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คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจัดทํา
ขึ้นตาม ระ เบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                  
พ.ศ. 2548 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
ยุทธศาสตร  การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีตองการดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่
ของตําบล เมืองเตา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม           
ท่ีตองดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ของตําบลเมืองเตา  ท้ังที่ปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 2566 และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียดสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถ            
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น และสามารถใชในการควบคุมการดําเนินงานในเขตพื้นที่ได
อยางเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช เปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและ                 
การประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน ของผูบริหารดวย  
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สวนท่ี ๑ 
 
 

 

 
๑.  บทนํา 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ ๒๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย วา
ดวยการจัดทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคปกครองสวนทองถ่ินเพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะโดยการจัดทํา
แผน กา รดํ า เ นิ น ง า นขอ งองค ก รปกครองส ว น ท อ ง ถ่ิ น   ใ ห ดํ า เ นิ น กา ร ตามแนวทา งป ฏิ บั ติ ก า ร                    
ใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อจัดทําบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมบริการสาธารณะ  ขอ ๑๐ การจัดทําแผนการดําเนินงาน  และ ขอ 10.2 ขั้นตอนจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําป  โดยนําโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ/วัสดุ/งานตางๆ ขอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
จัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําเปน
แผนการดําเนินงานประจําป  10.2.1  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  ๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพื้นที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา
รางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วไปและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวัน  1.2.2  ระยะเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงาน ๑)  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานแลโครงการจากหนวยงาน  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น 3) การขยายเวลาการจัดทําการ
ดําเนินงานใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5  
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ ๒๕๖5)  ขอ 11. การใชแผนพัฒนาทองถิ่น 11.3 การจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น                 
การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การติดตามและประเมินแผลพัฒนาทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมอาจ

ที่มาของแผนการดําเนนิงานที่มาของแผนการดําเนนิงานที่มาของแผนการดําเนินงาน   
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ดําเนินการตามหวงระยะเวลาที่กําหนดไวใหขอขยายเวลากับผูมีอํานาจ สําหรับการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดทําแผนการดําเนินงาน และขอผอนผันกับผูมีอํานาจสําหรับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

 ภายใตระเบียบและหนังสือดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้น  เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/
กิจกรรม/ครุภัณฑ/วัสดุ/งานตางๆ ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะและของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่                      
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ทําใหการติดตาม
และประเมินผลเมื่อส้ินปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีวัตถุประสงคดังนี้   

 

๒.  วัตถปุระสงคของแผนการดําเนินงาน 
๒.๑  เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ 
๒.๒  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
๒.๓  เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ 

โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดําเนินงาน  ทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น        
 

๓.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วไปและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน   

๓.๓  การขยายเวลาการจัดทําการดําเนินงานใหขอขยายเวลากับผูมีอํานาจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใหปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 
– 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๖5)   

 
 

แผนการดําเนินงาน... 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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มีรายละเอียดเคาโครงการดังน้ี 
******************** 

 
  สวนที่  ๑ ที่มาของแผนการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

๑.  บทนํา 
๒.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๔.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

สวนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/ครุภัณฑ  ประกอบดวย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีสรปุครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)    
๓.  บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)    
๔.  บัญชีครุภัณฑ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)    

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้ันตอนการจัดทํา... 
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แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

๔.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนบัแตวันประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วไปและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

- หนวยงาน
สวนกลาง  
- สวนภูมิภาค  
- รัฐวิสาหกิจและ 
- หนวยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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๔.๑  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมาขึ้นทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

๔.๒  ทําใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
๔.๓  ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
๔.๔  ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 
(บาท)ทัง้หมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลักเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสราง
พื้นฐาน   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานกอสราง 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟาและประปา 
 

 
 

7 
 

1 

 
 

9.46 
 

1.35 

 
 

1,288,900 
 

1,612,746 

 
 

13.18 
 

16.49 
 

 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

รวม 8 10.81 2,901,646 29.67  
ยุทธศาสตร ที่ 2   การพฒันาดานเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 5 6.76 172,750 1.77 

 
กองสงเสริมการเกษตร 

รวม 5 6.76 172,750 1.77  
 
 
 

 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 
(บาท)ทัง้หมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลักเนินการ 

ยุทธศาสตร ที่  3 การพัฒนาคน และสังคม 
 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

3.3 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

3.4 แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น 

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

3.7 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 

 
 

6 
 

3 
 

5 
 

4 
 

7 
 

1 
 

2 

 
 

8.11 
 

4.05 
 

6.76 
 

5.41 
 

9.46 
 

1.35 
 

2.70 
 

 
 

117,000 
 

112,000 
 

673,200 
 

70,000 
 

340,000 
 

12,000 
 

200,000 

 
 

