
ประกาศ อบต.เม�องเตา

เร��อง การรายงานผลการด�าเน�นงานในรอบป� งบประมาณ พ.ศ.2565
*******************************************

ด�วยร�ฐธรรมน�ญ มาตรา 253 ก�าหนดให� อปท.สภาท�องถ��น และผ� �บร�หารท�องถ��น เป� ดเผยข�อม�ลและรายงานผลการด�าเน�นงานให�ประชาชนทราบ รวมตลอดท��ง ม�กลไกให�ประชาชนในท�องถ��นม�ส�วนร�วมด�วย 

ประกอบก�บระเบ�ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ�ยบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ดท�าแผนพ�ฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ��น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ��มเต�มถ�ง (ฉบ�บท�� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ 30 (5) ผ� �บร�หารท�องถ��นเสนอผลการต�ดตามและประเม�น

ผลต�อสภาท�องถ��น คณะกรรมการ พ�ฒนาท�องถ��น พร�อมท��งประกาศผลการต�ดตามและประเม�นผลแผนพ�ฒนาท�องถ��นให�ประชาชนในท�องถ��นทราบ ในท��เป� ดเผยภายในส�บห�าว �นน�บแต�ว �นท��ผ� �บร�หารท�องถ��นเสนอผล

การต�ดตามและประเม�นผลด�งกล�าว และต�อง ป� ดประกาศไว�เป� นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามส�บว�นโดยอย�างน�อยป� ละหน��งคร�� งภายในเด�อนธ�นวาคมของท�กป� ด�งน��นเพ��อการป��บ�ต�ให�เป� นไปตามเจตนารมณ� ของ

ระเบ�ยบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ดท�าแผนพ�ฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ��น อบต.เม�องเตา จ�งขอประกาศผลการด�าเน�นงานการจ�ดท�างบประมาณ การใช�จ�าย และผลการด�าเน�นงาน รวมท��งการต�ดตามและ

ประเม�นผลแผนพ�ฒนาท�องถ��น ในรอบป� งบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ��อให�ประชาชนได�ม�ส�วนร�วมในการตรวจสอบและก�าก�บการบร�หารจ�ดการอบต.เม�องเตา ด�งน��

ก. ว�ส�ยท�ศน� ของอบต.เม�องเตา

    "แหล�งผล�ตส�นค�าเกษตรอ�นทร�ย� ข�าวหอมมะล�ช��นน�า แหล�งน��ามากม�ปลาด�ปลาช�ม กล��มอาช�พหลากหลาย มากมายแหล�งเร�ยนร� � ส�งคมน�าอย�� ด�วยการพ�ฒนาตามหล�กเศรษฐก�จพอเพ�ยง "
ข. พ�นธก�จ ของอบต.เม�องเตา

ค. ย�ทธศาสตร�การพ�ฒนา ของอบต.เม�องเตาได�ก�าหนดย�ทธศาสตร�และแนวทางการพ�ฒนาย�ทธศาสตร�ไว� 6 ย�ทธศาสตร� ด�งน��

การพ�ฒนาด�านการคมนาคมขนส�งและโครงสร�างพ��นฐาน

การพ�ฒนาด�านเศรษฐก�จ

การพ�ฒนาคนและส�งคม

การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา ว�ฒนธรรม

การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร

การพ�ฒนาด�านส��งแวดล�อม

ง. การวางแผน

อบต.เม�องเตา ได�จ�ดท�าแผนย�ทธศาสตร�การพ�ฒนาและแผนพ�ฒนา 5 ป�  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท��บ�ญญ�ต�ไว�ในระเบ�ยบกระทรวงมหาดไทย โดยผ�านการม�ส�วนร�วมของประชาชน เช�น การ

จ�ดเวท�ประชาคม การประช�มกรรมการช�มชน เพ��อร�บฟ�งป�ญหาและความต�องการท��แท�จร�งของประชาชนในพ��นท�� ก�อนน�ามาจ�ดท�าโครงการเพ��อพ�ฒนาพ��นท�� ท��บรรจ�ไว�ในแผนพ�ฒนา 5 ป�  ต�อไป

อบต.เม�องเตา ได�ประกาศใช�แผนพ�ฒนา5 ป�  (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได�ก�าหนดโครงการท��จะด�าเน�นการตามแผนพ�ฒนา5 ป�  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ย�ทธศาสตร�
2561 2562 2563 2564 2565

จ�านวน งบประมาณ จ�านวน งบประมาณ จ�านวน งบประมาณ จ�านวน งบประมาณ จ�านวน งบประมาณ

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครงสร�าง

พ��นฐาน

35 32,274,000.00 38 41,456,202.00 71 84,373,240.00 145 132,897,716.00 117 112,440,660.00

การพ�ฒนาด�าน

เศรษฐก�จ
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

การพ�ฒนาคนและ

ส�งคม
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

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

40 16,130,658.00 40 16,130,658.00 44 12,832,862.00 44 12,682,862.00 47 12,794,452.00



การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

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

การพ�ฒนาด�านส��ง

แวดล�อม
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 93,260,010.00 284 136,160,652.00 348 186,124,668.00 308 162,640,296.00

จ. การจ�ดท�างบประมาณ

ผ� �บร�หารอบต.เม�องเตา ได�ประกาศใช�ข�อบ�ญญ�ต�งบประมาณ โดยม�โครงการท��บรรจ�อย��ในข�อบ�ญญ�ต�งบประมาณ จ�านวน 89 โครงการ งบประมาณ 7,639,025 บาท สามารถจ�าแนกตามย�ทธศาสตร� ได�ด�งน��

ย�ทธศาสตร� โครงการ
งบประมาณ

ตามข�อบ�ญญ�ต�

การพ�ฒนาด�านการคมนาคมขนส�งและโครงสร�างพ��นฐาน 32 4,622,600.00

การพ�ฒนาด�านเศรษฐก�จ 4 32,000.00

การพ�ฒนาคนและส�งคม 27 956,600.00

การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา ว�ฒนธรรม 18 1,317,475.00

การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร 7 697,350.00

การพ�ฒนาด�านส��งแวดล�อม 1 13,000.00

รวม 89 7,639,025.00

รายละเอ�ยดโครงการในข�อบ�ญญ�ต�งบประมาณ อบต.เม�องเตา ม�ด�งน��

ย�ทธศาสตร� โครงการ จ�านวนงบประมาณ
หน�วยงานท�

ร�บผ�ดชอบ

ว�ต��

ประสงค�
ผลผล�ต

1. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากว�ดบ�านยานาง ถ�ง บ�านนายอ�ดม สมร�ป 

หม��ท�� 2
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาด กว�าง 4.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 

จากว�ดบ�านยานาง ถ�ง บ�านนายอ�ดม

สมร�ป หม��ท�� 2

2. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนายเด�อน ศร�นนท� ถ�งท��นานายพร

ช�ย กาลอ�นทร� หม��ท�� 3
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

กว�าง 3.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 300 เมตร จากบ�าน

นายเด�อน ศร�นนท� ถ�งท��นานายพร

ช�ย กาลอ�นทร� หม��ท�� 3

3. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนห�นคล�ก จากบ�านนาย

สมใจ อาษาก�จ ถ�งบ�านนายนวล บ�งว�เศษ

หม��ท�� 12
128,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนห�นคล�ก ให�ประชาชนส�ญจรไป

