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คํานาํ 
  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา
จัดทําขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ตองการดําเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นที่
ของตําบลเมืองเตา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  แผนการดําเนินงานฉบับน้ี ไดรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสําหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ตอง ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ของตําบลเมืองเตา  ทั้งที่ปรากฏอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 2565 และที่ดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดจําแนกรายละเอียดสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ไดแสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดําเนินการ หนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาหวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินการฉบับนี้ สามารถใชเปน
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สวนที่  1  
บทนํา 

 
1.1   บทนํา 
 
    ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติหลักการปกครองทองถิ่น 
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระ    ในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการ
พัฒนาทองถ่ิน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามความตองการ
ของทองถ่ิน ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปนทิศทางและแผนงาน      
ในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย  จึงตองกําหนดให
มีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแผนงานการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแผนงาน และภายใตแผนงานการพัฒนาหน่ึง            
จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร และองคการบริหารสวนตําบลใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนเครื่องมือใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป ดวยความรอบคอบและผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแผนงานการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
       การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแผนงานในการบรรลุ
พื้นฐานบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบทั้งนี้  จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 
     การวางแผนยุทธศาสตรมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรพัยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการ
จะบรรลุ และแผนงานท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 
 
      การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาหาป  โดยมกีารทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป   โดยเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เนื่องจนถึงการแปลงยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถ่ิน      
ไปสูการปฏิบัติ  และเปนแผนงานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และแผนการดําเนินงานตอไป 
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   แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบรหิารทองถิ่น เพื่อควบคุมดําเนินงาน    
ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งเปนกระบวนการวางแผนที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสดง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณนั้น เพื่อใหแผนงานในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสาน และบูรณาการ
ทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 
   แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรลุในแผนการดําเนินงานไดรวบรวมขอมูลการ
จัดทําแผนการดําเนนิงานจากงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ  (ถามี) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ 
สวนกลาง     สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ที่ดําเนนิการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
1.2   วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 
 1.1  เพ่ือเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน กับแผนการดําเนินงาน 
 1.2  เพื่อเปนแผนการดําเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินงาน
จริง      
             ทั้งหมด  ในปงบประมาณน้ัน 

1.3  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการแสดงรายละเอียด  งบประมาณรายจายท่ีดําเนินงานจริงในปงบประมาณนั้น 
1.4  เพื่อเปนแผนงานการพัฒนาและวัตถุประสงคของแผนงานการพัฒนาที่ดําเนินงานจริงในปงบประมาณ 
1.5   เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบรหิารทองถิ่น  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป    
        อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.3   ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง   สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น                                                                    
 ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพื่อให
ประชาชน      ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และตองปดประกาศอยางนอย สามสิบวัน   แผนการดําเนินงานให
จัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการ
หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตอง
ดําเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผนการ
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
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1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
    การจัดทําแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมีสําคัญของผูบริหารทองถิ่นในการบริหารงาน  และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม    มีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลตอไป  รวมทั้งเพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแตละกิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนชุมชน   ซึ่งเปนแผนพัฒนาระยะยาว  ระยะปานกลาง  และแผนที่มาจากความ
ตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตร  และแผนงานการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุดบนพื้นฐานแหง การมีสวนรวม
ขององคกรทุกภาคสวน 
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสราง
พื้นฐาน   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานกอสราง 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟาและประปา 
 

 
 

32 
 

3 

 
 

32.00 
 

3.00 

 
 

4,858,600 
 

330,000 

 
 

44.68 
 

3.03 
 

 
 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

รวม 35 35.00 5,188,600 47.71  
ยุทธศาสตร ที่ 2   การพฒันาดานเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 

 
4 

 
4.00 

 
35,000 

 
0.32 

 
กองสงเสริมการเกษตร 

รวม 4 4.00 35,000 0.32  
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตร ที่  3 การพัฒนาคน และสังคม 
 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน 
 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

3.3 แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 

 

3.4 แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

 

3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนบัสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวสัดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห 

 

 
 

3 
 
 

6 
 

4 
 

4 
 

6 
 
 

1 

 
 

3.00 
 
 

6.00 
 

4.00 
 

4.00 
 

6.00 
 
 

1.00 

 
 

25,000 
 
 