1.20 
 

1.15 
 

6.88 
 

0.72 
 

3.48 
 

0.12 
 

2.05 

 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

กองสวสัดิการสังคม 
 

กองสวสัดิการสังคม 
 

กองสวัสดกิารสังคม/กอง
สาธารณสุขฯ  

รวม 28 37.84 1,524,200 15.59  

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 
(บาท)ทัง้หมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลักเนินการ 

ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 
4.1 แผนงานการศกึษา   งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศกึษา 
 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    งานกีฬาและ 
นันทนาการ 
 
4.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ   งานศาสนาวฒันธรรม
ทองถิน่ 

 

 
 

11 
 

2 
 

4 
 

 
 

14.86 
 

2.70 
 

5.41 

 
 

4,239,252 
 

115,000 
 

305,000 
 
 

 
 

43.35 
 

1.18 
 

3.12 
 
 

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
กองการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

รวม 17 22.97 4,659,252 47.65  

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 
(บาท)ทัง้หมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลักเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบรหิารทัว่ไป 

 

5.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป     งานวางแผนสถติแิละวิชาการ 

 

5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบรหิารงานคลัง 

 
6 
 

5 
 

1 
 

 
8.11 

 
6.76 

 
1.35 

 
310,000 

 
70,000 

 
10,000 

 
3.17 

 
0.72 

 
0.10 

 
สํานักปลดั 

 

สํานักปลดั 
 

กองคลัง 

รวม 12 16.22 390,000 3.99  

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิลู 

6.2 แผนงานการเกษตร    งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน   งานบําบดัน้ําเสีย 

 

 
1 

1 

2 

 
1.35 

1.35 

2.70 

 
50,000 

20,800 

60,000 

 
0.51 

0.21 

0.61 

 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

กองสงเสริมการเกษตร 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

รวม 4 5.41 130,800 1.34  

รวมทั้งสิ้น 74 100 9,778,648 100  

แบบ  ผด. ๐๑ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

14 

 

 
สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

(โครงการตามงบประมาณอดุหนุนเฉพาะกิจ) 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ 
(บาท)ทัง้หมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลักเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพฒันาดานการคมนาคมขนสงและโครงสราง
พื้นฐาน   
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานกอสราง 
 

 
 

2 
 
 

 
 

100 
 
 

 
 

7,769,000 
 
 

 
 

100 
 
 

 
 

กองชาง 
 
 
 

รวม 2 100 7,769,000  100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

15 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการกอสราง
ถนน คสล. จาก
ศาลาสระหนอง
กระโดน ถึง บาน
นายหลอง  

         จงใจงาม หมูที ่6 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บานน้ําออม หมู
ที ่6  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร 
หนา 0. 15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอย
กวา 368.00 ตารางเมตร  พรอม
ติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนดสายจากศาลาสระหนอง
กระโดน ถึง บานนายหลอง  จงใจ
งาม ตําบลเมืองเตา อําเภอพยคัฆภูมิ
พิสัย จังหวดัมหาสารคาม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 129 ขอ 7 
 

207,500 หมูท่ี 6 
บาน       

น้ําออม 

กองชาง             

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จาก
บานนางทอง
อินทร สิทธิดา  
ถึงบานนางบุญม ี
ไชยสงคราม หมูที่ 
20 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโพธิ์ชยั หมู
ที ่20 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอย
กวา 116 ตารางเมตร พรอมลงไหล
ทางหินคลุกขาง
ละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนดสายจากบานนางทอง
อินทร สิทธิดา ถึง บานนางบุญม ีไชย
สงคราม ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 138 ขอ 37 

65,000 หมูที่ 20 
บาน  

โพธิ์ชัย 

 

กองชาง             

 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

17 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานน้ําออมพัฒนา 
หมูที่ 26 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บานน้ําออม
พัฒนา หมูที ่26  ถึงบานโนน
จาน  ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 35.00   
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 140.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนดสายจากบานน้ํา
ออมพัฒนา หมูท่ี 26  ถึงบาน
โนนจาน ตําบลเมืองเตา อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 201 ขอ 17 

78,800 หมูที่ 26 
บาน  

น้ําออม
พัฒนา 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

18 

 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

4 โครงการกอสราง
ถนนคันดิน จาก
แยกที่นานางตัน 
นากลาง ถึง ถนน
เสน 3003 
(หนองกก - เมือง
เตา) หมูที ่3 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคัน
ดิน บานโนนยูง หมูที ่3  ขนาด
กวาง 6.00 เมตร ยาว
รวม 700.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไมนอยกวา 3,360.00 ลูกบาศก
เมตร สายจากที่นานางตัน นา
กลาง ถึง ถนนเสน 3003 (หนอง
กก - เมืองเตา) พรอมเกรดเกลี่ย
เรียบ พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน
จํานวน   1 ปาย ตําบลเมือง
เตา อําเภอพยัคฆภมูิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 139 ขอ 39 