มาสะดวก

ก�อสร�างถนนห�นคล�ก ขนาดกว�าง 

6.00 เมตร ยาว 230 เมตร 

หนา 0.10 เมตร จากบ�านนาย

สมใจ อาษาก�จ ถ�งบ�านนายนวล

บ�งว�เศษ หม��ท�� 12

4. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนางบ�วสอน พลอามาตย� ถ�งบ�านนาย

สมพงษ� บ�ราณรมย� หม��ท�� 17
129,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

กว�าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร

หนา 0.15 เมตร จากบ�านนาง

บ�วสอน พลอามาตย� ถ�งบ�านนาย

สมพงษ� บ�ราณรมย� หม��ท�� 17

5. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนค�นด�น จากนานาย

สาคร จ�าปา ถ�งนานายส�พจน� ประมาลา

พร�อมวางท�อระบายน��า หม��ท�� 21
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อให�ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวกและ

ปลอดภ�ย

ก�อสร�างถนนค�นด�น ขนาด กว�าง

5.00 เมตร ส�ง 0.80 เมตร

ยาว 700 เมตร จากนานายสาคร 

จ�าปา ถ�งนานายส�พจน� ประมาลา

พร�อมวางท�อระบายน��า 3 จ�ด 

ขนาดท�อ 0.40 เมตร หม��ท�� 21

6. 330,000.00 เพ��อให�ประชาชนม�น��าอ�ปโภคบร�โภค



การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างระบบน��าประปาหม��บ�าน

แบบผ�วด�น ขนาดกลาง ส�บจ�ายตรงหอถ�งส�ง 

ขนาด 10 ล�กบาคก�เมตร(ถ�งไฟเบอร�กลาส

4 ล�ก) บ�านน��าอ�อม หม��ท�� 6,26 ต�าบล

เม�องเตา อ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย จ�งหว�ด

มหาสารคาม

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างระบบน��าประปาหม��

บ�านแบบผ�วด�น ขนาดกลาง ส�บจ�าย

ตรงหอถ�งส�ง (ถ�งไฟเบอร�กลาส 4 
ล�ก) ขนาด 10 ล�กบาคก�เมตร

บ�านน��าอ�อม หม��ท�� 6,26 ต�าบล

เม�องเตา อ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย

จ�งหว�ดมหาสารคาม

7. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากท��นายวาชศ�กด��  พลอามาตย� ถ�งโรงเร�ยน

บ�านหนอง�� หม��ท�� 5
186,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

กว�าง 4.00 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร ม�ไหล�

ทางจากท��นายวาชศ�กด��  พลอามาตย�

ถ�งโรงเร�ยนบ�านหนอง�� หม��ท�� 5

8. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จาก บ�านนายประถม บ�ญหม��น ถ�ง ดอนป�� ตา

หม��ท�� 6
0.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

ขนาดกว�าง 3.50 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.15 เมตร

จาก บ�านนายประถม บ�ญหม��น ถ�ง 

ดอนป�� ตา หม��ท�� 6

9. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนห�นคล�ก จากโรงส�

ถ�งท��นานางพวง ส�ขล�ลาสาร หม��ท�� 7 
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อพ�ฒนาระบบคมนาคม ให�อย��ในสภาพท��ด�ข��น

ก�อสร�างถนนห�นคล�ก จากโรงส�

ถ�งท��นานางพวง ส�ขล�ลาสาร ขนาด

กว�าง 5.00 เมตร ยาว 600 
เมตร หนา 0.10 เมตร หม��ท�� 7 

10. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนางพ�ด ราชาอาจ ถ�งบ�านนาย

ไพ��รย� จ�นทร�เสน หม��ท�� 10
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาดกว�าง 4.0 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ�าน

นางพ�ด ราชาอาจ ถ�งบ�านนาย

ไพ��รย� จ�นทร�เสน หม��ท�� 10

11. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

หม��ท�� 11 จากสวนนางนงเยาว� ไชยสงคราม

ถ�งศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก

165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

หม��ท�� 11 ขนาดกว�าง 4.0 เมตร 

ยาว 141 เมตร หนา 0.15 
เมตร จากสวนนางนงเยาว� ไชย

สงคราม ถ�งศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก

12. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนางบ�ญเพ�ง ไชยสงคราม ถ�ง สวน

นายดาวเร�อง อ�นทวงศ� หม��ท�� 14
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาดกว�าง 6.0 เมตร ยาว 

800.0 เมตร หนา 0.15 เมตร

จากบ�านนางบ�ญเพ�ง ไชยสงคราม 

ถ�ง สวนนายดาวเร�อง อ�นทวงศ� หม��

ท�� 14

13. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

จากบ�านนายส�าราญ ส�งห�ชาดา ถ�ง บ�านนาย

ประย�ร พ�ดนาก หม��ท�� 18
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

ขนาดกว�าง 4.0 เมตร ยาว 235 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม�ม�ไหล�

ทางข�าง จากบ�านนายส�าราญ ส�งห�

ชาดา ถ�ง บ�านนายประย�ร พ�ดนาก 

หม��ท�� 18

14. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

จากบ�านช�ยณรงค� เณนาคะ ถ�งบ�านนายบ�ญ

ล�วน เพชรจ�นทร� หม��ท�� 19
62,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

ขนาดกว�าง 3.0 เมตร ยาว 37 
เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ�าน

ช�ยณรงค� เณนาคะ ถ�งบ�านนายบ�ญ

ล�วน เพชรจ�นทร� หม��ท�� 19

15. การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

พร�อมรางน��าต�วว� จากศาลาประชาคม ถ�ง

บ�านนายสมบ�ต� ม�มาก หม��ท�� 22

165,000.00 ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาด กว�าง 5.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 300 เมตร 

ไหล�ทางรางน��าต�วว� ข�างละ 0.40 



เมตร จากศาลาประชาคม ถ�งบ�าน

นายสมบ�ต� ม�มาก หม��ท�� 22

16. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนายพ��ว วงศ�ว �งจ�นทร� ถ�ง ท��นายส�

ผ�น ท�นท� หม��ท�� 26
0.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนน คสล. ให�ได�มาตรฐาน 

ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

ขนาดกว�าง 4.0 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ม�ไหล�

ทางข�างละ 0.50 เมตร จากบ�าน

นายพ��ว วงศ�ว �งจ�นทร� ถ�ง ท��นายส�

ผ�น ท�นท� หม��ท�� 26

17. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างวางท�อระบายน��า หม��ท�� 20 
จากบ�านโพธ�� ช�ย ถ�งบ�านหนอง��

16,200.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อไม�ให�น�� าท�วมข�งลดป�ญหาน��าท�วมข�ง

วางท�อระบายน��า หม��ท�� 20 
จ�านวน 1 จ�ด ขนาดท�อ 0.60 x 
1.00 เมตร จ�านวน 9 ท�อน จาก

บ�านโพธ�� ช�ย ถ�งบ�านหนอง��

18. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนล�กร�ง จากบ�านนาย

พ�ธ สมภ�กด� ถ�งคลองท�พป� าจ�ก หม��ท�� 4 
111,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อพ�ฒนาระบบคมนาคมให�อย��ในสภาพท��ด�ข��น

ก�อสร�างถนนล�กร�ง ขนาด กว�าง 

5.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร 

หนา 0.10 เมตร จากบ�านนายพ�ธ

สมภ�กด� ถ�งคลองท�พป� าจ�ก หม��ท�� 4

19. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากท��นานางบ�ญท�น หล��โบม ถ�งบ�านนาง

