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ผลการดําเนินงาน
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

องค์ การบริหารส่ วนตําบลเมืองเตา
เลขที่ ๑๓๙ หมู่ท่ ี ๑๗ ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพสิ ัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗ โทรสาร ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗
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คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผ่ า นการประชาสั ม พั น ธ์ บนเว็ ป ไซค์ หรื อ เพจ ต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเมื อ งเตา
เพื่อ เปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเตาการกับการดําเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดําเนินงาน
ที่ส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของชุม ชน ตํ าบลเมืองเตา และหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการ
ดําเนินงาน ความสําเร็จของโครงการ การสรุปผลความสําเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนําข้อมูลสําหรับการวางแผนการ
ดําเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหาร
ในการพัฒนาคุณภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตาให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตําบลเมืองเตาให้มีมาตรฐาน
ตลอดจนยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ บุ ค ลากรและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสํ า หรั บ
การจัดกิจกรรมต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
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สาส์น ... จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตําบลเมืองเตา ข้าราชการ หัวหน้าส่วนทุกส่วน สําหรับปีนี้ ทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา มีความยินดี และ มีความสุขใจในการพัฒนาตําบลเมืองเตาของเรา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีหลาย
กิจกรรม และ โครงการ ในแต่ กอง ส่วน ได้ดําเนินโครงการตอลอดทั้งปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 นั้น สําหรับช่วงนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตาก็ได้ช่างมาปฏิบัติหน้าที่แล้ว คือนายรัชพล พลศรีพิมพ์ ตําแหน่งนายช่างโยธา ชํานาญงาน
และ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งให้นายรัชพล พลศรีพิมพ์ รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองช่าง ทําให้มีการขับเคลื่อน
โครงการที่คั่งค้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดําเนินการออกไป ใกล้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตาแล้วครับ
หากแต่การปฏิบัติหน้าที่ของกระผมนั้น จะต้องได้รับการปรึกจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ของเรา
ครับ เพราะถือว่า เป็น ผู้มีประสบการณ์ และให้คําแนะนําที่ดีแก่ การปฏิบัติหน้าที่นกยก องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
กับกระผม กระผมขอขอบพระคุณ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คําแนะนําดีๆในการปฏิบัติหน้าที่แก่กระผม
อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล อีกทั้งได้เข้า
ร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ที่ได้ดําเนินโครงการ สร่างความเข้มแข็ง การพัฒนาที่
ยั่งยืน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตําบลเมืองเตาทุกคน ขอขอบพระคุณครับ

(นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน)
รองปลัด อบต.เมืองเตา รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.เมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เมืองเตา
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ทําเนียยบ ผู้บริหหาร

นายก้องเกี
ง ยรติ พวงศรีเคน
รอองปลัด อบต..เมืองเตา รักษษาราชการแททน
ปลัด อบตต.เมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เมืองเตา
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ทําเนียบสภา อบต. เมืองเตา
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8

ทําเนียบหัวหน้าส่วน
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สํานักปลัด
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กองคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง
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กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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13

กองสวัสดิการสังคม
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
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สํสําานันักกปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
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-งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาสตรี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
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-งานควบคุมมลพิษ
-งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมโรค
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นําโรค
- งานโรคเอดส์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาและพยาบาล
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองส่งเสริมการเกษตร

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกป่า
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบ
ทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง และการใช้งานว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด
ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตาม ๑) – ๓) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิด
ความเสียหายหรือการรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ
ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
ตรวจสอบในกรณีพิเศษเมื่อได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การศึกษา
ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา จํานวน ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวน ๓ แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2
พ.ศ. 25๖2

ทีต่ ั้ง

ที่

จํานวนนักเรียน

ชื่อศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
หมูท่ ี่

ชาย

หญิง

รวม

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองเตา

17

24

20

44

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฮี

5

13

8

21

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสาย

4

6

6

12

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนบ่อ

9

19

12

31

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนจาน

22

17

15

32

79

61

140

รวม

ศูนย์การเรียนชุมชนตําบลเมืองเตา
มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน 89 คน แบ่งได้ดังนี้
ประเภทระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

