 11

31.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�า จากบา้นนายสมศร ีอนิไชย ถงึ ลําหว้ยหวา้
พรอ้มบอ่พัก 7 จดุ ขนาดทอ่ 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทาง 440 หมูท่ี� 18

200,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ม
ขงัลดปัญหานํ�า
ทว่มขงั

วางทอ่ระบายนํ�า
จากบา้นนายสมศรี
อนิไชย ถงึ ลําหว้ย
หวา้ พรอ้มบอ่พัก 7
จดุ ขนาดทอ่ 0.60
x 1.00 เมตร ระยะ
ทาง 440 หมูท่ี� 18

32.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายนํ�า คสล. แบบผา่ซกี จากสี�แยกกลางบา้น
บา้นายพั�ว วงศว์งัจันทร ์ถงึ คลองนํ�า ระยะทาง 500 เมตร หมูท่ี� 26

117,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ม
ขงัลดปัญหานํ�า
ทว่มขงั

กอ่สรา้งรอ่งระบาย
นํ�า คสล. แบบผา่
ซกี จากสี�แยก
กลางบา้น บา้นาย
พั�ว วงศว์งัจันทร ์ถงึ
คลองนํ�า ระยะทาง
500 เมตร หมูท่ี� 26

33.

การพัฒนา
ดา้นการ
คมนาคม
ขนสง่และ
โครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งรอ่งระบายนํ�า คสล. แบบผา่ซกี จากบา้นนายลอย วงศ์
ษา ถงึคลองยาว ระยะทาง 300 เมตร หมูท่ี� 26

83,000.00

สว่นโยธา,
กองโยธา,
กองชา่ง,
กองชา่ง
สขุาภบิาล,
กองประปา,
สํานักชา่ง,
สํานักการ
ชา่ง

เพื�อไมใ่หนํ้�าทว่ม
ขงัลดปัญหานํ�า
ทว่มขงั

กอ่สรา้งรอ่งระบาย
นํ�า คสล. แบบผา่
ซกี จากบา้นนาย
ลอย วงศษ์า ถงึ
คลองยาว ระยะ
ทาง 300 เมตร หมู่
ที� 26

34. การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ

โครงการสง่เสรมิการเลี�ยงโคขนุ หมูท่ี� 3 หมูท่ี� 6 หมูท่ี� 10 หมูท่ี� 17 หมูท่ี�
20 หมูท่ี�21

24,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อ - ฝึกอบรม/
ศกึษาดงูาน- สาธติ
วธิ/ีสาธติผล - สง่
เสรมิ/สนับสนุน

เพื�อสง่เสรมิการ
เลี�ยงโคขนุ หมูท่ี� 3
หมูท่ี� 6 หมูท่ี� 10
หมูท่ี� 17 หมูท่ี� 20
หมูท่ี�21

35. การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ สาธติและสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี์ 10,000.00 สว่นสง่เสรมิ

การเกษตร

- สาธติวธิ/ีสาธติผล
การปลกูพชือนิทรยี์
เชน่ ขา้ว พชืผัก
สมนุไพร พชืไรแ่ละ
พชืสวนอื�นๆ - สง่
เสรมิการปลกูพชื
อนิทรยี์

ม.1 ? 26

36. การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ สง่เสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000.00 สว่นสง่เสรมิ

การเกษตร

- ฝึกอบรม - ศกึษา
ดงูาน - สาธติวธิ/ี
สาธติผล

ม.1 - 26

37. การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ สง่เสรมิการทอ่งเที�ยวเชงิเกษตร 50,000.00 สว่นสง่เสรมิ

การเกษตร

- พัฒนากจิกรรม -
สนับสนุนกจิกรรม -
กจิกรรมทอ่งเที�ยว

ม.1 ? 26

38. 10,000.00
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การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานของ
สมาชกิ อปพร.

อาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรอืน ทั �ง
26 หมูบ่า้น

39. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการฝึกอบรมการใหค้วามรูใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจ
และสามารถปฏบิตั ิ
งานในการป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยัได ้

ประชาชน ตําบล
เมอืงเตา

40. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการฝึกอบรมซกัซอ้มแผนระงับอคัคภียัในชมุชนสําหรับ อป.พร. 5,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อให ้อป.พร. มี
ความรูค้วามเขา้ใจ
และสามารถปฏบิตั ิ
งานในการป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยัได ้

อปพร. ตําบลเมอืง
เตาทกุคน

41. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการ ป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ตามฤดกูาลหรอืโรคระบาด 5,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

-เพื�อควบคมุและ
ป้องกนัโรคตดิตอ่
ในพื�นที�

ม.1-26

42. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการจัดซื�อทรายอะเบท 296,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใชใ้นการกําจัด
ลกูนํ�ายงุลายและ
ป้องกนัการระบาด
ของโรคไขเ้ลอืด
ออกที�มยีงุลายเป็น
พาหะ

26 หมูบ่า้น

43. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการจัดอบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการเกี�ยวกบัอาหาร 5,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหค้วามรูก้บัผู ้
ประกอบการเกี�ยว
กบัอาหาร

26 หมูบ่า้น

44. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการรักษ์สิ�งแวดลอ้มและสขุาภบิาล 10,000.00 สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,

เพื�อปลกูจติสํานกึ
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการกําจัดขยะ

26 หมูบ่า้น
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สํานัก
สาธารณสขุ

45. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการฝึกอบรมการใหค้วามรูด้า้นโภชนาการและดแูลรักษาสขุภาพ
เบื�องตน้สําหรับประชาชน

5,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

จัดอบรมใหค้วามรู ้ 26 หมูบ่า้น

46. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูป้้องกนัโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศ
สมัพันธใ์นสถานศกึษา

5,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

จัดอบรมใหค้วามรู ้ 26 หมูบ่า้น

47. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการจัดตั �ง ธนาคารขยะในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กและสถานศกึษา 5,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

จัดอบรมใหค้วามรู ้ 26 หมูบ่า้น

48. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการจัดตั �งหน่วยบรกิารแพทยฉุ์กเฉนิ 5,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

จัดอบรมใหค้วามรู ้ 26 หมูบ่า้น

49. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการแกไ้ขปัญหานํ�าเสยี
ขยะมลูฝอย และการทิ�งสิ�งปฏกิลูในชมุชน

10,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อ ฝึกอบรม
ศกึษาดงูาน สาธติ
วธิ ีสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ
ประชาชน ในการ
แกไ้ขปัญหา นํ�า
เสยี ขยะมลูฝอย
และการทิ�งสิ�ง
ปฏกิลู

26 หมูบ่า้น
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50. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒันวรขตัตยิราชนารี

50,000.00 สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อใหค้วามรูแ้ละ
รณรงคฉ์ีดวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้ในสตัว์

26 หมูบ่า้น

51. การพัฒนาคน
และสงัคม สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 10,848,600.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจา่ยเบี�ยยงัชพี
กบัผูส้งูอายใุนเขต
ตําบล.เมอืงเตา

26 หมูบ่า้น

52. การพัฒนาคน
และสงัคม สงเคราะหเ์บี�ยความพกิาร 2,116,800.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจา่ยเบี�ยความ
พกิารใหก้บัคน
พกิาร

26 หมูบ่า้น

53. การพัฒนาคน
และสงัคม สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 112,500.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อชว่ยเหลอืเบี�ย
ยงัชพีผูป่้วยโรค
เอดส์

26 หมูบ่า้น

54. การพัฒนาคน
และสงัคม สงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร ้ 12,000.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อชว่ยเหลอืผู ้
ดอ้ยโอกาสในเขต
ตําบลเมอืงเตา