เท�ยน อ�นโสภา บ�านผ�กส��ง หม��ท�� 8
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาดกว�าง 5.0 เมตร ยาว 210 
เมตร หนา 0.15 เมตร จากท��นา

นางบ�ญท�น หล��โบม ถ�งบ�านนาง

เท�ยน อ�นโสภา บ�านผ�กส��ง หม��ท�� 8

20. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนางส�วรรณ ศร�สรรงาม ถ�งบ�านนาย

อ�าพร พรมงาม หม��ท�� 9 หม��ท�� 23 
330,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

ขนาด กว�าง 6.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ม�

ไหล�ทาง จากบ�านนางส�วรรณ ศร�

สรรงาม ถ�งบ�านนายอ�าพร พรม

งาม หม��ท�� 9 หม��ท�� 23 

21. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากถนนหลวงชนบท 3003 ถ�งถนนหม��

บ�านเส�นกลางบ�าน ของหม��ท�� 11 
36,400.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาดกว�าง 5.0 เมตร ยาว 

12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

จากถนนหลวงชนบท 3003 ถ�ง

ถนนหม��บ�านเส�นกลางบ�าน ของหม��

ท�� 11

22. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนายสงบ ส�วรรณวงษ� ถ�งบ�านนาย

จร�ส หาญค�าภา หม��ท�� 24 
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาดกว�าง 6.0 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ�าน

นายสงบ ส�วรรณวงษ� ถ�งบ�านนาย

จร�ส หาญค�าภา หม��ท�� 24

23. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนายลอย วงษา ถ�งบ�านนายเสม�อน 

สดใส หม��ท�� 26
0.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก

ขนาดกว�าง 4.0 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ม�ไหล�

ทางข�างละ 0.50 เมตร จากบ�าน

นายลอย วงษา ถ�งบ�านนายเสม�อน 

สดใส หม��ท�� 26

24. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากสวนนางส�งวาลย� พลอาษา ถ�งสวนนาง

อ�อนสา พงษ�หนองพอก หม��ท�� 15
165,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

กว�าง 4.00 เมตร ยาว 119 
เมตร หนา 0.15 เมตร จากสวน

นางส�งวาลย� พลอาษา ถ�งสวนนาง

อ�อนสา พงษ�หนองพอก หม��ท�� 15

25. การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�านนายเปล��ยน อาษาก�จ ถ�งท��นานาย

อ�านาจ ทองจ�นทร� หม��ท�� 1

165,000.00 ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

กว�าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 100 เมตร จากบ�าน



ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

กองโยธา, กอง

ประปา

นายเปล��ยน อาษาก�จ ถ�งท��นานาย

อ�านาจ ทองจ�นทร� หม��ท�� 1

26. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากท��นานางสว�าง วงศ�สมศ�กด��  ถ�ง สวนนาย

กงใจ แสงวงศ� หม��ท�� 19
103,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ให�ได�

มาตรฐาน ประชาชนส�ญจรไปมาสะดวก

ก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

กว�าง 4.00 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร ม�ไหล�

ทาง จากท��นานางสว�าง วงศ�สม

ศ�กด��  ถ�ง สวนนายกงใจ แสงวงศ�

หม��ท�� 19

27. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างวางท�อระบายน��า คอนกร�ต

เสร�มเหล�ก จากบ�านนายพ�มพา พราห�มณ� ถ�ง

บ�านนายส�าราญ ข�นแก�ว บ�านโพธ�� ช�ย หม��ท�� 

20 

162,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อไม�ให�น�� าท�วมข�งลดป�ญหาน��าท�วมข�ง

วางท�อระบายน��า คอนกร�ตเสร�ม

เหล�ก ขนาดท�อ 0.30 x 1.00 
เมตร ยาว 390 เมตร จ�านวน 13 
จ�ด ท�อแบบผ�า��ก จ�านวน 290 
ท�อน ท�อกลมจ�านวน 100 ท�อน 

จากบ�านนายพ�มพา พราห�มณ� ถ�ง

บ�านนายส�าราญ ข�นแก�ว บ�านโพธ��

ช�ย หม��ท�� 20 

28. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนค�นด�น พร�อมวางท�อ

ระบายน��า จากท��นานางโสภา จ�นทร�ส�วรรณ

ถ�งท��นานายช�ยน�ยม รวยช�ยภ�ม� หม��ท�� 16
144,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อพ�ฒนาระบบคมนาคมให�อย��ในสภาพท��ด�ข��น

ก�อสร�างถนนค�นด�น กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 500 เมตร ส�ง 0.80 
เมตร พร�อมวางท�อระบายน��า 4 
จ�ด ขนาดท�อระบายน��า 0.40 x 
1.00 เมตร จากท��นานางโสภา 

จ�นทร�ส�วรรณ ถ�งท��นานายช�ยน�ยม

รวยช�ยภ�ม�หม��ท�� 16

29. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างถนนค�นด�น จากทางแยก

นานายทรงเดช บ�วไชยยา ถ�งท��สาธารณะ

หนองตาลอง หม��ท�� 12
37,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อพ�ฒนาระบบคมนาคมให�อย��ในสภาพท��ด�ข��น

ก�อสร�างถนนค�นด�น กว�าง 5.00 
เมตร ยาว 600 เมตร ส�ง 0.80 
เมตร จากทางแยกนานายทรงเดช

บ�วไชยยา ถ�งท��สาธารณะหนองตา

ลอง หม��ท�� 12

30. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�าง ถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

จากบ�าน นายค�าพ�นธ� ผดาวรรณ� ถ�งบ�านนาย

ทองส�ก ทว�น�นท� หม��ท�� 4
54,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อก�อสร�างถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�กจากบ�าน 

นายค�าพ�นธ� ผดาวรรณ� ถ�งบ�านนายทองส�ก ทว�

น�นท� หม��ท�� 4 

ก�อสร�าง ถนนคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ�าน 

นายค�าพ�นธ� ผดาวรรณ� ถ�งบ�านนาย

ทองส�ก ทว�น�นท� หม��ท�� 4

31. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างร�� วคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

พร�อมประต�ร�� วศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�กบ�านโคก

สาย หม��ท�� 4 (กองการศ�กษา)

373,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อป�องก�นด�แลทร�พย�ส�นและร�กษาความ

ปลอดภ�ยเด�กน�กเร�ยน

ก�อสร�างร�� วคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

พร�อมประต�ร�� วศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก

บ�านโคกสาย ความยาว 175.50 
เมตร หม��ท�� 4

32. 

การพ�ฒนาด�าน

การคมนาคมขน

ส�งและโครง

สร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างโรงเก�บพ�สด�และคร�ภ�ณ��

ส�าน�กงานคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ขนาด 1 ช��น 

(กองคล�ง)

276,000.00

ส�าน�ก/กองช�าง, 
ส�าน�กช�าง, 
กองโยธา, กอง

ประปา

เพ��อเก�บร�กษาพ�สด�และคร�ภ�ณ��ส�าน�กงาน ของ

องค�การบร�หารส�วนต�าบลเม�องเตา

ก�อสร�างโรงเก�บพ�สด�และคร�ภ�ณ��

ส�าน�กงานคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

ขนาด 1 ช��น ขนาด กว�าง 8.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร หร�อม�

พ��นท��ไม�น�อยกว�า 80 ตรม. อบต.