149,800 หมูที่ 3 
บาน  

โนนยูง 

 

กองชาง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

19 

 

 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

5 โครงการกอสรางถนน
หินคลุก จาก สวนนาย
บุญหลั่น ไชยสงคราม 
ถึงนานางเก้ียว รามมะ
มะ หมูที ่1 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหิน
คลุก บานเมืองเตา หมูท่ี 1 ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 400.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 200.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรยีบ พรอม
ติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน
จํานวน 1   ปาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนด สายจากสวน
นายบุญหลั่น ไชย
สงคราม ถึง   นานางเกี้ยว รามมะ
มะ ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 198 ขอ 7 

162,800 หมูที่ 1 
บาน 

เมืองเตา 

กองชาง              

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

6 โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก จาก
บานนายพันธ พร
เสนา หมูที ่12 ถึงที่
เขตแดนบานหัวชาง 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหิน
คลุก บานศรีนครเตา หมู
ที ่12  ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 615.00 เม
ตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมี
ปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 307.50 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดเกลี่ยเรียบ พรอมติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน  1  ปาย รายละเอียดตาม
แบบแปลนกําหนดสายจากบานนาย
พันธ พรเสนา หมูที ่12 ถึงท่ีเขต
แดนบานหัวชาง ตําบลเมือง
เตา อําเภอพยัคฆภมูิพิสัย จังหวดั
มหาสารคาม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570) หนา 135 ขอ 25 

250,000 หมูที่ 
12 
บาน              

ศรีนคร

เตา 

 

กองชาง             

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผดิชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

7 โครงการลอมร้ัวลวด
หนาม เสา คสล. 
หนองบึงใหญ 
ระยะทาง 1,640 
เมตร หมูที่ 19 

เพื่อจายเปนคากอสรางตาม
โครงการลอมลวดหนามเสา
คอนกรีตหนองบึงใหญ บานริม
บึง หมู
ที ่19 ระยะทาง 1,640 เมตร 
  พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ปาย ตําบล
เมืองเตา อําเภอพยคัฆภมูิ
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2566 2570) หนาที ่140   
ขอ 42 

375,000 หมูที่ 
19 
บาน           
ริมบึง 

กองชาง             

จํานวน  7  โครงการ 1,288,900               
 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภมูิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
(โครงการตามงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  
งาน

รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการซอมสรางถนน
แ อ ส ฟ ล ท ค อ น ก รี ต        
โดยวิธี Pavement In – 
place Recycling บาน
โนนแคน – บานผักสั่ง  
(หนังสือ อําเภอพยัคฆภูมิ
พิ สั ย  ด วนที่ สุ ด  ท่ี  มค 
0023.17/ว441 ลว 
25 สิงหาคม 2565) 

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการถนน
แอสฟลทคอนกรีต  โดยวิธี Pavement In 
– place Recycling บานโนนแคน – บาน
ผักสั่ง ขนาดผิวจราจร กวาง 6 เมตร ยาว 
575 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทาง
แอสฟลทคอนกรีต กวางขางละ 0.50 
เมตร  หรื อมีพื้ นผิ ว จรา จรแอสฟ ลท
คอนกรีตไมนอยกวา 4,025 ตารางเมตร 
(รวมไหลทาง) องคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  

2,738,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

หมูที่ 8 
บาน               
ผักส่ัง 

กองชาง              

2 โครงการซอมสรางถนน
แ อ ส ฟ ล ท ค อ น ก รี ต           
โดยวิธี Pavement In – 
place Recycling บาน
ห นอ ง ฮี  ห มู ที่  5  ,15 
ตําบลเมื อง เตา  อํา เภอ
พยัคฆภูมิพิสั ย  จังหวัด
มหาสารคาม (หนั งสือ 
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดวน
ท่ีสุด ที่ มค 0023.17/ว
441 ลว 25 สิงหาคม 
2565) 

เพื่อจายเปนคากอสรางตามโครงการถนน
แอสฟลทคอนกรีต  โดยวิธี Pavement In 
– place Recycling บานหนองฮี หมูที่ 5 
,15 ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจร กวาง 
5 เมตร ยาว 1,467 เมตร หนา 0.05 
เมตร  หรื อมีพื้ นผิ ว จรา จรแอสฟ ลท
คอนกรีตไมนอยกวา 7,335 ตารางเมตร 
(องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวดัมหาสารคาม  

5,031,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

หมูที่ 
5,15 
บาน

หนองฮ ี

กองชาง              

จํานวน  2  โครงการ 7,769,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
         แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาและถนน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 อุดหนุนการไฟฟาสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟา  ติดตั้งไฟ
สองสวางภายในภายในตําบล
เมืองเตา  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2566-
2570 ) หนา 147  ,148 
และหนา 203 