เป็นนักศึกษา
1
33
50
84

ชาย เป็นนักศึกษา
0
25
42
67

หญิง

รวม
0
58
92
150
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ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
จํานวนนักเรียน
ชื่อสถานศึกษา

อนุบาล

ประถมศึกษา

อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

รวม

๑. โรงเรียนบ้านเมืองเตา

11

18

0

11 13 10 10 17 13 103

๒. โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

11

13

0

14 19 11 13

3.โรงเรียนบ้านหนองฮี

16

10

0

10 16 12 12 19 15 110

4.โรงเรียนโนนจานวิทยา

21

22

0

14

59

63

0

49 56 45 50 55 60 437

รวมทั้งสิน้

8

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองเตา หมู่ที่ 11
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนจาน หมูท่ ี่ 7
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100 %
ตาราง องค์กร/กลุ่มอาชีพในตําบลเมืองเตา

(หมูท่ ี่)

จํานวนสมาชิก
(ราย)

กลุ่มทอผ้าไหม

1

20

เพื่อทอผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม ยกดิ้นทอง

2

20

เพื่อทอผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มเย็บผ้า

3

15

เพื่อเย็บผ้า แปรรูป จําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์

4

10

เพื่อเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จําหน่าย

กลุ่ม

9

95

12 15 14 23 129

สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง

ทีต่ ั้ง

5

กิจกรรม

21

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

5

18

เพื่อจักสานไม้ไผ่ จําหน่าย

กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร สัมมาชีพ

5

30

เพื่อปลูกพืชสมุนไพรจําหน่าย

กลุ่มสมุนไพร

6

26

เพื่อปลูก แปรรูปสมุนไพรจําหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหาร ไส้กรอก

8

20

เพื่อผลิต และจําหน่ายไส้กรอก

กลุ่มทอผ้าไหม

11

15

เพื่อทอผ้าไหม ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า จําหน่าย

กลุ่มปลูกผักขาย

11

2

เผื่อปลูกผักจําหน่าย

กลุ่มผลิตตุ๊กตาไหมพรม

13

30

เพื่อผลิต และจําหน่ายตุ๊กตาไหมพรม

กลุ่มร้านค้าชุมชน

13

46

เพื่อรวมกลุ่มจําหน่ายสินค้าเพื่อประชาชนในหมู่บ้าน

กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

13

48

เพื่อเลี้ยงปลาดุกจําหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

14

25

เพื่อทอผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงสุกร

14

11

เพื่อเลี้ยงสุกรจําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงไก่พนื้ เมือง

14

25

เพื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองจําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงไก่พนื้ เมือง

15

15

เพื่อเลี้ยงไก่พื้นเมืองจําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์

15

8

เพื่อเลี้ยงโคแม่พันธุ์จําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงโคขุน

17

21

เพื่อเลี้ยงโคขุนจําหน่าย

กลุ่มปลูกผักอินทรีย์

17

10

เพื่อปลูกผักอินทรีย์จําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงสุกร

17

5

เพื่อเลี้ยงสุกรจําหน่าย

กลุ่มทอผ้า

17

15

เพื่อทอผ้า ฝ้าย ผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกก

19

13

เพื่อทอเสื่อกก และแปรรูป จําหน่าย

กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโค

20

7

เพื่อเลี้ยงโคขุนจําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์

20

7

เพื่อเลี้ยงโคขุนจําหน่าย

กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวหอมมะลิ

20

7

เพื่อผลิตและจําหน่ายข้าวหอมมะลิ

22

กลุ่มทอเสื่อกก

21

20

เพื่อทอเสื่อกก และแปรรูป จําหน่าย

กลุ่มแปรรูปไหมพรม

21

40

เพื่อผลิตและแปรรูปจากไหมพรม จําหน่าย

กลุ่มร้านค้าชุมชน

22

64

เพื่อรวมกลุ่มจําหน่ายสินค้าเพื่อประชาชนในหมู่บ้าน

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

22

77

เพื่อรวมกลุ่มส่งเสริมการสีข้าวในชุมชน

กลุ่มทอผ้า

23

36

เพื่อทอผ้า ฝ้าย ผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มทอผ้า

24

10

เพื่อทอผ้า ฝ้าย ผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มเลี้ยงสุกร