เม�องเตา

33. 
การพ�ฒนาด�าน

เศรษฐก�จ

ส�งเสร�มการปล�กพ�ชหล�งฤด� ท�านา หม��ท�� 1- 
26

5,000.00
กองส�งเสร�ม

การเกษตร

- ฝ� กอบรม/ศ�กษาด�งาน - สาธ�ตว�ธ�/สาธ�ตผล - 
ส�งเสร�ม/สน�บสน�น

ม.1 ? 26

34. 
การพ�ฒนาด�าน

เศรษฐก�จ
ส�งเสร�มและพ�ฒนาการผล�ต ปศ�ส�ตว� 5,000.00

กองส�งเสร�ม

การเกษตร

- ฝ� กอบรม/ศ�กษาด�งาน - สาธ�ตว�ธ�/สาธ�ตผล - 
ส�งเสร�ม/สน�บสน�นเล��ยงโค, กระบ�อ, ส�กร, เป� ด, 
ไก�

ม.1 ? 26

35. 
การพ�ฒนาด�าน

เศรษฐก�จ
ส�งเสร�มเศรษฐก�จพอเพ�ยง 5,000.00

กองส�งเสร�ม

การเกษตร
- ฝ� กอบรม - ศ�กษาด�งาน - สาธ�ตว�ธ�/สาธ�ตผล ม.1 - 26

36. การพ�ฒนาด�าน

เศรษฐก�จ

ส�งเสร�มการท�องเท��ยวเช�งเกษตร 17,000.00 กองส�งเสร�ม

การเกษตร

ม.1 ? 26



- พ�ฒนาก�จกรรม - สน�บสน�นก�จกรรม - 
ก�จกรรมท�องเท��ยว

37. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการฝ� กอบรมการให�ความร� �ในการ

ป�องก�นและบรรเทาสาธารณภ�ย
5,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

เพ��อให�ประชาชนม�ความร� �ความเข�าใจและ

สามารถป��บ�ต�งานในการป�องก�นและบรรเทา

สาธารณภ�ยได�

ประชาชน ต�าบลเม�องเตา

38. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการ ป�องก�นและควบค�มโรคต�ดต�อตาม

ฤด�กาลหร�อโรคระบาด
5,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

-เพ��อควบค�มและป�องก�นโรคต�ดต�อ ในพ��นท�� ม.1-26

39. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการจ�ดอบรมให�ความร� �ก�บผ� �ประกอบ

การเก��ยวก�บอาหาร
0.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��อให�ความร� �ก�บผ� �ประกอบการเก��ยวก�บอาหาร 26 หม��บ�าน

40. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
โครงการร�กษ�ส��งแวดล�อมและส�ขาภ�บาล 10,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��อปล�กจ�ตส�าน�กด�านส��งแวดล�อมและการก�าจ�ด

ขยะ
26 หม��บ�าน

41. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการฝ� กอบรมการให�ความร� �ด�าน

โภชนาการและด�แลร�กษาส�ขภาพเบ��องต�น

ส�าหร�บประชาชน

0.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

จ�ดอบรมให�ความร� � 26 หม��บ�าน

42. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการฝ� กอบรมให�ความร� �ป�องก�นโรค

เอดส�และโรคต�ดต�อทางเพศส�มพ�นธ�ใน

สถานศ�กษา

5,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

จ�ดอบรมให�ความร� � 26 หม��บ�าน

43. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการจ�ดต��ง ธนาคารขยะในศ�นย�พ�ฒนา

เด�กเล�กและสถานศ�กษา
0.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

จ�ดอบรมให�ความร� � 26 หม��บ�าน

44. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
โครงการจ�ดต��งหน�วยบร�การแพทย�ฉ�กเฉ�น 36,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

จ�ดอบรมให�ความร� � 26 หม��บ�าน

45. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการส�งเสร�มการม�ส�วนร�วมของ

ประชาชนในการแก�ไขป�ญหาน��าเส�ย ขยะม�ล

ฝอย และการท��งส��งป��ก�ลในช�มชน

25,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��อ ฝ� กอบรม ศ�กษาด�งาน สาธ�ตว�ธ� ส�งเสร�มการ

ม�ส�วนร�วมของประชาชน ในการแก�ไขป�ญหา น��า

เส�ย ขยะม�ลฝอย และการท��งส��งป��ก�ล

26 หม��บ�าน

46. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการส�ตว�ปลอดโรค คนปลอดภ�ยจาก

โรคพ�ษส�น�ขบ�า ตามพระปณ�ธาน

ศาสตราจารย� ดร. สมเด�จพระเจ�าน�องนางเธอ 

เจ�าฟ�าจ�ฬาภรณวล�ยล�กษณ� อ�ครราชก�มาร�  

กรมพระศร�สวางคว�ฒนวรข�ตต�ยราชนาร�

34,600.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��อให�ความร� �และรณรงค�ฉ�ดว�ค��นป�องก�นโรค

พ�ษส�น�ขบ�าในส�ตว�
26 หม��บ�าน

47. สงเคราะห�ผ� �ด�อยโอกาสและผ� �ยากไร� 20,000.00 เพ��อช�วยเหล�อผ� �ด�อยโอกาสในเขต ต�าบลเม�องเตา 26 หม��บ�าน



การพ�ฒนาคน

และส�งคม

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

48. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
โครงการเพ��มศ�กยภาพสตร� 18,000.00

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

เพ��อพ�ฒนาศ�กยภาพและส�งเสร�มการจ�ดก�จกรรม

ว�นส�าค�ญของสตร�
1 โครงการ

49. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
ส�งเสร�มก�จกรรมศ�นย�พ�ฒนาครอบคร�ว 18,000.00

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

เพ��อส�งเสร�มความเข�มแข�งและความอบอ��นใน

ครอบคร�ว
1 โครงการ

50. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
โครงการพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ตผ� �ส�งอาย� 100,000.00

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

ค�าใช�จ�ายด�าเน�นงาน 1 โครงการ

51. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
อ�ดหน�นอ�าเภอโครงการ otop 30,000.00

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

ค�าใช�จ�ายด�าเน�นงาน 1 โครงการ

52. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
โครงการหน��งต�าบลหน��งผล�ตภ�ณ��(otop) 10,000.00

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

ค�าใช�จ�ายในการด�าเน�นงาน 1 โครงการ

53. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการฝ� กอบรมอาช�พให�ก�บประชาชนใน

ต�าบลเม�องเตา
25,000.00

ส�าน�ก/กอง

สว�สด�การ

ส�งคม

เพ��อฝ� กอบรมอาช�พให�ก�บประชาชนในต�าบล

เม�องเตา

ประชาชนในต�าบลเม�องเตา 26 
หม��บ�าน

54. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
จ�ดประช�มเวท�ประชาคมต�าบล 0.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

เพ��อจ�ดเวท�ประชาคม ต�าบลในช�มชน 1 คร�� ง/ป�

55. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

ค�าใช�จ�ายในการจ�ดท�าเล�มแผนพ�ฒนาท�องถ��น 

ข�อบ�ญญ�ต� การต�ดตามและประเม�นผลแผน 

แผนการด�าเน�นงาน

0.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

จ�ดท�าร�ปเล�มแผนพ�ฒนาท�องถ��น ข�อบ�ญญ�ต� การ

ต�ดตามปละเม�นผล แผนด�าเน�นงาน ประจ�าป�

เล�มแผนพ�ฒนาท�องถ��น ข�อบ�ญญ�ต�

การต�ดตามปละเม�นผล แผนด�าเน�น

งาน ประจ�าป�

56. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม
โครงการฝ� กอบรมป�องก�นการระง�บอ�คค�ภ�ย 5,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