60,000 
 

535,000 
 

48,000 
 

160,000 
 
 

20,000 

 
 

0.23 
 
 

0.55 
 

4.92 
 

0.44 
 

1.47 
 

 
0.18 

 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 

กองสวัสดิการสังคม  

รวม 24 24.00 848,000 7.80  
 

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 
บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

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

 

 
 

12 
 

2 
 

7 
 

 
 

12.00 
 

2.00 
 

7.00 

 
 

3,996,123 
 

35,000 
 

290,500 
 
 

 
 

36.75 
 

0.32 
 

2.67 
 
 

 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
กองการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

รวม 21 21.00 4,321,623 39.74  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบรหิารทัว่ไป 

 

5.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป     งานวางแผนสถติแิละวิชาการ 

 

5.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     งานบรหิารงานคลัง 

 
4 
 

3 
 

1 
 

 
4.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
70,000 

 
15,000 

 
10,000 

 
0.64 

 
0.14 

 
0.09 

 
สํานักปลดั 

 

สํานักปลดั 
 

กองคลัง 

รวม 8 8.00 95,000 0.87  

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิลู 

6.2 แผนงานการเกษตร    งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน   งานบําบดัน้ําเสีย 

 

 
1 

1 

1 

 
1.00 

1.00 

1.00 

 
10,000 

10,000 

10,000 

 
0.09 

0.09 

0.09 

 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

กองสงเสริมการเกษตร 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 

รวม 3 3.00 30,000 0.28  

 
 

แบบ  ผด. ๐๑ 
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

ครุภัณฑ ผด. 2/1 1 1.00 47,200 0.43 สํานักปลัด  

ครุภัณฑ ผด. 2/1 2 2.00 14,800 0.14 กองชาง 

ครุภัณฑ ผด. 2/1 1 1.00 44,000 0.40 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ครุภัณฑ ผด. 2/1 1 1.00 250,000 2.30 กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

รวม 5 5.00 356,000 3.27  
รวมทั้งสิ้น 100 100 10,874,223 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ  ผด. ๐๑ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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สวนที่  2 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา  จํานวน

โครงการที่
ดาํเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดําเนินการ 

โครงการในพื้นทีข่ององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา (รร.บานหนองฮี)  1 100.00 20,000 100.00 รร.บานหนองฮ ี

รวม 1 100.00 20,000 100.00  

รวมทั้งสิ้น 1 100.00 20,000 100.00  

แบบ  ผด. ๐๑ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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   โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายคําพันธ 
ผดาวรรณ  ถึ งบ าน
นายทองสุก  ทวินันท 
หมูท่ี 4 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 22.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผวิ
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
88.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จากบาน
นายคําพันธ ผดาวรรณ ถึงบานนายทองสุก  
ทวินันท หมูท่ี 4 รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 8 หนา 3  ขอ 3 

54,000 หมูที่ 4 กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก 
จากบานนายชัย
ณรงค เณนาคะ ถึง 
บานนายบุญลวน  
เพชรจันทร  ถึง บาน 
หมูท่ี 19 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 37.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผวิ
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
111.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จาก
บานนายชัยณรงค เณนาคะ ถึง บานนาย
บุญลวน  เพชรจันทร  ถึง บาน หมูที่ 19 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 22 
ขอ 39 

62,000 หมูท่ี 19 กองชาง             

 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 
จากบานนายสําราญ  
สิงหชาดา  ถึงบาน
นายประยูร พัดนาก 
หมูท่ี 18 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 304.00 
ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จากบานนาย
สําราญ  สิงหชาดา  ถึงบานนายประยูร พัด
นาก หมูที่ 18 พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนดปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
แกไข คร้ังที่ 5 หนา 21 ขอ 36 

165,000 หมูท่ี 18 กองชาง             

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายประถม  
บุญหมั่น ถึง ดอนปู
ตา หมูที่ 6 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 319.00 
ตารางเมตร ไมมีไหลทางจากบานนายประถม  
บุญหมั่น ถึง ดอนปูตา หมูที่ 6 พรอมติดตั้ง
ปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 12 ขอ 11 