1,612,746 ภายใน
ตําบล
เมืองเตา 

กองชาง             

จํานวน  1  โครงการ 1,612,746               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    
         แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการสงเสริม
การปลูกขาว            
หมูท่ี 11 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการ เชน 
คาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน คา
ยานพาหนะ คาวิทยากร คาใชจายในการทํา
แปลงสาธิต และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินงานโครงการ ฯลฯ ปรากฏตาม 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ) 
หนา 204 ขอ 1 

20,000 หมูที่ 11 กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

2 ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการ เชน คาใชจายในการฝกอบรม  
 ศึกษาดูงาน 
คาใชจายในการทํากิจกรรมสาธิตการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาใชจาย 
ในการพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
คาวัสดุ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   
ในการดําเนินงานโครงการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับครัวเรือน ชุมชน และ  
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรากฏ
ตาม (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 –
 2570 ) หนา 151 ขอ 6 

29,550 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสรมิ

การเกษตร 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    
         แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
เกษตร 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการ  เชน  คาใชจายในการจัด
กิจกรรมทองเท่ียว 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ
สงเสริมการทองเที่ยว  คาเงิน
รางวัล คาสถานท่ี คาจัด
นิทรรศการ คาอาหาร คาเวทีและ
เคร่ืองเสียง คายานพาหนะและ
คาใชจายอื่น ฯลฯ ปรากฏ
ตาม (แผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570 ) หนา 151  ขอ 5 

50,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

4 สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
เลี้ยงโคเน้ือ 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงโค
เน้ือ เชน คาใชจายในการฝก
อบรม ศกึษาดูงาน คายานพาหนะ คา
วิทยากร และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน  
ในการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ    ปรากตาม (แผนพัฒ 
นาทองถิ่น พ.ศ.2566 –
 2570 )  หนา 150 ขอ 1   

50,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    
         แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

5 สาธิตการปลูก
พืชหลังนา 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการ เชน คาใชจายในการฝก
อบรม ศกึษาดูงาน คา
ยานพาหนะ  คาวิทยากร คาใชจายใน
การทําแปลงสาธิต และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงาน
โครงการ ฯลฯ  ปรากฏ
ตาม (แผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570 ) หนา 150 ขอ 2 

23,200 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

จํานวน  5  โครงการ 172,750               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 
เนนิ
การ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 สมทบกองทุน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นทีต่ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ.2565 (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2566 – 2570 ) หนา 158 ขอ 2 

150,000 ตําบล

เมือง

เตา 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการ
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลเมืองเตา 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน
ออม 1 สวน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสม
บท 1 สวน  และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยใน
สวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมี
จํานวนเทาที่ประชาชนจายเขากองทุนและไมควร
เกิน 365 บาทตอคนตอปและเปนไปดวยความ
อิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเปนการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะโดยยดึประโยชนสุขที่ประชาชนจะ
ไดรบัเปนสําคัญ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570 ) หนา 164 ขอ 1 

50,000 ตําบล

เมือง

เตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

จํานวน  2  โครงการ 200,000               
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการจัดฝกอบรม
ทบทวนสมาชิก
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการจัด
ฝกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  เชน ปาย
โครงการ คาวิทยากร คาจัด
สถานที ่ คาอาหาร และคาน้ํา
ดื่ม วัสดุอุปกรณ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –

 2570 )  หนา 152   ขอ 2    

10,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด              

2 โครงการซักซอม
แผนปฏิบัติการ
ชวยเหลอืผูประสพ
ภัย อุบติัเหตุฉุกเฉิน
สําหรับประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ซักซอมแผนปฏิบัติการชวยเหลือผู
ประสพภัย อุบัติเหตุฉุกเฉินสําหรับ
ประชาชน 
เชน คาอาหาร คาวัสด ุอุปกรณ และ
คาน้ําดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ
ปรากฏตาม ( แผนพฒันา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 155 ขอ 8 

10,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด              

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการฝกอบรม
ซักซอมแผนระงับ
อัคคภียัในชุมชน
สําหรับ อป.พร. 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมซักซอมแผนระงับอัคคีภยั
ในชุมชนสําหรบั อป.พร.เชน
คาใชจายสําหรับงาน อพปร. เพ่ือ
จายเปนคา
วัสด ุอุปกรณ คาอาหาร และคาน้ํา
ดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ปรากฏ
ตาม ( แผนพฒันา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –

 2570 )  หนา 156 ขอ 2  

6,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด 
ภูมิพสัย 

            