26 หมูบ่า้น

55. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการเพิ�มศกัยภาพสตรี 12,000.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อพัฒนา
ศกัยภาพและสง่
เสรมิการจัด
กจิกรรมวนัสําคญั
ของสตรี

1 โครงการ

56. การพัฒนาคน
และสงัคม สง่เสรมิกจิกรรมศนูยพั์ฒนาครอบครัว 12,000.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสง่เสรมิความ
เข็มแข็งและความ
อบอุน่ในครอบครัว

1 โครงการ

57. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 40,000.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

คา่ใชจ้า่ยดําเนนิ
งาน 1 โครงการ

58. การพัฒนาคน อดุหนุนอําเภอโครงการ otop 30,000.00 สว่น คา่ใชจ้า่ยดําเนนิ 1 โครงการ
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และสงัคม สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

งาน

59. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการหนึ�งตําบลหนึ�งผลติภณัฑ(์otop) 120,000.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

คา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิงาน 1 โครงการ

60. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการฝึกอบรมอาชพีใหก้บัประชาชนในตําบลเมอืงเตา 20,000.00

สว่น
สวสัดกิาร
สงัคม, กอง
สวสัดกิาร
สงัคม,
สํานัก
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อฝึกอบรมอาชพี
ใหก้บัประชาชนใน
ตําบลเมอืงเตา

ประชาชนในตําบล
เมอืงเตา 26
หมูบ่า้น

61. การพัฒนาคน
และสงัคม จัดประชมุเวทปีระชาคมตําบล 5,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดเวที
ประชาคม ตําบลใน
ชมุชน

1 ครั�ง/ปี

62. การพัฒนาคน
และสงัคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําเลม่แผนพัฒนาทอ้งถิ�น ขอ้บญัญัต ิการตดิตาม
และประเมนิผลแผน แผนการดําเนนิงาน

10,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

จัดทํารปูเลม่แผน
พัฒนาทอ้งถิ�น ขอ้
บญัญัต ิการตดิตาม
ปละเมนิผล แผน
ดําเนนิงาน ประจํา
ปี

เลม่แผนพัฒนา
ทอ้งถิ�น ขอ้บญัญัติ
การตดิตามปละ
เมนิผล แผนดําเนนิ
งาน ประจําปี

63. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการสถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิ 19,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อกําจัดผูค้า้และ
ผูเ้สพในพื�นที�

โรงเรยีน ในเขต
อบต.เมอืงเตา

64. การพัฒนาคน
และสงัคม จัดซื�ออปุกรณไ์ฟฟ้าและวทิย ุจัดซื�อวสัดอุปุกรณป์ระปา 70,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

จัดซื�ออปุกรณ์
ไฟฟ้าและวทิยจัุด
ซื�อวสัดอุปุกรณ์
ประปา

อบต. เมอืงเตา

65. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการเพิ�มศกัยภาพในการบรหิารงาน สําหรับผูบ้รหิารทอ้งถิ�น
สมาชกิสภาทอ้งถิ�น พนักงานสว่นทอ้งถิ�นและพนักงานจา้ง

50,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

จัดอบรมใหค้วามรู ้ 26 หมูบ่า้น

66. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการจัดซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ (รถยนตส์ว่นกลาง) 25,600.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อ (รถยนตส์ว่น
กลาง)

อบต.เมอืงเตา

67. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการจัดอบรมอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิ�น 15,000.00 สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,

เพื�ออบรมใหค้วามรู ้
อาสาสมคัรบรบิาล
ทอ้งถิ�นในการดแูล
ดา้นสาธารณสขุใน
ระยะยาวแกผู่ส้งู
อายทุมีภีาวะพึ�งพงิ

26 หมูบ่า้น
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สํานัก
สาธารณสขุ

68. การพัฒนาคน
และสงัคม โครงการแกไ้ขปัญหาขยะ นํ�าเสยีและมลพษิตา่งๆ 7,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อแกไ้ขปัญหา
ขยะ นํ�าเสยีและ
มลพษิตา่งๆ