165,000 หมูที่ 6 กองชาง             

 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนหลวงชนบท 3003 
ถึง บานถนนหมูบานเสน
กลางบาน หมูที่ 11 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 
12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา  62.50 ตารางเมตร ไมมีไหล
ทาง จากถนนหลวงชนบท 3003 ถึง 
บานถนนหมูบานเสนกลางบาน หมูที่ 
11 รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
กําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 5 
หนา 4 ขอ 4 

36,400 หมูที่ 17 กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่
นานางบุญทัน  หลูโบม ถึง 
บานนางเทียน อินโสภา 
หมูที่ 8 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 
62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 310.00 ตารางเมตร ไมมีไหล
ทาง จากที่นานางบุญทัน  หลูโบม ถึง 
บานนางเทียน อินโสภา หมูท่ี 8 พรอม
ติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข 
ครั้งท่ี 5 หนา 3 ขอ 2 

165,000 หมูที่ 8 กองชาง             

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากที่นานางสวาง 
วงศสมศักดิ์  ถึง สวน
นายกงใจ  แสงวงศ  
หมูท่ี 19  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
180.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จากที่
นานางสวาง วงศสมศักดิ์  ถึง สวนนายกง
ใจ  แสงวงศ  หมูที่ 19 พรอมติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 6 
ขอ 9 

103,000 หมูท่ี 19 กองชาง             

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากที่นานายวาชศักด์ิ 
พลอามาตย ถึง 
โรงเรียนบานหนองฮี 
หมูท่ี 5 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 85.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
340.00 ตารางเมตร  พรอมลงหินคลุก
ไหลทางทั้งสองขาง ขางละ 0.15 เมตร 
จากที่นานายวาชศักด์ิ พลอามาตย ถึง 
โรงเรียนบานหนองฮี หมูท่ี 5 พรอมติดตั้ง
ปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 11 
ขอ 8 

186,000 หมูที่ 5 กองชาง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

17 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
จากบานนางบัวสอน  พล
อามาตย ถึง บานนาย
สมพงษ  บุราณรมย หมูที่ 
17 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ กวาง 4.00 เมตร ยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 240.00 ตารางเมตร ไมมี
ไหลทางจากบานนางบัวสอน  พลอา
มาตย ถึง บานนายสมพงษ  บุราณรมย 
หมูท่ี 17 พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข คร้ังที่ 5 หนา 
20 ขอ 59 

129,000 หมูท่ี 17 กองชาง              

10 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
จากบานนางบุญเพ็ง ไชย
สงคราม ถึงสวนนาย
ดาวเรือง อินทวงศ  หมูท่ี 
14 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 
53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 318.00 ตารางเมตร ไมมี
ไหลทางจากบานนางบุญเพ็ง ไชย
สงคราม ถึงสวนนายดาวเรือง อินทวงศ  
หมูท่ี 14 พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน   1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 
17 ขอ 25 

165,000 หมูท่ี 14 กองชาง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางพุด  ราชาอาจ 
ถึง บานนายไพฑูรย  
จันทรเสน หมูที่ 10 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 
76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็กไมนอย
กวา 304.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง
จากบานนางพุด  ราชาอาจ ถึง บานนาย
ไพฑูรย  จันทรเสน หมูที่ 10 พรอมติดตั้ง
ปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 14 
ขอ 20 

165,000 หมูท่ี 10 กองชาง             

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางสุวรรณ  ศรีสรร
งาม ถึง บานนายอําพร   
พรมงาม หมูที่ 9,23 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ยาว 106.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
636.00 ตารางเมตร  พรอมลงไหลทาง
หินคลุกขางละ 0.15 เมตร จากบานนาง
สุวรรณ  ศรีสรรงาม ถึง บานนายอําพร   
พรมงาม หมูท่ี 9,23 พรอมติดต้ังปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 1 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 3 
ขอ 3 

330,000 หมูที่ 
9,23 

กองชาง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
ทางจากบานนายเดือน           
ศรีนนท ถึงนานายพรชัย   
กาลอินทร หมูท่ี 3 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 
106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 318.00 ตารางเมตร ไมมี
ไหลทางจากบานนายเดือน ศรีนนท ถึง
นานายพรชัย กาลอินทร หมูท่ี 3 พรอม
ติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ปายรายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข 
ครั้งท่ี 5 หนา 10 ขอ 9 