4 โครงการอบรมให
ความรูแกเยาวชนใน
การปองกันยาเสพ
ติด 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรอ
บรมใหความรูแกเยาวชนในการ
ปองกันยาเสพ
ตดิ เชน  คาอาหาร สถานที ่วัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ ปรากฏ
ตาม ( แผนพฒันา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –

 2570 )   หนา 152   ขอ 3  

6,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด              

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

5 อุดหนุนโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลอื
ประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
ใหกับ อบต.ลานสะแก  เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลอื
ประชาชน  จํานวน  15,000    
บาท ( แผนพฒันา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 153   ขอ 4 

15,000 ตําบลลาน

สะแก 

สํานักปลัด/
อําเภอพยัค

ภูมิพสัย 

            

6 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง  วัสดุคงทน เชน วาลวน้ํา
ดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอ
สายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับ
ไฟปา (เชน สายฉีด ถัง ไมตับ
ไฟ) ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง เชนถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 153   ขอ 4 

70,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด              

จํานวน  6  โครงการ 117,000               

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการจัดตั้ง
ศูนยบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต 

เพ่ือจายเปนคาใชจายการตั้งจุด
บริการประชาชนในชวงเทศกาล
ตางๆ 
และวันสําคัญของทางราชการ
เชนคาอาหารวาง,เบ้ียเลี้ยง,วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯเปนตนปรากฏ
ตาม ( แผนพฒันา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 157  ขอ 6 

6,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

2 โครงการฝกอบรม
การใหความรูในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฝกอบรมการใหความรู
ในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เชน คาอาหาร คา
วัสด ุอุปกรณ และคาน้ํา
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ
วาปรากฏตาม ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา 156 ขอ 4 

6,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการ
ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจําองคการ
บริหารสวน
ตําบลเมอืงเตา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา เชน เพื่อจายเปนคา
วัสด ุอุปกรณ คาอาหาร และคาน้ํา
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
ปาย ฯลฯ ปรากฏตาม ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 )  หนา  157  ขอ 7 

100,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด            

 

จํานวน  3  โครงการ 112,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการจัดอบรม
ใหความรูกับ
ผูประกอบการ
เกี่ยวกับอาหาร 
 

เพื่อจายเปนคาการฝกอบรม 
ผูประกอบการอาหาร อสม.และ
ผูนําชมุชนในการมสีวนรวมเฝา
ระวัง ตรวจสอบสถานที่จําหนาย
อาหาร และสะสมอาหารใหเปน
รานคาอาหารปลอดภยั เชน คา
วทิยากร คาอาหารและอื่นๆ
สําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯ
ปรากฏตาม  แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570 ) 

หนา 159  ขอ 6   

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการฝกอบรม
การใหความรูดาน
โภชนาการและ
ดูแลรักษาสขุภาพ
เบื้องตนสําหรับ
ประชาชน 
 

เพือ่จายเปนคาการฝกอบรมให
ความรูดานโภชนาการและดูแล
รักษาสุขภาพ 
เบื้องตนสําหรับประชาชน เชน 
คาวทิยากร คาอาหารและอื่นๆ
สําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯ
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570 ) หนา 

หนา 159  ขอ  8  

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข
หมูบานละ 
20,000 บาท
จํานวน 26 
หมูบาน ในกรอบ
ตัวอยางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ทั้ง 
11 โครงการ 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรรม
การหมูบานจํานวน 26 หมูบาน ในเขต
รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตา เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมี
ความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของ
พ้ืนที่ในกรอบตัวอยางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข ภายใต 11 
โครงการ ปรากฏตาม   แผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570 ) 

หนา 160  ขอ 12   

520,000 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

4 วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 
(น้ํายาพนหมอก
ควัน ) 

คาจัดซ้ือน้ํายาพนหมอกควัน  
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาพนหมอก
ควัน น้ํายาเคมีกําจัดยุงลายในหมูบาน
จํานวน  26 หมูบาน คือ สารเดลตาเมท
ริน (Deltamethrin) ความ
เขมขน 1% W/V น้ํายาสําหรับฉีดฆายุง
และแมลงบิน จํานวน 36 ขวด ๆ  เพ่ือ
พนกําจัดยุงลายในหมูบานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570 ) 

หนา 158  ขอ 3  

43,200 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ    พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

5 วัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 
(ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายใหหมูบาน จํานวน  26 หมูบาน  
ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย (Temephos = เทมี
ฟอส) 1 %SG ชนิดซองซึมน้ํา 20 กรัม 
บรรจุ 1,250 ซอง/
ถัง ๆ จํานวน 52 ถัง (พ.ศ.2566 – 
2570 ) หนา 158  ขอ 4 

90,000 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  3  โครงการ 673,200               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการ ปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอตาม
ฤดูกาลหรือโรคระบาด 
 