จ�ดอบรมให�ความร� � 26 หม��บ�าน

57. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการจ�ดอบรมอาสาสม�ครบร�บาลท�อง

ถ��น
0.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��ออบรมให�ความร� �อาสาสม�ครบร�บาลท�องถ��น

ในการด�แลด�านสาธารณส�ขในระยะยาวแก�ผ� �ส�ง

อาย�ท�ม�ภาวะพ��งพ�ง

26 หม��บ�าน

58. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการแก�ไขป�ญหาขยะ น��าเส�ยและมลพ�ษ

ต�างๆ
45,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��อแก�ไขป�ญหาขยะ น��าเส�ยและมลพ�ษต�างๆ 26 หม��บ�าน

59. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

อ�ดหน�นโครงการผ� �น�าส�ขาวปลอดยาเสพต�ด

อ�าเภอพย�คภ�ม�พส�ย
5,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

เพ��ออ�ดหน�นและสน�บสน�นโครงการผ� �น�าส�ขาว

ปลอดยาเสพต�ดอ�าเภอพย�คภ�ม�พส�ย

สน�บสน�นโครงการผ� �น�าส�ขาว

ปลอดยาเสพต�ดอ�าเภอพย�คภ�ม�พส�ย

60. การพ�ฒนาคน

และส�งคม

อ�ดหน�นโครงการเยาวชนส�ขาวปลอดยาเสพ

ต�ดอ�าเภอพย�คภ�ม�พส�ย

5,000.00 ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เพ��ออ�ดหน�นและสน�บสน�นโครงการเยาวชนส�

ขาวปลอดยาเสพต�ดอ�าเภอพย�คภ�ม�พส�ย

สน�บสน�นโครงการเยาวชนส�ขาว

ปลอดยาเสพต�ดอ�าเภอพย�คภ�ม�พส�ย



เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

61. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

อ�ดหน�นโครงการศ�นย�ป��บ�ต�การร�วมในการ

ช�วยเหล�อประชาชนขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ��น อ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย จ�งหว�ด

มหาสารคาม

15,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

เพ��ออ�ดหน�นและสน�บสน�นโครงการศ�นย�ป��บ�ต�

การร�วมในการช�วยเหล�อประชาชนขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถ��น อ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย

จ�งหว�ดมหาสารคาม

อ�ดหน�นสน�บสน�น โครงการศ�นย�

ป��บ�ต�การร�วมในการช�วยเหล�อ

ประชาชนขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถ��น อ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย ( 
อบต.นาส�นวล )

62. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการฝ� กอบรมช�ดป��บ�ต�การจ�ตอาสาภ�ย

พ�บ�ต�ประจ�าองค�การบร�หารส�วนต�าบลเม�อง

เตา

20,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

เพ��อพ�ฒนาระบบการป�องก�นการเตร�ยมความ

พร�อม และการสร�างภ�ม�ค� �มก�นโดยพ�ฒนา

ภ�ม�ความร� �และเสร�มสร�างความเข�มแข�งระด�บ

ช�มชนในการเฝ�าระว�งและร�บม�อก�บสาธารณภ�ย

ผ� �เข�าร�บการฝ� กอบรมสามารถช�วยเหล�อการ

ป��บ�ต�งานของเจ�าพน�กงานในการป�องก�นและ

บรรเทาสาธารณภ�ย ภายใต�กองอ�านวยการ

ป�องก�นและบรรเทาสาธารณภ�ยแห�งพ��นท�� โดยม�ผ� �

อ �านวยการท�องถ��นเป� นผ� �ควบค�มและส��งการ

จ�ตอาสาภ�ยพ�บ�ต� ต �าบลเม�องเตา

63. 
การพ�ฒนาคน

และส�งคม

โครงการพระราชด�าร�ด�านสาธารณส�ขหม��

บ�านละ 20,000 บาทจ�านวน 26 หม��

บ�าน เพ��อข�บเคล��อนโครงการพระราชด�าร�

ด�านสาธารณส�ข ในก�จกรรมต�างๆ ให�ม�ความ

เหมาะสมก�บป�ญหาและบร�บทของพ��นท��ใน

กรอบต�วอย�างโครงการพระราชด�าร�ด�าน

สาธารณส�ข ท��ง 11 โครงการ

520,000.00

ส�าน�ก/กอง

สาธารณส�ข, 
กองส�งเสร�ม

ค�ณภาพช�ว�ต, 
กองการแพทย�

เพ��อแก�ไขป�ญหาด�านสาธารณส�ขให�เหมาะสมก�บ

บร�บทของพ��นท��

อ�ดหน�นคณะกรรมการหม��บ�าน หม��

ท�� 1 - 26

64. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการอาหารกลางว�น 793,685.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�างเหมาจ�ดท�าอาหารกลางว�น
โรงเร�ยนท��ง 4 โรงเร�ยนศ�นย�

พ�ฒนาเด�กเล�ก ท��ง 5 ศ�นย�

65. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการว�นเด�กแห�งชาต� 5,000.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมว�นเด�กแห�งชาต�
เด�กท�กคนในเขตพ��นท��ต �าบล เม�อง

เตา

66. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการเข�าค�ายว�ชาการทางการศ�กษา 0.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมทางว�ชาการให�เด�กน�กเร�ยนในเขต

พ��นท��ต �าบลเม�องเตา
น�กเร�ยนในเขตพ��นท��ต �าบล เม�องเตา

67. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการแข�งข�นก�ฬาต�านยาเสพต�ดระด�บ

ต�าบล
0.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมการแข�งข�นก�ฬาภายในต�าบลเม�อง

เตา

เด�กและเยาวชนในเขตพ��นท��ต �าบล

เม�องเตา

68. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการแข�งข�นก�ฬาส�ภายในศ�นย� 5,000.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมแข�งข�นก�ฬาส�ภายในศ�นย�พ�ฒนา

เด�กเล�ก
เด�กศ�นย�พ�ฒนาเด�ก ท��ง 5 ศ�นย�

69. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการฝ� กเตร�ยมความพร�อมเด�กปฐมว�ย

เพ��อศ�กษาต�อระด�บอน�บาล
20,000.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมการพ�ฒนาท�กษะด�านเตร�ยมความ

พร�อมเด�ก ศพด.เพ��อศ�กษาต�อ

โรงเร�ยนในเขตพ��นท��ต �าบลเม�องเตา

และเยาวชนในเขตพ��นท��เม�องเตา

70. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการเตร�ยมความพร�อมเข�าส�� ประชาคม

อาเ��ยน
5,000.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมในการสร�างแหล�งเร�ยนร� � การถ�าย

ทอด ภ�ม�ป�ญญาท�องถ��นและเข�าส��ประชาคมอา

เ��ยน

ช�มชนในเขตพ��นท��ต �าบลเม�องเตา

71. การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

โครงการป��บ�ต�ธรรมเฉล�ม พระเก�ยรต� 5,000.00 ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อสน�บสน�นการจ�ดก�จกรรมป��บ�ต�ธรรมเฉล�ม

พระเก�ยรต�

หม��ท�� 1-26



ศาสนา

ว�ฒนธรรม

72. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการบ�ญบ��งไฟต�าบล 222,500.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมบ�ญบ��งไฟต�าบล
ช�มชนในเขตพ��นท��ร�บผ�ดชอบอบต.