26 หมูบ่า้น

69. การพัฒนาคน
และสงัคม อดุหนุนโครงการผูนํ้าสขีาวปลอดยาเสพตดิอําเภอพยคัภมูพิสยั 10,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออดุหนุนและ
สนับสนุนโครงการ
ผูนํ้าสขีาวปลอดยา
เสพตดิอําเภอพยคั
ภมูพิสยั

สนับสนุนโครงการ
ผูนํ้าสขีาวปลอดยา
เสพตดิอําเภอพยคั
ภมูพิสยั

70. การพัฒนาคน
และสงัคม อดุหนุนโครงการเยาวชนสขีาวปลอดยาเสพตดิอําเภอพยคัภมูพิสยั 10,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออดุหนุนและ
สนับสนุนโครงการ
เยาวชนสขีาว
ปลอดยาเสพตดิ
อําเภอพยคัภมูพิสยั

สนับสนุนโครงการ
เยาวชนสขีาว
ปลอดยาเสพตดิ
อําเภอพยคัภมูพิสยั

71. การพัฒนาคน
และสงัคม

โครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุหมูบ่า้นละ 20,000 บาทจํานวน 26
หมูบ่า้น เพื�อขบัเคลื�อนโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ ใน
กจิกรรมตา่งๆ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที�ใน
กรอบตวัอยา่งโครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุ ทั �ง 11 โครงการ ดงั
ตอ่ไปนี� 1.โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์2. โครงการ
สบืสานพระปณธิานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 3. โครงการควบคมุ
โรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี4. โครงการปรับปรงุภาวะ
โภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี5. โครงการสง่เสรมิภาวะ
โภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระกนษิฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี6. โครงการ
ควบคมุโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี7. โครงการพัฒนาระบบ
สขุาภบิาลในโรงเรยีนและชมุชนของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีฯลฯ

520,000.00

สว่น
สาธารณสขุ
และสิ�ง
แวดลอ้ม,
สว่น
สาธารณสขุ,
กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ,กอง
การแพทย ์,
สํานัก
สาธารณสขุ

เพื�อแกไ้ขปัญหา
ดา้นสาธารณสขุให ้
เหมาะสมกบับรบิท
ของพื�นที�

อดุหนุนคณะ
กรรมการหมูบ่า้น
หมูท่ี� 1 - 26

72.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการอาหารกลางวนั 700,700.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจา้งเหมาจัดทํา
อาหารกลางวนั

โรงเรยีนทั �ง 4
โรงเรยีนศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั �ง
5 ศนูย์

73.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการอาหารเสรมิ(นม) 1,092,234.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดซื�ออาหาร
เสรมินม

โรงเรยีนทั �ง 4
โรงเรยีน ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั �ง
5 ศนูย์

74. การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการปรับปรงุภมูทิศัน ์ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 สว่นการ
ศกึษา, กอง

เพื�อจา้งเหมา
ปรับปรงุภมูทิศัน์

ศนูยพั์ฒนา เด็ก
เล็ก ทั �ง 5 ศนูย์
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ศาสนา
วฒันธรรม

การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

75.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 1,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติ

เด็กทกุคนในเขต
พื�นที�ตําบล เมอืง
เตา

76.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการเขา้คา่ยวชิาการทางการศกึษา 30,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรม
ทางวชิาการใหเ้ด็ก
นักเรยีนในเขต
พื�นที�ตําบลเมอืง
เตา

นักเรยีนในเขต
พื�นที�ตําบล เมอืง
เตา

77.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการจัดหาวสัดสุื�อการเรยีนการสอนศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 404,690.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดซื�อวสัดสุื�อ
การเรยีนการสอน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเลน่
ทั �ง 5 ศนูย์

78.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิระดบัตําบล 5,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมการ
แขง่ขนักฬีาภายใน
ตําบลเมอืงเตา