เพื่อจายเปนคาอบรมเร่ืองการ
ปองกันและควบคุมโรคตดิตอ
ตามฤดูกาลหรือโรคระบาด 
เชน คาวิทยากร คาอาหาร
และอื่นๆสําหรับผูเขารวม
อบรม ฯลฯปรากฏตาม 
แผนพัฒนาทองถิ่น         
(พ.ศ.2566 – 2570 ) 

หนา 163   ขอ 9    

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการฝกอบรมให
ความรูปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธใน
สถานศึกษา 

เพื่อจายเปนคาอบรมเร่ืองการ
ปองกันและควบคุมโรคเอดส 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธคา
วทิยากร คาอาหารและอื่นๆ 
สําหรับผูเขารวมรณรงค/
อบรม ฯลฯ ปรากฏตาม 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570 ) 

หนา 162  ขอ 5  

 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควฒันวร
ขัตตยิราชนารี 
 

คาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับา  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ  
อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี เพ่ือจายเปนคาการ
ฝกอบรม 
การใหความรูดานการปองกันไมใหมี
ผูเสียชีวติดวยโรคพิษสุนัขบา และให
ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่อง
โรคพิษสุนัขบาและใหความสําคัญในการ
ปองกันโรคในสัตวและคนและควบคุม
ประชากรสุนัข-แมว คาวทิยากร 
คาอาหาร คาอุปกรณเคร่ืองเขียน คา
เวชภัณฑพรอมเข็ม คาวัคซีน คาปาย
ประชาสัมพันธ และอื่นๆ ฯลฯปรากฏ
ตาม แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 

2570 ) หนา 163  ขอ 8    

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

4 โครงการหนวย
บริการแพทย
ฉุกเฉิน 
 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการ
หนวยบริการแพทยฉุกเฉิน เชน คา
วิทยากร  
คาวัสดอุุปกรณ คาเวชภณัฑในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน คาอาหาร และอื่นๆ 
สําหรับผูเขารวมอบรม ฯลฯปรากฏตาม 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 

2570 ) หนา 161  ขอ 4  

 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  4  โครงการ 70,000 
              

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการ
ฝกอบรมอาชีพ
ใหกับประชาชน
ในตําบลเมือง
เตา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมอาชีพ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และ
คาใชจายที่จําเปนแกผูเขารวม
โครงการ และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของและ
คาใชจายที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน  (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2566–2570)   หนา 169  ขอ 9   

50,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมมนา
คุณวิทยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนแก
ผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอ่ืน 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)    หนา 168  ขอ 6   

100,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพสตรี
ตําบลเมืองเตา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิม
ศักยภาพสตร ีเชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมม
นาคุณวทิยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปน
แกผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอ่ืนที่
เก่ียวของและคาใชจายที่จําเปนในการ
ดําเนินงานโครงการ  (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–2570) 

หนา 165  ขอ 1  

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

4 โครงการหนึ่ง
ตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ(otop) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และ
คาใชจายที่จําเปนแกผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอ่ืน ที่เก่ียวของและคาใชจายท่ีจําเปน
ในการดําเนินงาน (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2566–2570)   หนา 169  ขอ  8  

100,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 สงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนา
ครอบครวั 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครวั (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2566–2570)    หนา 166  ขอ 2  

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน เชน คาวสัดุอุปกรณ  คาสมมนาคุณ
วทิยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนแก
ผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอ่ืน ท่ี
เก่ียวของและคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ดําเนินงาน(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–

2570)    หนา 167 ขอ 4 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

7 อุดหนุนอําเภอ
โครงการ otop 

เพื่อจายที่ทําการปกครองอําเภอพยคัฆภูมิพสิัย
ในการเปนเจาภาพจัดงาน OTOP ระดับอําเภอ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–

2570)   หนา 168  ขอ 7    

30,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

จํานวน 7  โครงการ 340,000 
              

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 สงเคราะห
ผูดอยโอกาสและ
ผูยากไร 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหสตรี เด็กและ
เยาวชน ผูสูงอาย ุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูยากไรในตําบล                       
เมืองเตา  (แผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.
2566–2570)   หนา   170 ขอ 1   

12,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

จํานวน  1  โครงการ 12,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตา จํานวน 5 แหง (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 176  ขอ 12   

60,630 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดซื้อ
เครื่องแบบ
นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คา
เครื่องแบบนักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตา จํานวน 5 แหง(แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 176 ขอ 11   

42,300 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจัดซื้อ
หนังสือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาหนังสือ
เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหง 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 175  ขอ 9   

28,200 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

4 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณการเรียน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คา
อุปกรณการเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตา จํานวน 5 แหง (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 176  ขอ 10   

28,200 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาเด็กและ
เยาวชนตําบล
เมืองเตา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดอบรมให
ความรู เชนคาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ   (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2566–2570)   หนา 177 ขอ 113 