165,000 หมูที่ 3 กองชาง             

14 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก             
จากบานนายเปลี่ยน  
อาษากิจ ถึงนานายอํานาจ   
ทองจันทร หมูที่ 1 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 
62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 310.00 ตารางเมตร             
ไมมีไหลทางจากบานนายเปลี่ยน อาษา
กิจ ถึง นานายอํานาจ  ทองจันทร             
หมูท่ี 1 พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 
6 ขอ 8 

165,000 หมูที่ 1 กองชาง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนนิการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
นายพ่ัว วงศวังจันทร ถึงบาน
นายสุผิน ทันที หมูท่ี 26 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 140.00 ตารางเมตร พรอมลงไหล
ทางหินคลุกขางละ 0.15 เมตร จากบาน
นายพั่ว  
วงศวงัจันทร ถึงบานนายสุผิน ทันที หมูท่ี 
26 รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 5 หนา 
24 ขอ 48 

82,500 หมูที่ 26 กอง
ชาง 

            

16 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน
นายลอย  วงษา ถึงบานนาย
เสมือน  สดใส หมูที่ 26 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 140.00 ตารางเมตร พรอม
ลงไหลทางหินคลุกขางละ 0.15 เมตร 
จากบานนายลอย  วงษา ถึงบานนาย
เสมือน  สดใส หมูที่ 26 รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีกําหนด ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 5 ขอ 6 

82,500 หมูที่ 26 กอง
ชาง 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภมูพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวย
ดําเนิน 
การ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานนายสงบ  
สุวรรณวงษ ถึงบาน
นายจรัส   
หาญคําภา หมูที่ 24   

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 310.00 
ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จากบานนายสงบ  
สุวรรณวงษ ถึงบานนายจรัส   
หาญคําภา หมูที่ 24  พรอมติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1 ปาย 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งท่ี 5 หนา 4 ขอ 5 

165,000 หมูท่ี 24   กองชาง             

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบานวัดบานยา
นาง ถึง บานนายอุดม  
สมรูป หมูที่ 2 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 304.00 
ตารางเมตร ไมมีไหลทางจากบานวัดบานยา
นาง ถึง บานนายอุดม  สมรูป หมูที่ 2 พรอม
ติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน 
1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด  
ปรากฏตาม แผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 
- 2565) แกไข คร้ังที่ 5 หนา 5 ขอ 9 

165,000 หมูท่ี 2 

 

กองชาง             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากสวนนางสังวาลย 
พลอาษา ถึงสวนนาง
ออนสา พงษหนอง
พอก   หมูที่ 15 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 76.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กไมนอยกวา 
304.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง จาก
สวนนางสังวาลย พลอาษา ถึงสวนนาง
ออนสา พงษหนองพอก   หมูที่ 15 พรอม
ติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ปายรายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 5 
หนา 5 ขอ 7 

 
165,000 

หมูที่ 15 กองชาง           

  

20 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากศาลาประชาคม 
ถึงบานนายสมบัติ 
มากมี หมูที่ 22 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 
54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 270.00 ตารางเมตร ไหลทาง
คอนกรีตขางละ 0.40 เมตร พรอมรางวี
จากศาลาประชาคม ถึงบานนายสมบัติ 
มากมี หมูที่ 22 พรอมติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน   1 
ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
กําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 11 หนา 6 ขอ 41 

165,000 หมูที่ 22 กองชาง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

23 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

21 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสวนนาง
นงเยาว  ไชย
สงคราม  ถึง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก           
หมูท่ี 11  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 304.00 
ตารางเมตร ไมมีไหลทางจากสวนนางนงเยาว  
ไชยสงคราม  ถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พรอม
ติดต้ังปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน   
1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น                                
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งท่ี 5  หนา 
15 ขอ 21 

165,000 หมูที่ 11 กองชาง             

22 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน คัน
ดินจากที่นานาย
สาคร  จําปา  ถึง 
นานายสุพจน ประ
มาลา  หมูที่ 21 

เพื่อจายเปนคากอสรางปรบัปรุงถนน         
คันดิน กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 
เมตร สูง 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม
นอยกวา 2,800.00 ลูกบาศกเมตร พรอม
เกรดเกล่ียเรียบตลอดเสนทาง                    
จากที่นานายสาคร  จําปา  ถึง นานายสุพจน 
ประมาลา  หมูที่ 21 พรอมวางทอระบาย 
มอก ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 x 
1.00 เมตร จุดละ 7 ทอน จํานวน 3 จุด 
รวม 21 ทอน  พรอมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) 
แกไข ครั้งที่ 5 หนา 23 ขอ 80 