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื�นที�ตําบล
เมอืงเตา

79. การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการแขง่ขนักฬีาสภีายในศนูย์ 30,000.00 สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรม
แขง่ขนักฬีาสี
ภายในศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

เด็กศนูยพั์ฒนาเด็ก
ทั �ง 5 ศนูย์
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ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

80.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการพัฒนาศกัยภาพสมาชกิสภาเด็กและเยาวชนตําบลเมอืงเตา 10,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมการ
พัฒนาทกัษะดา้น
การพัฒนา
ศกัยภาพเด็กและ
เยาวชน

โรงเรยีนในเขต
พื�นที�ตําบลเมอืง
เตาและเยาวชนใน
เขตพื�นที�เมอืงเตา

81.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการฝึกเตรยีมความพรอ้มเด็กปฐมวยัเพื�อศกึษาตอ่ระดบัอนุบาล 20,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมการ
พัฒนาทกัษะดา้น
เตรยีมความพรอ้ม
เด็ก ศพด.เพื�อ
ศกึษาตอ่

โรงเรยีนในเขต
พื�นที�ตําบลเมอืง
เตาและเยาวชนใน
เขตพื�นที�เมอืงเตา

82.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู ่ประชาคมอาเซยีน 10,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมใน
การสรา้งแหลง่
เรยีนรู ้การ
ถา่ยทอด
ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น
และเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน

ชมุชนในเขตพื�นที�
ตําบลเมอืงเตา

83.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการปฏบิตัธิรรมเฉลมิ พระเกยีรติ 12,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อสนับสนุนการ
จัดกจิกรรมปฏบิตั ิ
ธรรม
เฉลมิพระเกยีรติ

หมูท่ี� 1-26

84.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการบญุบั �งไฟตําบล 75,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมบญุ
บั �งไฟตําบล

ชมุชนในเขตพื�นที�
รับผดิชอบ
อบต.เมอืงเตา

85. การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการบญุบั �งไฟอําเภอ 75,000.00 สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,

เพื�อจัดกจิกรรมบญุ
บั �งไฟอําเภอ

อําเภอ
พยคัฆภมูพิสิยั
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ศาสนา
วฒันธรรม

กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

86.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการทอดเทยีนพรรษา 10,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมการ
ทอดเทยีนพรรษา

ชมุชนในเขตพื�นที�
รับผดิชอบ
อบต.เมอืงเตา

87.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

อดุหนุนโครงการบญุบั �งไฟอําเภอ 30,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดกจิกรรมบญุ
บั �งไฟอําเภอ

อดุหนุนเทศบาล
ตําบล
พยคัฆภมูพิสิยั

88.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการอดุหนุนงานประเพณีทอ้งถิ�น เชน่ ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีทอดเทยีน ฯลฯ หมูท่ี� 1 - 26

55,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�ออดุหนุนงาน
ประเพณีทอ้งถิ�น
เชน่ ประเพณีลอย
กระทง ประเพณี
สงกรานต ์ประเพณี
ทอดเทยีน ฯลฯ หมู่
ที� 1 ? 26

หมูท่ี� 1 - 26

89.

การพัฒนา
ดา้นการศกึษา
ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการอบรมธรรมะ,คณุธรรม,จรยิธรรม 10,000.00

สว่นการ
ศกึษา, กอง
การศกึษา,
กองสง่เสรมิ
การศกึษา
และ
วฒันธรรม,
กองการ
ศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม,
สํานักการ
ศกึษา

เพื�อจัดฝึกอบรม
ธรรมะ คณุธรรม
จรยิธรรม

โรงเรยีน,เยาวชน
,ประชาชนในเขต
รับผดิชอบตําบล
เมอืงเตา

90.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการปรับปรงุ แผนที�ภาษี 34,000.00