15,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการฝก
เตรียมความ
พรอมเด็กปฐมวัย
เพื่อศึกษาตอ
ระดับอนุบาล 

เพ่ือใชจายในการจัดงานโครงการเตรยีม
ความพรอมเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเชนคาอาหาร คาเครื่อง
เสียง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณในการจัดงาน (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 177 ขอ  14  

15,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ประจําป เปนคาจัดเวท ีซื้อ
ของขวัญรางวัลประกวด คาอาหารและ
อ่ืนๆ (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 174  ขอ 4    

100,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

8 โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการ
สอน) 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ
เปนรายหัว 
หัวละ 1,700 บาท/
คน จํานวน 141  คน 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 175  ขอ 7   

239,700 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 5 ศูนย จํานวน  245    
วันทําการ อัตราคน
ละ 21 บาท ในเขตตําบลเมือง
เตา (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2566–2570)  

หนา 173  ขอ 1   
 

724,445 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 วัสดุงานบานงาน
ครัว อาหารเสริม
นม 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ให
โรงเรียนสังกัด
ของ สพฐ จํานวน 4 แหง 
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ให
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5  ศูนย (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 173  ขอ 2   

1,120,977 ศพด. 5 
ศูนย/

รร.สพฐ 

4 แหง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

11 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับโรงเรียน
สังกัด  สพฐ. จํานวน 4 แหง ใน
เขตตําบลเมือง
เตา จํานวน 444 คน    
-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สาํหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน  200 วันทํา
การ  อัตราคน
ละ  21 บาท  (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 173 ขอ 1 

1,864,800 รร.สพฐ 

4 แหง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

จํานวน  11 โครงการ 4,239,252               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    งานกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการแขงขัน
กีฬาตานยาเสพ
ติดระดับตําบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดระดับ
ตําบล  ประจําป 2566 เชน      
คาของรางวัล คาตอบแทน
กรรมการตัดสินคาอุปกรณกีฬา 
และคาใชจายอ่ืน ๆ (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 184  ขอ  1   

100,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการแขงขัน
กีฬาสีภายในศูนย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมการแขงขัน
กีฬา  ประจําป 2566 เชน        
คาของรางวัล คาตอบแทน
กรรมการตัดสินและคาใชจายอ่ืน ๆ 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 184   ขอ 2  

15,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

จํานวน  2  โครงการ 115,000               

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการทอด
เทียนพรรษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
งานประเพณีทอดเทียนพรรษาของ
ทุกป  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566–

2570)   หนา 181  ขอ 7   

20,000 วัดภายใน
ตําบล

เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการบุญบ้ัง
ไฟตําบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมบุญบ้ังไฟระดับ
ตําบล (แผนพัฒนาทองถ่ิน      
พ.ศ.2566–

2570)   หนา 181  ขอ 5   

250,000 ตําบล
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการอบรม
ธรรมะ,คุณธรรม
,จริยธรรม 
 

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมธรรมะ
ใหกับชุมชน  เยาวชน  
ประชาชนผูที่สนใจ เปนคา
วิทยากร คาเครื่องเสียง คา
สถานที่ และคาวสัดุอุปกรณ
อ่ืน ๆในการฝกอบรม 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 183 ขอ 13  

15,000 ตําบล
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

4 โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิม พระ
เกียรติ 

เพ่ือจายอุดหนุนโครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ บานโนน
จาน บานหนองฮี (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–

2570)   หนา 180  ขอ 1   

20,000 วัดโนน
จาน วัด

บาน
หนองฮี 

กอง
การศึกษาฯ 

            

จํานวน  4  โครงการ 305,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
และสงเสริมพัฒนา
จิต พนักงานสวน
ตําบล 

เพ่ือจายเปน คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่มคาถายเอกสาร คาปาย
โครงการ คาวัสด ุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เก่ียวของในการจัดโครงการ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–
2570)   หนา 189 ขอ 11 

10,000 วดัใน
ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด             

2 โครงการอบรมให
ความรู ดาน
กฎหมายแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนักงานจาง
และ ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่มคาถายเอกสาร คาปาย
โครงการ คาวัสด ุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เก่ียวของในการจัดโครงการ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–
2570)   หนา 189  ขอ 8 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

3 คาจัดทํา พรบ.และคา
ประกันภัยชั้น 1 
รถยนตสี่ประต,ู 
รถยนตเอนกประสงค 

เพ่ือจายเปนคา พรบ. รถยนตสี่
ประต ู2 คัน, รถยนตเอนกประสงค 
1 คัน  คาประกันภัยช้ัน 1 รถยนตสี่
ประต ู2 คัน,รถยนตเอนกประสงค1
คัน และอ่ืนฯลฯ (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566–
2570)   หนา 188 ขอ 4 