165,000 หมูที่ 21 กองชาง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

24 

 

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

23 โครงการคากอสราง
ปรับปรุงถนนคันดิน
เสนทาง จากทางแยกนา
นายทรงเดช  บัวไชยยา 
ถึง ที่สาธารณหนองตา
ลอง  หมูที่ 12 

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนน
คันดิน กวาง 5.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร สูง 0.80 เมตร หรือ
มีปริมาณดินถมไมนอยกวา 
680.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรด
เกลี่ยเรียบตลอดเสนทาง จากทาง
แยกนานายทรงเดช  บัวไชยยา ถึง ที่
สาธารณหนองตาลอง  หมูที่ 12  
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 8 หนา 2  ขอ 2 

37,000 หมูที่ 12 กองชาง             

24 กอสรางปรับปรุงถนน
คันดินจากท่ีนานางโสภา  
จันทรสุวรรณ ถึง นา
นายชัยนิยม รวยชัยภูมิ 
หมูท่ี 16 

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนคัน
ดิน กวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร สูง 0.80 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ถมไมนอยกวา 2,000.00 ลูกบาศก
เมตร เพ่ือจายเปนคากอสรางปรับปรงุ
ถนนคันดิน พรอมเกรดเกลี่ยเรยีบตลอด
เสนทาง จากที่นานางโสภา  จันทร
สุวรรณ ถึง นานายชัยนิยม รวยชัยภูมิ 
หมูที่ 16 พรอมวางทอระบาย ขนาด  
0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 4 จุด 
 จุดละ 7 ทอน  จํานวน 28 ทอน    
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8 
หนา 2  ขอ 1 

144,000 หมูที่ 16 กองชาง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

25 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

25 โครงการคากอสราง
ปรับปรุงถนนลูกรัง
จากบาน นายพุธ  
สมภักดี ถึง คลองทัพ
ปาจิก หมูท่ี 4 

เพื่อจายเปนคากอสรางปรบัปรุงถนน
ลูกรัง กวาง 5.00 เมตร ยาว 
1,350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินลูกรัง ไมนอยกวา 
675.00  ลูกบาศกเมตร พรอมเกรด
เกลี่ยเรยีบตลอดเสนทาง จากบาน นาย
พุธ  สมภักดี ถึง คลองทัพปาจิก หมูที่ 4 
พรอมติดตัง้ปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่กําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 3 ขอ 1 

111,000 หมูที่ 4 กองชาง             

26 โครงการคากอสราง
ปรับปรุงถนนหินคลุก
จากโรงสีขาว ถึง ที่
นานางพวง  สุขลีลา
สาร หมูที่ 7 

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรงุถนน
หินคลุก กวาง 5.00 เมตร ยาว 
296.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก ไมนอยกวา 
148.00  ลูกบาศกเมตร พรอมเกรด
เกล่ียเรียบตลอดเสนทาง จากโรงสีขาว 
ถึง ที่นานางพวง  สุขลีลาสาร หมูที่ 7 
พรอมติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีกําหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 13 ขอ 
14 

165,000 หมูท่ี 7 กองชาง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

26 

 

 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

27 กอสรางปรับปรุงถนน 
หินคลุกจากบาน
นายสมใจ  อาษากิจ 
ถึง บานนายนวล บัง
วิเศษ หมูที่ 12 

เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนน 
หินคลุก กวาง 6.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุก ไมนอยกวา 138.00  ลูกบาศก
เมตร  
พรอมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดเสนทาง  
จากบานนายสมใจ  อาษากิจ ถึง บาน
นายนวล บังวิเศษ หมูที่ 12 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข คร้ังที่ 5 หนา 16 ขอ 44

128,000 หมูที่ 12 กองชาง             

28 โครงการกอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมประตูรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกสาย  หมูที่ 4   

เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีต 
เสริมเหล็ก พรอมประตูรั้วศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กบานโคกสาย  หมูที ่4  รั้ว
คอนกรตีเสริมเหล็กยาว 175.50 เมตร 
ประตูรั้ว  
5 เมตร ตําบลเมืองเตา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 8 หนา 3  ขอ 4

373,000 หมูที่ 4 กองชาง             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