สว่นการ
คลงั, กอง
คลงั, สํานัก
คลงั

- เพื�อจัดทําแผนที�
ภาษีของ อบต.ใน
การ จัดเสยีภาษีได ้

หมู ่1 - 26

91.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการ อบต.สญัจร 5,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

- เพื�อเยี�ยมเยอืน
พบปะและบรกิาร
ประชาชน

1 ครั�ง/ ปี



26/3/2564 ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan-app09) 180.183.17.124 : 1CD03EE3F5BB1FA3AA64594B607D33EE

e-plan.dla.go.th/report5/c01Report.jsp?cmd=search&reportName=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%B5%D2%C1%C3%D0%E0%BA%D5%C2%B… 15/17

92. การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

คา่จัดทํา พรบ.ประกนัรถยนต ์สํานักงาน ของ อบต.เมอืงเตา 40,000.00 สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

ทําพรบ.ประกนัรถ อบต.เมอืงเตา

93.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

จัดซื�อนํ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 100,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

จัดซื�อนํ�ามนัเชื�อ
เพลงิและหลอ่ลื�น อบต.เมอืเตา

94.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการบํารงุรักษาและซอ่มแซมทรัพยส์นิ 18,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อบํารงุรักษา
และซอ่มแซม
ทรัพยส์นิของทาง
ราชการ

ทรัพยส์นิ
อบต.เมอืงเตา

95.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

อดุหนุนอําเภอพยคัฆภมูพิสิยั จัดงานรัฐพธิตีา่งๆ 10,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อจัดงานรัฐพธิี
ตา่งๆ

อดุหนุนอําเภอ
พยคัฆภมูพิสิยั

96.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการจัดการเลอืกตั �งทอ้งถิ�น 150,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

-เพื�อจัดการเลอืก
ตั �งทอ้งถิ�น 1 โครงการ

97.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยในการปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ
และสรา้งความปรองดองของคนในชาติ

5,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิในการ
ปกป้องสถาบนั
สําคญัของชาตแิละ
สรา้งความ
ปรองดองของ
คนในชาติ

ประชาชนในตําบล
เมอืงเตา

98.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการอบรมใหค้วามรู ้ดา้นกฎหมายแกผู่บ้รหิาร สมาชกิสภาทอ้งถิ�น
พนักงานสว่นตําบล ลกูจา้ง พนักงานจา้งและประชาชน

6,800.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

จัดฝึกอบรม ตาม
โครงการอบรม ให ้
ความรูด้า้น
กฎหมายแก ่ผู ้
บรหิาร สมาชกิ
สภาทอ้งถิ�น
พนักงานสว่น
ตําบล ลกูจา้ง
พนักงานจา้งและ
ประชาชน

ผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภา ทอ้งถิ�น
พนักงานสว่น
ตําบลลกูจา้ง
พนักงานจา้ง และ
ประชาชน
อบต.เมอืงเตา

99.
การพัฒนา
ดา้นการเมอืง
การบรหิาร

โครงการตกแตง่ภายในอาคารเอนกประสงค ์อบต.เมอืงเตา หลงัใหม่ 8,073.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อตกแตง่ภายใน
อาคาร
เอนกประสงค์

ตกแตง่ภายใน
อาคาร
เอนกประสงค์
อบต.เมอืงเตา หลงั
ใหม ่อบต.เมอืงเตา

100.
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม

อนุรักษ์พันธกุรรมพชื อนัเนื�องมา จากพระราชดําริ 10,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อเป็นสถานที�จัด
เกบ็ขยะและ
รวบรวมขยะ
อนัตรายจาก
หมูบ่า้นหรอืชมุชน

อบต.เมอืงเตา

101.
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม

โครงการสง่เสรมิการปลกูป่าชมุชน หมูท่ี� 3 หมูท่ี� 4 หมูท่ี� 7 หมูท่ี� 21 หมู่
ที� 22