30,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

4 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเตา เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค ปริ้นเตอร  ฯลฯ และ
ทรัพยสินอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่
ดูแลของ อบต.เมืองเตา (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 187 ขอ 2 

130,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

5 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น วัสดุส้ินเปลือง แก็สหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามนั
ดีเซล น้ํามนักาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามนัเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 188 ขอ 5 

120,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

6 อุดหนุนอําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จัดงานรัฐพิธี
ตางๆ 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานรัฐพิธี (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 154 ขอ 6 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

จํานวน  6  โครงการ 310,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 คาใชจายใน การ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา แผน
ดําเนินงาน วัสดอุุปกรณ คา
เอกสาร (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 190  ขอ 2 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานัก
ปลัด 

            

2 โครงการ อบต.
สัญจร 

เพ่ือเปนคาใชจายในการออก
บริการนอกสถานที ่ หรือการ
ประชาคมแผน เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาปายคาอาหารวาง
และสถานที ่ฯลฯ (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 191  ขอ 4 
                           

20,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

สํานัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

3 โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
การปกปอง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ และสราง
ความปรองดอง
ของคนในชาต ิ

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติและสรางความปรองดองของคนใน
ชาต ิเชน อาหาร สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ   คาวิทยากร ฯลฯ (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 191  ขอ 5 

15,000 26 
หมูบาน 

สํานัก
ปลัด 

            

4 จัดประชุมเวที
ประชาคมตําบล 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคม
ระดับตําบลในการจัดทําแผนพัฒนา       
คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและคา
สถานที่ ฯลฯ (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2566–2570)   หนา 190  ขอ 3 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานัก
ปลัด 

            

5 จัดฝกอบรมให
ความรูในการ
ตอตานและ
ปราบปรามทุจริต
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัด
ฝกอบรมใหความรูในการตอตานและ
ปราบปรามทุจริตในการปฏบิัติ
ราชการ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาถายเอกสาร คาปายโครงการ คา
วัสด ุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆที่จําเปน
และเก่ียวของในการจัดโครงการ  
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)    

หนา 190  ขอ 1 
 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานัก
ปลัด 

            

จํานวน  5  โครงการ 70,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการ
ปรับปรุง แผนที่
ภาษี 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการปรับปรุง แผนท่ี
ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิน LTAX 3000 และ L
TAX GIS เชน คาคัดลอกขอมลู
ที่ดิน กระดาษ หมึกพิมพแฟม
เก็บเอกสาร ฯลฯ   (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 192   ขอ 1 
 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กองคลัง             

จํานวน 1 โครงการ 10,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม     
         แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการรักษ
สิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการ 
รักษสิ่งแวดลอมและสขุาภบิาล 
เชน คาใชจายในการฝกอบรม 
จัดทําปายประชาสัมพันธ คาวสัด-ุ
อุปกรณ คาวิทยากร คาเงินรางวัล 
คากําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
คาอาหารและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566–
2570)   หนา 194  ขอ 2    

50,000 ประชาชน 
ท้ัง 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  1  โครงการ 50,000 
 
 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม     
         แผนงานการเกษตร    งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มา จากพระราชดําริ 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการ เชนคาจัดซือ้เมล็ด
พันธุไมยืนตน เมล็ดพันธุพืช
อื่น ๆ คาวัสดุเพาะชําคา
ปุย คาไถเตรียม
พ้ืนที ่ฯลฯ (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566–
2570)   หนา 193 ขอ 1 

20,800 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

จํานวน 1  โครงการ 20,800 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖6  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

56 

 

 
 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2566 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม     
         แผนงานเคหะและชุมชน   งานบําบัดน้ําเสีย 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย  งาน
รับผิดชอบ
หลักเนิน 

การ 

พ.ศ.  2565 พ.ศ.  2566 

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

1 โครงการแกไข
ปญหาขยะ น้ําเสีย
และมลพิษตางๆ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแกไข
ปญหาเรื่องขยะ น้ําเสียและมลพิษ
ในพ้ืนที่ตําบลเมืองเตา เชน ไถกลบ 
,ปรับเกรด ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 195  ขอ  1 

30,000 พื้นที่
ตําบล

เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
แกไขปญหาน้ําเสีย
ขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลในชุมชน 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการ 
เชน ฝกอบรม จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ 
ศึกษาดูงาน สาธิตวิธี คาวสัด–ุ 
อุปกรณ คายานพาหนะ คาสถานที่   
คาวิทยากร  
คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ  
ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566–
2570)   หนา 195  ขอ 2    

30,000 ประชาชน 
ท้ัง 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  2  โครงการ 60,000 
 
 

             

 

แบบ ผด. ๐๒ 