27 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

29 โครงการกอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเมืองเตา หมูที่ 17 

เพ่ือจายเปนคากอสรางร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเมืองเตา 
หมูที่ 17 รั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กยาว 36.50 เมตร 
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ 
ครั้งที่ 8 หนา 3  ขอ 5 

80,000 หมูที่ 17 กองชาง             

30 โครงการกอสรางโรงเก็บ
พัสดุและครุภณัฑ
สํานักงานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1 ชั้น 

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงเก็บ
พัสดุและครุภณัฑสํานักงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 
กวาง 8.00 เมตร ยาว 10.00  
เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มนอยกวา 
80.00 ตารางเมตร องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา             
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ 
ครั้งที่ 8 หนา 4  ขอ 6 

432,000 อบต.
เมืองเตา 

กองชาง             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

28 

 

 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

31 โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ําจากบานนาย
พิมพา  ถึง บานนาย
สําราญ ขันแกว หมูที่ 20 

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอ
ระบายน้ํา ขนาดเสนผาศนูยกลาง  
0.30 x 1.00 เมตร ยาว 390.00 
เมตร ทอแบบผาซีกจํานวน 
290.00 ทอน ทอกลมจํานวน 
100.00 ทอน จากบานนายพิมพา  
ถึง บานนายสําราญ             ขัน
แกว หมูที่ 20   ปรากฏตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งที่ 5 หนา 7        
ขอ 10 

162,000 หมูที่ 20 กองชาง 

  

 

         

32 โครงการวางทอระบาย
น้ํา จากบานโพธิ์ชัย ถึง 
บานหนองฮี หมูที่ 15 

เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอ
ระบายน้ํา มอก ชั้น 3 จํานวน 1 
จุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 
x 1.00 เมตร จํานวน 9 ทอน 
ในสายทาง จากบานโพธิ์ชัย ถึง 
บานหนองฮี หมูที่ 15 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
กําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนา
ทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
แกไข ครั้งท่ี 5 หนา 26 ขอ 8 

16,200 หมูที่ 15 กองชาง             

จํานวน 32 โครงการ 4,858,600               

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

29 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน   
         แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาและถนน   

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าพรอมสาย จากบาน
นายเหมือน อาษากิจ ถึง 
บานนางสาวปยฉัตร เพชร
แสน หมูที่ 25 

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ําพรอมสาย จากบานนายเหมือน 
อาษากิจ ถึง บานนางสาวปยฉัตร 
เพชรแสน หมูท่ี 25 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565)   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 หนา 
7 ขอ 1 

165,000 หมูที่ 25 กองชาง             

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงตํ่าพรอมสาย จากบาน
นางเติม  ผดาวรรณ  ถึง 
บานนางสมบูรณ อินแปน 
หมูท่ี 13 

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอมสาย จากบานนางเติม  
ผดาวรรณ  ถึง บานนางสมบูรณ อิน
แปน หมูที่ 13 ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งท่ี 5 หนา 27 ขอ 
8   

80,000 หมูที่ 13 กองชาง             

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ําพรอมสาย จาก
บานนางออนศร ีแดงพิ
บูรณ ถึง สามแยกสวน
นายพรมมา หนองพราว 
หมูที่ 13 

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาแรง
ตํ่าพรอมสาย จากบานนางออนศรี 
แดงพิบูรณ ถึง สามแยกสวนนาย
พรมมา หนองพราว หมูที่ 13 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไข คร้ังที่ 
5 หนา 27 ขอ 9 

85,000 หมูที่ 13 
 

กองชาง             

จํานวน  3  โครงการ 330,000               

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

30 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    
         แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตร 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน

โครงการ  เชน  คาใชจายในการจัด

กิจกรรมทองเท่ียว 

คาใชจายในการประชาสัมพันธ

สงเสริมการทองเท่ียว  คาเงิน

รางวลั คาสถานที่ คาจัด

นิทรรศการ คาอาหาร คาเวทีและ

เครื่องเสียง คายานพาหนะและ

คาใชจายอ่ืน ฯลฯปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) แกไข   ครั้ง
ท่ี 6 หนา 4 ขอ 1 