24

11

เพื่อเลี้ยงสุกรจําหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

25

16

เพื่อทอผ้าไหม จําหน่าย

กลุ่มสมุนไพร

26

26

เพื่อปลูก แปรรูปสมุนไพรจําหน่าย

การนับถือศาสนา
ประชาชนในตําบลเมืองเตาจะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 12 แห่งดังนี้

หมู่ที่
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
21
22
รวม

ชื่อวัด

จํานวนพระ

วัดศรีสง่าสามัคคี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
วัดบ้านหนองฮี
วัดวารีอุดม
วัดคีลีวรรณ
วัดสว่างอรุณวราราม
วัดกางกีศ่ รีอดุ ม
วัดศรีนครเตา
วัดทุ่งเมืองเตา
วัดบ้านโนนยาง
วัดโนนยูง
วัดบ้านโนนจาน
12 วัด
43

2
3
7
3
1
5
1
7
4
2
2
6
-

จํานวนเณร

จํานวนชี

อื่นๆ

-

-

-

-

-
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ประเพณีและงานประจําปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ประมาณเดือน มกราคม

- ประเพณีวันสงกรานต์

ประมาณเดือน เมษายน

- ประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อศรีนครเตา

ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน

- ประเพณีทําบุญกลางบ้าน ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประมาณเดือน พฤษภาคม

- ประเพณีงานบุญกฐิน

ประมาณเดือน ตุลาคม

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

- ประเพณีลอยกระทง

ประมาณเดือน พฤศจิกายน

เนื้อที่รวมโดยประมาณ
ตําบลเมืองเตา มีเนื้อที่โดยประมาณ 76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,500 ไร่
๓.๓ จํานวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 26 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
เต็มทุกหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเตา
หมู่ที่ 2 บ้านยานาง
หมู่ที่ 3 บ้านโนนยูง
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองฮี
หมู่ที่ 6 บ้านน้ําอ้อม

นายอุดร แก้วประเสริฐ
นายจตุรงค์ บัวไชยยา
นายทองพูน อามาตย์เสนา
นายอุดม บุราณรมย์
นายเรืองเดช บุราณรมย์
นายสุนทร แสงวิเศษ
นายทวีป ประสาริบุตร
นายอภิสิทธิ์ หอมจันทร์
นายบุญมี โจมเสนาะ
นายสุรชัย ประยงค์วีระกุล
นายเข็มพร โคตรวงษ์
นายชาย
ไชยสงคราม
นายคําอ้าย สิงห์ป้อง
นายสวัส งอกศรี
นายสมสัญ อันทะโส
นายแปลก ปักษา

ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
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หมู่ที่ 7 บ้านโนนจาน
หมู่ที่ 8 บ้านผักสั่ง
หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ
หมู่ที่ 10 บ้านกางกี่
หมู่ที่ 11 บ้านเมืองเตา
หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา
หมู่ที่ 13 บ้านโนนยาง
หมู่ที่ 14 บ้านเมืองเตา
หมู่ที่ 15 บ้านหนองฮี
หมู่ที่ 16 บ้านดอนกวาง
หมู่ที่ 17 บ้านหนองเลิง
หมู่ที่ 18 บ้านเมืองทอง
หมู่ที่ 19 บ้านริมบึง

นายจิระชัย ใจบุญ
นายคําบาล ทันที
นายสมบัติ ทุมมาลา
นายอํานาจ จันทร์งาม
น.ส.ธัญญาลักษณ์ พลรัตน์
นายทวี เกิดบุญมี
นายอดิศกั ดิ์ สร้อยทอง
นายแดง สร้อยทอง
นายวันดี สอนสิทธิ์
นายดาวเรือง ภาระจ่า
นายเอกสิทธิ์ สอนสิทธิ์
นายสุวิชัย วงสาโท
นายภูมินิมิต พลอามาตย์
นายจักขีน สระใหญ่
นางสุกัญญา สถานรัมย์
นายสาย อินทร์โสภา
นายฉลอง พงษ์หนองพอก
นายสมใจ บุราณรมย์
นายดารุณ ราชอาษา
นายสัญญา อันไฮ
นายบุญจันทร์ หนองพร้าว
นายทองเลื่อน หาจันทร์
นายสําลี
แก้วประเสริฐ
นายบุญช่วย บุราณรมย์
นายชนะพล ไชยสงคราม
นายอมรรัตน์ ผลน้ําอ้อม
นายประเสริฐ นาคินชาติ
นายโสวัฒ ไชยสงคราม
นายเรืองยุทธ วงศ์สมศักดิ์
นายสิทธิศักดิ์ คาทิพาที
นายวิชัยรัตน์ สุวรรณวงษ์
นายอํานาจ ทองจันทร์
นายประธาน แก้วประเสริฐ
นายถวิลชัย แสงวิเศษ
นายทองม้วน คํามูลตรี
นายนิยม วงศ์คําจันทร์
นายบุญธรรม เสนาโนฤทธิ์
นายสง อันทะลัย

สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
กํานันตําบลเมืองเตา
สมาชิก อบต.
ประธานสภาฯ
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
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หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 21 บ้านโนนยูง
หมู่ที่ 22 บ้านโนนจาน
หมู่ที่ 23 บ้านโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 24 บ้านแสนสุข
หมู่ที่ 25 บ้านศรีนครเตา
หมู่ที่ 26 บ้านน้ําอ้อมพัฒนา

นายถาวร บุตรช่วง
นายสุนทร ไขรัมย์
นายสุนทร บุตรช่วง
นายบุญรัตน์ ภักดีกาล
นายบวร พิมพ์แพน
นางเข็มพร ศรีวรรณะ
นายกิตติศกั ดิ์ บุญหมั่น
นายสุเทพ ปัดไธสง
นายลุน พิมพ์สําราญ
นายอุดม รามมะมะ
นางอําพร พรมงาม
นายสากล รามมะมะ
นายสมพงษ์ อาษากิจ
นายสังวร อันทะลัย
นายบรรลุ พงษ์หนองพอก
นายวุฒิพงษ์ ล้วนศรี
นายแดง สุนทร
นายประมวล พิมพ์แพน
นายเสาร์ คําอินทร์
นายนิติกร ระหงษ์ทอง
นายบุญศรี บุญหมั่น

ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
รอง ประธานสภาฯ
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต.
สมาชิก อบต.
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แผนทีต่ ําบลเมืองเตา
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
“ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิชนั้ นํา แหล่งน้าํ มากมีปลาดีปลาชุม
กลุ่มอาชีพหลากหลาย มากมายแหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

27

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๒.๓ พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความ
ต้องการของประชาชน
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกองสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้
ประชาชน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมแบบประชาชนมี
ส่วนร่วม
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 6
พันธกิจที่ 7
บริหารงานท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน
ส่งเสริ มกระบวนการบริหารจั ดการที่ดีในองค์ กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

๒.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ํา และ
สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
๒.๔ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การก่อสร้าง ฟื้นฟู บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสําหรับการคมนาคมขนส่ง
1.2 การขยาย พัฒนา ปรับปรุงเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
1.3 การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
1.4 การพัฒนา ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ช่องลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ํา ร่องระบายน้ํา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
2.3 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การควบคุมและระงับโรคติดต่อ
3.3 สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
3.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการศึกษา
4.2 ส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
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5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงานสํานักงานและการมีกองร่วมของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
6.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 ส่งเสริมและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 บําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.4 ส่งเสริมการปลูกป่า
๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา กําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม ๒๕59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองกองท้องถิ่น ได้มีการกําหนดตําแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ควรเน้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการและการ
ลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานประโยชน์สูงสุด การทําการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําจาก
ภาวะฝนแล้ง
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2562
รายรับ
รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

หมวดภาษีอากร

176,000.00

176,000.00

200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

300,000.00

200,000.00

50,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

170,000.00

200,000.00

200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

200,000.00

200,000.00

200,000.00

50,000.00

250,000.00

210,000.00

100.00

100.00

100.00

896,100.00

1,026,100.00

860,100.00

รายรับ
รายได้จัดเก็บ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
รวมรายได้จดั เก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

17,260,500.00 16,020,500.00 16,432,000.00

รวมรายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
17,260,500.00 16,020,500.00 16,432,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
รวม

27,843,400.00 30,453,400.00 30,707,900.00

27,843,400.00 30,453,400.00 30,707,900.00
46,000,000.00 47,500,000.00 48,000,000.00
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สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local performance Assessment : LPA ) พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562
ผลการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ 2561 รวม
ผลการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ 2562 รวม
ด้าน