เม�องเตา

73. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการบ�ญบ��งไฟอ�าเภอ 8,000.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมบ�ญบ��งไฟอ�าเภอ อ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย

74. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการทอดเท�ยนพรรษา 5,000.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมการทอดเท�ยนพรรษา
ช�มชนในเขตพ��นท��ร�บผ�ดชอบ อบต.

เม�องเตา

75. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

อ�ดหน�นโครงการบ�ญบ��งไฟอ�าเภอ 20,000.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดก�จกรรมบ�ญบ��งไฟอ�าเภอ
อ�ดหน�นเทศบาลต�าบลพย�คฆภ�ม�

พ�ส�ย

76. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการอ�ดหน�นงานประเพณ�ท�องถ��น เช�น 

ประเพณ�ลอยกระทง ประเพณ�สงกรานต� 

ประเพณ�ทอดเท�ยน ฯลฯ หม��ท�� 1 - 26
70,000.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��ออ�ดหน�นงานประเพณ�ท�องถ��น เช�น ประเพณ�

ลอยกระทง ประเพณ�สงกรานต� ประเพณ�ทอด

เท�ยน ฯลฯ หม��ท�� 1 ? 26 
หม��ท�� 1 - 26

77. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการอบรมธรรมะ,ค�ณธรรม,จร�ยธรรม 10,000.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อจ�ดฝ� กอบรมธรรมะ ค�ณธรรม จร�ยธรรม
โรงเร�ยน,เยาวชน ,ประชาชนใน

เขตร�บผ�ดชอบต�าบลเม�องเตา

78. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ด���อหน�งส�อศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก 25,200.00
ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อส�งเสร�มพ�ฒนาการเด�กเล�ก ศ�นย�พ�ฒนา เด�กเล�ก ท��ง 5 ศ�นย�

79. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ด���ออ�ปกรณ�การเร�ยนศ�นย�พ�ฒนา

เด�กเล�ก
25,200.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อส�งเสร�มพ�ฒนาการเด�กเล�ก ศ�นย�พ�ฒนา เด�กเล�ก ท��ง 5 ศ�นย�

80. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ด���อเคร��องแบบน�กเร�ยนศ�นย�

พ�ฒนาเด�กเล�ก
43,700.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อความเป� นระเบ�ยบและส�งเสร�มพ�ฒนาการเด�ก

เล�ก
ศ�นย�พ�ฒนา เด�กเล�ก ท��ง 5 ศ�นย�

81. 

การพ�ฒนาด�าน

การศ�กษา 

ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ดก�จกรรมพ�ฒนาผ� �เร�ยนศ�นย�

พ�ฒนาเด�กเล�ก
54,190.00

ส�าน�ก/กองการ

ศ�กษา ศาสนา

และว�ฒนธรรม

เพ��อส�งเสร�มพ�ฒนาการเด�ก ศ�นย�พ�ฒนา เด�กเล�ก ท��ง 5 ศ�นย�

82. 
การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

จ�ดฝ� กอบรมให�ความร� �ในการต�อต�านและ

ปราบปรามท�จร�ตในการป��บ�ต�ราชการ
15,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

- เพ��อสร�างจ�ตส�าน�กในการต�อต�านและปราบ

ปรามท�จร�ตในการป��บ�ต�ราชการ -ประชา

ส�มพ�นธ�การต�อต�านการท�จร�ต -ป� ดประกาศ ป�าย

ประชาส�มพ�นธ�ต�อต�านการท�จร�ต ท��ง 26 หม��

บ�าน

1 คร�� ง / ป�

83. 
การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

โครงการปร�บปร�ง แผนท��ภาษ� 10,000.00 ส�าน�ก/กองคล�ง
- เพ��อจ�ดท�าแผนท��ภาษ�ของ อบต.ในการ จ�ดเส�ย

ภาษ�ได�
หม�� 1 - 26

84. การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

โครงการ อบต.ส�ญจร 0.00 ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 

- เพ��อเย��ยมเย�อนพบปะและบร�การประชาชน 1 คร�� ง/ ป�



ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

85. 
การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

อ�ดหน�นอ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย จ�ดงานร�ฐพ�ธ�

ต�างๆ
10,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

-เพ��อจ�ดงานร�ฐพ�ธ�ต�างๆ อ�ดหน�นอ�าเภอพย�คฆภ�ม�พ�ส�ย

86. 
การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

โครงการจ�ดการเล�อกต��งท�องถ��น 643,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

-เพ��อจ�ดการเล�อกต��งท�องถ��น 1 โครงการ

87. 
การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

โครงการส�งเสร�มประชาธ�ปไตยในการปก

ป�องสถาบ�นส�าค�ญของชาต� และสร�างความ

ปรองดองของคนในชาต�

4,350.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

เพ��อส�งเสร�มในการปกป�องสถาบ�นส�าค�ญของชาต�

และสร�างความปรองดองของคนในชาต�
ประชาชนในต�าบลเม�องเตา

88. 
การพ�ฒนาด�าน

การเม�องการบร�

หาร

โครงการอบรมให�ความร� � ด�านกฎหมายแก�ผ� �

บร�หาร สมาช�กสภาท�องถ��น พน�กงานส�วน

ต�าบล ล�กจ�าง พน�กงานจ�างและประชาชน

15,000.00

ส�าน�กปล�ด อบ

จ., ส�าน�กปล�ด

เทศบาล, 
ส�าน�กงานปล�ด 

อบต.

จ�ดฝ� กอบรม ตาม โครงการอบรม ให�ความร� �ด�าน

กฎหมายแก� ผ� �บร�หาร สมาช�ก สภาท�องถ��น

พน�กงานส�วน ต�าบล ล�กจ�าง พน�กงานจ�างและ

ประชาชน

ผ� �บร�หาร สมาช�กสภา ท�องถ��น

พน�กงานส�วน ต�าบลล�กจ�าง

พน�กงานจ�าง และประชาชน อบต.

เม�องเตา

89. 
การพ�ฒนาด�าน

ส��งแวดล�อม

อน�ร�กษ�พ�นธ�กรรมพ�ช อ�นเน��องมา จากพระ

ราชด�าร�
13,000.00

กองส�งเสร�ม

การเกษตร

เพ��อเป� นสถานท��จ�ดเก�บขยะและรวบรวมขยะ

อ�นตรายจากหม��บ�านหร�อช�มชน
อบต.เม�องเตา

ฉ. การใช�จ�ายงบประมาณ

อบต.เม�องเตา ม�การใช�จ�ายงบประมาณในการด�าเน�นโครงการตามข�อบ�ญญ�ต�งบประมาณ โดยได�ม�การก�อหน��ผ�กพ�น/ ลงนามในส�ญญา รวม 26 โครงการ จ�านวนเง�น 2,844,825 บาท ม�การเบ�กจ�ายงบ

ประมาณ จ�านวน 19 โครงการ จ�านวนเง�น 1,772,415 ล�านบาท สามารถจ�าแนกตามย�ทธศาสตร� ได�ด�งน��

ย�ทธศาสตร� โครงการ
การก�อหน��ผ�กพ�น/

ลงนามในส�ญญา
โครงการ การเบ�กจ�ายงบประมาณ

การพ�ฒนาด�านการคมนาคมขนส�งและโครงสร�างพ��นฐาน 2 599,000.00

การพ�ฒนาด�านเศรษฐก�จ

การพ�ฒนาคนและส�งคม 11 144,622.00 7 93,322.00

การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา ว�ฒนธรรม 9 1,222,874.00 9 1,021,594.00

การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร 3 648,454.00 2 644,854.00

การพ�ฒนาด�านส��งแวดล�อม 1 12,645.00 1 12,645.00

รวม 26 2,627,595.00 19 1,772,415.00

รายละเอ�ยดโครงการในข�อบ�ญญ�ต�งบประมาณอบต.เม�องเตา ท��ม�การก�อหน��ผ�กพ�น/ลงนามในส�ญญา ม�ด�งน��

ย�ทธศาสตร� ช��อโครงการตามแผน
งบตามข�อบ�ญญ�ต�/

เทศบ�ญญ�ต�
ลงนามส�ญญา เบ�กจ�าย คงเหล�อ

1. 
การพ�ฒนาด�านการคมนาคมขนส�งและ

โครงสร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างระบบน��า

ประปาหม��บ�านแบบผ�วด�น 

ขนาดกลาง ส�บจ�ายตรงหอถ�ง

ส�ง ขนาด 10 ล�กบาคก�

เมตร(ถ�งไฟเบอร�กลาส 4 
ล�ก) บ�านน��าอ�อม หม��ท�� 626 
ต�าบลเม�องเตา อ�าเภอพย�คฆ

ภ�ม�พ�ส�ย จ�งหว�ดมหาสารคาม

330,000.00 325,000.00 0.00 5,000.00

2. การพ�ฒนาด�านการคมนาคมขนส�งและ

โครงสร�างพ��นฐาน

โครงการก�อสร�างโรงเก�บ

พ�สด�และคร�ภ�ณ��ส�าน�กงาน

276,000.00 274,000.00 0.00 2,000.00



คอนกร�ตเสร�มเหล�ก ขนาด 1 
ช��น (กองคล�ง)

3. การพ�ฒนาคนและส�งคม

โครงการ ป�องก�นและควบค�ม

โรคต�ดต�อตามฤด�กาลหร�อ

โรคระบาด

5,000.00 1,800.00 0.00 3,200.00

4. การพ�ฒนาคนและส�งคม

โครงการฝ� กอบรมให�ความร� �

ป�องก�นโรคเอดส�และโรค

ต�ดต�อทางเพศส�มพ�นธ�ใน

สถานศ�กษา

5,000.00 1,800.00 0.00 3,200.00

5. การพ�ฒนาคนและส�งคม
โครงการจ�ดต��งหน�วยบร�การ

แพทย�ฉ�กเฉ�น
36,000.00 9,940.00 9,940.00 26,060.00

6. การพ�ฒนาคนและส�งคม

โครงการส�งเสร�มการม�ส�วน

ร�วมของประชาชนในการ

แก�ไขป�ญหาน��าเส�ย ขยะม�ล

ฝอย และการท��งส��งป��ก�ลใน

ช�มชน

25,000.00 16,470.00 16,470.00 8,530.00

7. การพ�ฒนาคนและส�งคม
สงเคราะห�ผ� �ด�อยโอกาสและผ� �

ยากไร�
20,000.00 11,000.00 11,000.00 9,000.00

8. การพ�ฒนาคนและส�งคม
ส�งเสร�มก�จกรรมศ�นย�พ�ฒนา

ครอบคร�ว
18,000.00 13,332.00 13,332.00 4,668.00

9. การพ�ฒนาคนและส�งคม
โครงการพ�ฒนาค�ณภาพช�ว�ตผ� �

ส�งอาย�
100,000.00 3,000.00 0.00 97,000.00

10. การพ�ฒนาคนและส�งคม

โครงการฝ� กอบรมอาช�พให�

ก�บประชาชนในต�าบลเม�อง

เตา

25,000.00 23,670.00 23,670.00 1,330.00

11. การพ�ฒนาคนและส�งคม
โครงการฝ� กอบรมป�องก�น

การระง�บอ�คค�ภ�ย
5,000.00 3,910.00 3,910.00 1,090.00

12. การพ�ฒนาคนและส�งคม
โครงการแก�ไขป�ญหาขยะ น��า

เส�ยและมลพ�ษต�างๆ
45,000.00 44,700.00 0.00 300.00

13. การพ�ฒนาคนและส�งคม

อ�ดหน�นโครงการศ�นย�ป��บ�ต�

การร�วมในการช�วยเหล�อ

ประชาชนขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถ��น อ�าเภอ

พย�คฆภ�ม�พ�ส�ย จ�งหว�ด

มหาสารคาม

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

14. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม
โครงการอาหารกลางว�น 793,685.00 793,590.00 600,810.00 95.00

15. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการฝ� กเตร�ยมความ

พร�อมเด�กปฐมว�ยเพ��อศ�กษา

ต�อระด�บอน�บาล

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

16. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม
โครงการบ�ญบ��งไฟต�าบล 222,500.00 216,904.00 216,904.00 5,596.00

17. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการอ�ดหน�นงาน

ประเพณ�ท�องถ��น เช�น 

ประเพณ�ลอยกระทง ประเพณ�

สงกรานต� ประเพณ�ทอดเท�ยน 

ฯลฯ หม��ท�� 1 - 26

70,000.00 40,000.00 40,000.00 30,000.00

18. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการอบรมธรรมะ

ค�ณธรรมจร�ยธรรม
10,000.00 10,000.00 1,500.00 0.00

19. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ด���อหน�งส�อศ�นย�

พ�ฒนาเด�กเล�ก
25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00

20. 25,200.00 25,200.00 25,200.00 0.00



การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ด���ออ�ปกรณ�การ

เร�ยนศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก

21. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ด���อเคร��องแบบน�ก

เร�ยนศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก
43,700.00 37,800.00 37,800.00 5,900.00

22. 
การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา

ว�ฒนธรรม

โครงการจ�ดก�จกรรมพ�ฒนาผ� �

เร�ยนศ�นย�พ�ฒนาเด�กเล�ก
54,190.00 54,180.00 54,180.00 10.00

23. การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร

จ�ดฝ� กอบรมให�ความร� �ในการ

ต�อต�านและปราบปรามท�จร�ต

ในการป��บ�ต�ราชการ

15,000.00 3,600.00 0.00 11,400.00

24. การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร
โครงการจ�ดการเล�อกต��งท�อง

ถ��น
643,000.00 640,504.00 640,504.00 2,496.00

25. การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร

โครงการส�งเสร�ม

ประชาธ�ปไตยในการปกป�อง

สถาบ�นส�าค�ญของชาต� และ

สร�างความปรองดองของคน

ในชาต�

4,350.00 4,350.00 4,350.00 0.00

26. การพ�ฒนาด�านส��งแวดล�อม
อน�ร�กษ�พ�นธ�กรรมพ�ช อ�น

เน��องมา จากพระราชด�าร�
13,000.00 12,645.00 12,645.00 355.00

รายงานสร�ปผลการด�าเน�นงาน ป�  2565
อบต.เม�องเตา พย�คฆ��ม�พ�ส�ย จ.มหาสารคาม

ย�ทธศาสตร�

แผนการด�าเน�นการ

ท��งหมด
อน�ม�ต�งบประมาณ ลงนามส�ญญา เบ�กจ�าย

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

1.การพ�ฒนาด�านการคมนาคมขนส�งและโครงสร�างพ��นฐาน 117 112,440,660.00 32 4,622,600.00 2 599,000.00