20,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

2 โครงการสงเสริมการปลูก

พืชหลังฤดู ทํานา หมูท่ี 1- 

26 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน

โครงการ เชน คาใชจายในการฝก

อบรม ศึกษาดูงาน คายานพาหนะ คา

วทิยากร คาใชจายในการทําแปลง

สาธิต และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีจําเปนใน

การดําเนินงานโครงการ ฯลฯ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) แกไข   ครั้งที ่6 หนา 3 ขอ 2

5,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

31 

 

บญัชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ    
         แผนงานการเกษตร   งานสงเสริมการเกษตร 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

และพัฒนาการ

ผลิต ปศุสัตว 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน

โครงการ เชน คาใชจายในการฝก

อบรม ศึกษาดูงาน คายานพาหนะ คา

วทิยากร และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใน

การดําเนินงานโครงการ ฯลฯ แผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข   ครั้ง

ท่ี 6 หนา 3 ขอ 3 

5,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

4 โครงการสงเสริม

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือจายเปนคาดําเนินงาน

โครงการ เชน คาใชจายในการฝกอบรม ศึกษาดู

งานคาใชจายในการทํากิจกรรมสาธิตการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาใชจายใน

การพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง คา

วัสดุ คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน ในการดําเนินงาน

โครงการและสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ

ครัวเรือน ชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครวัเรือน ระดับ

ชุมชนและระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) แกไข   ครั้งที ่6 หนา 4 ขอ 3 

5,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

จํานวน  4  โครงการ 35,000               
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

32 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 อุดหนุนโครงการผูนําสี

ขาวปลอดยาเสพติด

อําเภอพยัคภูมิพสัย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย (ศป.ปส.อ.พยัคฆภูมิ

พิสัย) ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆ

ภูมิพิสัย/ศป.ปส.อ.พยัคฆภมูิพิสัย เพื่อ

ดําเนินการตามโครงการผูนําสีขาวปลอด

ยาเสพติดฯ  

5,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด/
อําเภอพยัค

ภูมิพสัย 

            

2 อุดหนุนโครงการ

เยาวชนสขีาวปลอดยา

เสพติดอําเภอพยัค

ภูมิพสัย 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ

พยัคฆภูมิพสิัย (ศป.ปส.อ.พยัคฆภูมิ

พิสัย) ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอพยัคฆ

ภูมิพิสัย/ศป.ปส.อ.พยัคฆภูมิพิสัย เพ่ือ

ดําเนินการตามโครงการเยาวชนสีขาว

ปลอดยาเสพติดฯ 

5,000 ตําบล

เมืองเตา 

สํานักปลัด/
อําเภอพยัค

ภูมิพสัย 

            

3 อุดหนุนโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวดั
มหาสารคาม 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ อบต.
ราษฏรเจริญ  เพ่ือดําเนินการตามโครงการ
เพิ่มประสิทธภิาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชน  จํานวน  15,000  บาท
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)   แกไข ครั้งท่ี 5 หนา 28 ขอ 3 
 

15,000 อบต.
ราษฏร
เจริญ  

สํานักปลัด              

จํานวน  3  โครงการ 25,000               

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจัดต้ัง
ศูนยบริการ
ประชาชนในชวง
เทศกาลปใหม
และเทศกาล
สงกรานต 

 
เพื่อจายเปนคาใชจายการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ 
และวันสําคัญของทางราชการเชนคาอาหาร
วาง,เบี้ยเลี้ยง,วัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
เปนตนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)   แกไข  ครั้งท่ี 6  หนา 5 ขอ 8 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

2 โครงการ
ฝกอบรมการให
ความรูในการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม
การใหความรูในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เชน คาอาหาร คา
วสัดุ อุปกรณ และคานํ้าดื่ม คาตอบแทน
วทิยากร  ฯลฯแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565)   แกไข  ครั้ง
ท่ี 6  หนา 31 ขอ 5 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

3 โครงการ
ฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจําองคการ
บริหารสวนตําบล
เมืองเตา 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เชน เพ่ือ
จายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร และคา
นํ้าด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คา
ปาย ฯลฯ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
 2565) แกไข  ครั้งที ่5  หนา 30 ขอ 4 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานรักษาความสงบภายใน   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการ
ฝกอบรมปองกัน
การระงับอัคคีภัย 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม
ปองกันการระงับอัคคีภัย เชนคาใชจาย
สําหรับงาน อพปร. เพื่อจายเปนคา
วสัดุ อุปกรณ คาอาหาร และคาน้ํา
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ท่ี 6  หนา 5 ขอ 2 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

5 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ 
อปพร. 