ประเภทงาน

80.65 คะแนน
82.73
คะแนน
ประจําปีงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
2561
2562

สรุปการเปรียบเทียบ

ด้านที่ 1

ด้านบริหารการจัดการ

85.0

82.86

- 2.14

ด้านที่ 2

ด้านการบริหารบุคคลและ
กิจการสภา

86.51

94.67

8.16

ด้านที่ 3

ด้านบริหารการเงินการคลัง

68.84

62.63

- 6.21

ด้านที่ 4

ด้านบริการสาธารณะ

82.33

86.22

3.89

ด้านที่ 5

ด้านธรรมาภิบาล

73.85

80

6.15

คะแนนรวม

80.65

82.73

2.08
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ดังนั้น
สรุปได้ว่าผลการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 5 ด้าน ต้องมีผลการประเมิน 60 คะแนนขึ้นไป
ในด้านที่ 3 มีคะแนน 62.63 แม้จะผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนยังน้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 เมื่อมีการแจ้งผลการตรวจและ
แจ้งให้พนักงานเอาใจใส่งาน ในด้านที่ 3 หลังจากนั้น เมื่อมีการตรวจประเมินอีกครั้งในปีงบประมาณ 2563 จะต้องมีระดับ
คะแนนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนในด้านที่ 1 คะแนนในปีงบประมาณ 2562 ระดับคะแนนต่ําลง เนื่องจากการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ได้น้อย ระดับคะแนนจึงลดลงจากปีที่ผ่านมา
ส่วนในด้านที่ 2 , 4 , 5 ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนดี เมื่อมีการตรวจประเมินอีกครั้งในปีงบประมาณ
2562 คะแนน ของ ด้านที่ 2 , 4 , 5 เพิ่มมากขึ้น เป็นที่น่าพอใจ และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการพัฒนา และเอาใจ
ใส่งานที่ตนได้รับมอบหมายให้ดียิ่ง
ในด้านรวมทั้ง 5
ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนในเกณฑ์ ที่ดี และปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มีคะแนนเพิ่มขึ้น 2.08 คะแนน รักษาระดับคะแนนได้ดีเยี่ยม
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรสอบถามและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดําเนินการพัฒนา และเอาใจใส่งานที่ตนได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น ใน
ด้านที่ 1 , 3 , เพื่อพัฒนาคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณถัดไป
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สรุปรายงานการดําเนินงานหมวดค่าใช้สอย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

ดรายจ่ าย

งบ
ดําเนินงาน

งานเทศกิจ

ค่าใช้สอย

งาน
บริหารงาน
คลัง

87,990.00
89,909.00
89,909.00
89,909.00

59,300.00
2,850.00
150,140.00
150,140.00

ประเภทรายจ่ าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
บริ การ
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซม
รวม งบดําเนินงาน
รวมสุ ทธิ

งานบริหาร
ทัว่ ไป

ประมาณการ

รวมจ่ ายจริง

1,491,500.00

1,240,225.00

61,000.00

59,710.00

2,657,920.00

2,300,761.48

287,640.00

67,442.08

4,498,060.00
4,498,060.00

3,668,138.56
3,668,138.56

งานกําจัด
งานกีฬา
ขยะมูลฝอย
และ
และสิ่ ง
นันทนาการ
ปฏิกลู

27,240.00

236,600.00

27,240.00
27,240.00

236,600.00
236,600.00

งานบริหาร งานบริหาร
งานบริหาร งานบริหาร งานบริหาร
ทัว่ ไปเกีย่ วกับ ทัว่ ไปเกีย่ วกับ ทัว่ ไปเกีย่ วกับ
ทัว่ ไป
ทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การรักษา
การศึกษา
เคหะและ
เกีย่ วกับ
สาธารณสุ ข
ความสงบ
ชุมชน
สั งคม
ภายใน
สงเคราะห์
265,855.00
47,000.00
130,000.00
13,400.00
622,350.00
59,710.00
461,851.48
20,000.00
43,676.00
7,460.00
14,680.00
128,960.00
32,427.27
16,564.81
15,600.00
0.00
819,843.75
36,564.81
90,676.00
153,060.00
28,080.00
751,310.00
819,843.75
36,564.81
90,676.00
153,060.00
28,080.00
751,310.00
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งานบําบัดนํา้ งานป้ องกันภัย งานระดับ
เสี ย
ฝ่ ายพลเรือน ก่อนวัยเรียน
และระงับ
และ
อัคคีภัย
ประถมศึกษา