4,000.00 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

เพื�อ ปลกูตน้ไมใ้น
ที�สาธารณะ ฟื�นฟู
สภาพป่า

เพื�อสง่เสรมิการ
ปลกูป่าชมุชน หมูท่ี�
3 หมูท่ี� 4 หมูท่ี� 7
หมูท่ี� 21 หมูท่ี� 22

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.เมอืงเตา มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 14 โครงการ จํานวนเงนิ
15,866,524 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 14 โครงการ จํานวนเงนิ 6,140,945 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

การพัฒนาดา้นการคมนาคมขนสง่และโครงสรา้งพื�นฐาน

การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 1 45,600.00 1 45,600.00
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การพัฒนาคนและสงัคม 6 5,274,600.00 6 5,274,600.00

การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 5 806,869.20 5 806,869.20

การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร 2 103,175.76 2 13,875.76

การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม

รวม 14 6,230,244.96 14 6,140,944.96

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.เมอืงเตา ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตาม
แผน

งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ สง่เสรมิการทอ่งเที�ยว
เชงิเกษตร

50,000.00 45,600.00 45,600.00 4,400.00

2. การพัฒนาคนและสงัคม วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทย์

296,000.00 296,000.00 296,000.00 0.00

3. การพัฒนาคนและสงัคม เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 10,848,600.00 4,152,100.00 4,152,100.00 6,696,500.00

4. การพัฒนาคนและสงัคม เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 2,116,800.00 761,000.00 761,000.00 1,355,800.00

5. การพัฒนาคนและสงัคม เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 112,500.00 30,500.00 30,500.00 82,000.00

6. การพัฒนาคนและสงัคม สงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส
และผูย้ากไร ้

12,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00

7. การพัฒนาคนและสงัคม
อดุหนุนที�ทําการ
ปกครองอําเภอ
พยคัฆภมูพิสิยั

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

8. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการอาหารกลางวนั
เพื�อสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถานศกึษา
เพื�อจา่ยเป็นคา่อาหาร
กลางวนัศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็ก 5 ศนูย์

700,700.00 354,640.00 354,640.00 346,060.00

9. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม คา่อาหารเสรมิ (นม) 1,092,234.00 258,529.20 258,529.20 833,704.80

10. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม วสัดกุารศกึษา 404,690.00 128,700.00 128,700.00 275,990.00

11. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการแขง่ขนักฬีาสี
ภายในศนูย์

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

12. การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม

โครงการอดุหนุนงาน
ประเพณีทอ้งถิ�น เชน่
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีทอดเทยีน ฯลฯ
หมูท่ี� 1 - 26

55,000.00 35,000.00 35,000.00 20,000.00

13. การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่
ลื�น

100,000.00 100,000.00 10,700.00 0.00

14. การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร คา่บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซม

18,000.00 3,175.76 3,175.76 14,824.24

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
อบต.เมอืงเตา พยคัฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ งบประมาณ
จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
จาํนวน

 โครงการ
งบ

ประมาณ
1.การพัฒนาดา้นการคมนาคมขนสง่และโครงสรา้งพื�นฐาน 152 129,983,316.00 33 5,125,660.00

2.การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 32 5,070,000.00 4 94,000.00 1 45,600.00 1 45,600.00

3.การพัฒนาคนและสงัคม 80 20,564,740.00 34 14,481,500.00 6 5,274,600.00 6 5,274,600.00

4.การพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 44 12,682,862.00 18 2,600,624.00 5 806,869.20 5 806,869.20

5.การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร 31 9,909,350.00 10 376,873.00 2 103,175.76 2 13,875.76

6.การพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม 16 5,000,000.00 2 14,000.00

รวม 355 183,210,268.00 101 22,692,657.00 14 6,230,244.96 14 6,140,944.96

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.เมอืงเตา ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาค
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เอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้น
อื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.เมอืงเตา
ทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 26 มนีาคม 2564

                                                              นายกอบต.เมอืงเตา

ขอ้มลู ณ 26/03/2564