2.การพ�ฒนาด�านเศรษฐก�จ 24 4,320,000.00 4 32,000.00

3.การพ�ฒนาคนและส�งคม 80 22,855,834.00 27 956,600.00 11 144,622.00 7 93,322.00

4.การพ�ฒนาด�านการศ�กษา ศาสนา ว�ฒนธรรม 47 12,794,452.00 18 1,317,475.00 9 1,222,874.00 9 1,021,594.00

5.การพ�ฒนาด�านการเม�องการบร�หาร 29 9,009,350.00 7 697,350.00 3 648,454.00 2 644,854.00

6.การพ�ฒนาด�านส��งแวดล�อม 11 1,220,000.00 1 13,000.00 1 12,645.00 1 12,645.00

รวม 308 162,640,296.00 89 7,639,025.00 26 2,627,595.00 19 1,772,415.00

ช. ผลการด�าเน�นงาน

อบต.เม�องเตา ได�ด�าเน�นการโครงการตามเทศบ�ญญ�ต�งบประมาณ ป�  2565 ในเขตพ��นท�� โดยได�ร�บความร�วมม�อ การส�งเสร�มและสน�บสน�นจากภาคประชาชน ภาคร�ฐ และภาคเอกชนในพ��นท��ตลอดจน

โครงการต�างๆ ประสบผลส�าเร�จด�วยด� ก�อให�เก�ดประโยชน�แก�ประชาชนท��งในพ��นท��และพ��นท��ใกล�เค�ยง โดยม�ผลการด�าเน�นงานท��ส�าค�ญด�งน��

อปท. ใ��ข�อม�ลผลการด�าเน�นการ เช�น แผน��ม� ตาราง กราฟเปร�ยบเท�ยบ ร�ป��าย ผลการ��ารวจความค�ดเห�นของประชาชน หร�อ ข�อม�ลผลการด�าเน�นงานด�านอ��น ๆ

ซ. คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการพ�ฒนาท�อง���น

ช��อ ต�าแหน�ง เบอร�โทรศ�พท� เบอร�ม�อ��อ email

นายบวร พ�มพ�แพน ประธานกรรมการ 043-992238 ต�อ 47 - -

นายทอพ�น อามาตย�เสนา กรรมการ 043-992238 ต�อ 47 - -

นายเร�องเดช บ�ราณรมย� กรรมการ 043-992238 ต�อ 47 - -

นายโสว�ฒ ไชยสงคราม กรรมการ 043-992247 - -

นายป� ยศ�กด�� ส�นทร กรรมการ 043-992247 - -



นายเร�องศ�กด�� พ�ศจาร กรรมการ 043-992247 - -

นายยงย�ทธ ศร�ประด�� กรรมการ 043-992247 - -

นายทว�ศ�กด�� ช�ทร�พย�ทว�ก�ล กรรมการ 043-992247 - -

นายอ�าย ช�นไทยสงค� กรรมการ 043-992247 - -

ผอ.รร.เม�องเตาว�ทยาคม กรรมการ 043-992247 - -

ผอ.รร.บ�านหนอง�� กรรมการ 043-992247 - -

ผอ.รร.บ�านโนนบ�อ กรรมการ 043-992247 - -

ผอ.รร.โนนจานว�ทยา กรรมการ 043-992247 - -

นายค�าอ�าย ส�งห�ป�อง กรรมการ 043-992247 - -

นายทว� เก�ดบ�ญม� กรรมการ 043-992247 - -

นางส�ก�ญญา สถานร�มย� กรรมการ 043-992247 - -

นางพ�มท�พย� คณะมะ กรรมการและเลขาน�การ 043-992247 - -

นางสาวเกศร�นทร� จ�ตตฤทธ�� ผ� �ช�วยเลขาน�การ 043-992247 - -

2. คณะกรรมการ ต�ดตามแผน

ช��อ ต�าแหน�ง เบอร�โทรศ�พท� เบอร�ม�อ��อ email

นายสมาน เพชรจ�นทร� กรรมการ 043-992247 - -

นายนอม เหลาไชย กรรมการ 043-992247 - -

นายอ�าพร พรมงาม กรรมการ 043-992247 - -

นายอ�ดม บ�ราณรมย� กรรมการ 043-992247 - -

นายจ�รย�ทธ� แสงมณ� กรรมการ 043-992247 - -

ผ� �อ �านวยการ รพ.สต.เม�องเตา กรรมการ 043-992247 - -

ผ� �อ �านวยการ รพ.สต.บ�านโนนจาน กรรมการ 043-992247 - -

ผ� �อ �านวยการ รร.บ�านเม�องเตา กรรมการ 043-992247 - -

นายก�องเก�ยรต� พวงศร� เคน กรรมการ 043-992247 - -

นายอ�เทน เว�ยงค�า กรรมการ 043-992247 - -

นายแดง สร�อยทอง กรรมการ 043-992247 - -

นายส�รส�ห� ไชยสงคราม กรรมการ 043-992247 - -

3. คณะกรรมการสน�บสน�นการจ�ดท�าแผนพ�ฒนาท�อง���น

ช��อ ต�าแหน�ง เบอร�โทรศ�พท� เบอร�ม�อ��อ email

นางพ�มท�พย� คณะมะ ปล�ดองค�การบร�หารส�วนต�าบลเม�องเตา 043992238 ต�อ 47 - -

นายก�องเก�ยรต� พวงศร� เคน กรรมการ 043-992247 - -

นางสาวร��งตะว�น ตาค�าทร�พย� กรรมการ 043-992247 - -

นางว�ภาภรณ� แสงน��า กรรมการ 043-992247 - -

นางสาวส�ตาภ�ทร พลหาวงษ� กรรมการ 043-992247 - -

นายกอบเดช มะโนร�ตน� กรรมการ 043-992247 - -



นายร�ชพล พลศร�พ�มพ� กรรมการ 043-992247 - -

นายอ�ดร แก�วประเสร�ฐ กรรมการ 043-992247 - -

นายว�ช�ยร�ตน� ส�วรรณวงษ� กรรมการ 043-992247 - -

นายสมพงษ� อาษาก�จ กรรมการ 043-992247 - -

นายอ�เทน เว�ยงค�า กรรมการและเลขาน�การ 043-992247 - -

นางสาวเกศร�นทร� จ�ตตฤทธ�� ผ� �ช�วยเลขาน�การ 043-992247 - -

ท��งน�� หากประชาชนท�กท�านหร�อหน�วยงานราชการต�างๆ ท��เก��ยวข�องม�ข�อสงส�ยหร�อม�ความประสงค�จะเสนอตวามค�ดเห�นหร�อข�อเสนอแนะ การบร�หารงานขออบต.เม�องเตาทราบ เพ��อจะได�พ�จารณาการวางแผน

พ�ฒนาและปร�บปร�งการด�าเน�นการ ตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ��นท��ในระยะต�อไป

จ�งประกาศมาเพ��อทราบโดยท��วก�น

ประกาศ ณ ว�นท�� 26 ก�นยายน 2565

นายก อบต.เม�องเตา

ข�อม�ล ณ 28/04/2565