งานวางแผน
สถิตแิ ละ
วิชาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น

งานส่ งเสริมการเกษตร

73,630.00
27,820.00

9,700.00

27,820.00
27,820.00

9,700.00
9,700.00

197,765.00
0.00
197,765.00
197,765.00

73,975.00

392,600.00

143,120.00

73,975.00
73,975.00

392,600.00
392,600.00

216,750.00
216,750.00

งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุ มชน

งานอนุรักษ์ แหล่ งนํา้ และป่ าไม้

326,355.00

39,750.00

326,355.00
326,355.00

39,750.00
39,750.00

สรุปรายงานการดําเนินงานหมวดครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
หมวด
รายจ่ าย

งบลงทุน

ค่าครุ ภณั ฑ์

ประเภทรายจ่ าย

ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
ครุ ภณั ฑ์อื่น
รวม งบลงทุน
รวมสุ ทธิ

ประมาณการ

รวมจ่ ายจริง

98,000.00
23,000.00

97,000.00
22,930.00

9,000.00
250,000.00
380,000.00
380,000.00

9,000.00
248,000.00
376,930.00
376,930.00

งาน
บริหารงาน
คลัง

งานบริหาร
ทัว่ ไป

งานระดับก่ อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

97,000.00
22,930.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00

119,930.00
119,930.00

248,000.00
248,000.00
248,000.00
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สรุปรายงานการดําเนินงานหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
หมวด
รายจ่ าย
งบลงทุน

ค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง

ประเภทรายจ่ าย

ประมาณการ

ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ

5,189,150.00

รวม งบลงทุน
รวมสุ ทธิ

5,189,150.00
5,189,150.00

รวมจ่ ายจริง

งานก่อสร้ าง
โครงสร้ างพืน้ ฐาน

764,515.60

764,515.60

764,515.60
764,515.60

764,515.60
764,515.60

สรุปรายงานการดําเนินงานหมวดค่าวัสดุ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา
หมวด
รายจ่ าย
งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ประเภทรายจ่ าย

ประมาณการ

วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรื อการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่ องดับเพลิง
ค่าอาหารเสริ ม (นม)
วัสดุการศึกษา
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุสาํ รวจ
วัสดุอื่น
รวม งบดําเนินงาน
รวมสุ ทธิ

237,738.00
28,000.00
69,000.00
275,000.00
530,000.00
5,000.00
134,490.00
10,000.00
1,168,637.00
1,262,930.00
80,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
3,820,795.00
3,820,795.00

รวมจ่ ายจริง

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารทัว่ ไป

235,692.00
26,765.00
0.00
215,979.60
505,780.00
4,550.00
134,040.00
9,800.00
1,168,440.94
1,262,900.00
40,752.00
0.00
0.00
2,473.00

58,742.00

43,000.00

101,205.00
26,765.00
0.00
185,129.60
125,780.00
4,550.00
46,750.00

3,607,172.54
3,607,172.54

101,742.00
101,742.00

490,179.60
490,179.60
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งานบริหาร
ทัว่ ไป
เกีย่ วกับการ
รักษาความ
สงบภายใน
4,960.00

งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา

20,000.00

งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

9,950.00

งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

20,000.00

0.00
28,350.00

งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข

งานระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษา

6,405.00

2,500.00
380,000.00
7,000.00

10,000.00

12,490.00

5,000.00

9,800.00
1,168,440.94
1,262,900.00
40,752.00
0.00
0.00
2,473.00
43,110.00
43,110.00
งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

27,000.00
27,000.00
งานส่ งเสริ ม
การเกษตร

9,850.00

4,580.00

4,900.00

4,900.00

14,750.00
14,750.00

9,480.00
9,480.00

63,175.00
63,175.00

32,490.00
32,490.00

393,905.00
393,905.00

2,431,340.94
2,431,340.94
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