เพื่อจายเปนคาฝกอบรม ทบทวน อปพร. ใน
เขตพื้นท่ีตําบลเมืองเตา เชน ปาย
โครงการ คาวิทยากร คาจัด
สถานที่  คาอาหาร และคานํ้าดื่ม วสัดุ
อุปกรณ  ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี  1  หนา  172   ขอ 2 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

6 โครงการอบรมให
ความรูแก
เยาวชนในการ
ปองกันยาเสพติด 
 

เพื่อเปนคา อบรม  อาหาร สถานที ่วัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ ถือปฏิบัติหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน
มาก ที ่มท 0816.5/ว 2726 ลง
วันที่ 4 ธนัวาคม 2560ปรากฏ
ตาม  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
 2565)  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ท่ี 1 หนา 172 ขอ 4 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานักปลัด             

จํานวน  6  โครงการ 60,000               

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
อบรมใหความรู
กับผูประกอบการ
เก่ียวกับอาหาร 

เพื่อจายเปนคาการฝกอบรม ผูประกอบการ
อาหาร อสม.และผูนําชุมชนในการมีสวน
รวมเฝาระวัง ตรวจสอบสถานที่จําหนาย
อาหาร และสะสมอาหารใหเปนรานคา
อาหารปลอดภัย เชน คาวิทยากร คาอาหาร
และอื่นๆสําหรับผูเขารวม
อบรม ฯลฯ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ท่ี 6 หนา 8 ขอ 9 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการจัด
อบรมอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน 

เพื่อจายเปนคาอบรมอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น ในการดูแลผูสูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว เชน คา
วทิยากร คาอาหาร คาที่พัก คาพาหนะ และ
คาอ่ืนๆ ฯลฯ 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

3 โครงการ
ฝกอบรมการให
ความรูดาน
โภชนาการและ
ดูแลรักษา
สุขภาพเบ้ืองตน
สําหรับประชาชน 

เพื่อจายเปนคาการฝกอบรมใหความรูดาน
โภชนาการและดูแลรักษาสุขภาพ 
เบ้ืองตนสําหรับประชาชน เชน คา
วทิยากร คาอาหารและอ่ืนๆสําหรับ
ผูเขารวมอบรม ฯลฯ แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ท่ี 6 หนา 8 ขอ 12 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขหมูบานละ 
20,000 บาทจํานวน 26 
หมูบาน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ในกิจกรรม
ตางๆ ใหมีความเหมาะสม
กับปญหาและบริบทของ
พื้นที่ในกรอบตัวอยาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสขุ ทั้ง 11 
โครงการ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะ
กรรรมการหมูบาน
จํานวน 26 หมูบาน ในเขต
รับผิดชอบองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเตา เพื่อขับเคล่ือน
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมี
ความเหมาะสมกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนท่ีในกรอบตัวอยาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ภายใต 11 โครงการ 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
 2565) แกไข ครั้ง
ท่ี 6 หนา 8 ขอ 5  

520,000 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  4  โครงการ 535,000               

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
ตาม 
ฤดูกาลหรือโรค
ระบาด เชน คา
วทิยากร คาอาหารและอื่นๆ
สําหรับผูเขารวมอบรม 
ฯลฯแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที ่6 หนา 11  ขอ 1 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการจัดตั้งหนวย
บริการแพทยฉุกเฉิน 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการจัดตัง้หนวยบริการ
แพทยฉุกเฉิน เชน คา
วทิยากร คาวัสดอุุปกรณ คา
เวชภัณฑในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน คาอาหาร และอื่นๆ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 7 หนา 11 ขอ 16  

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

38 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
ใหความรูปองกัน
โรคเอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธใน
สถานศึกษา 

เพื่อจายเปนคาอบรมเร่ืองการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดส  
โรคติดตอทางเพศสัมพันธคา
วทิยากร คาอาหารและอื่นๆ 
สําหรับผูเขารวมรณรงค/
อบรม ฯลฯ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
 2565) แกไข ครั้งที ่6 หนา 9  ขอ 13 

8,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

4 โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. 
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรี
สวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

คาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัค
ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราช
นารี เพ่ือจายเปนคาการฝกอบรมการใหความรู
ดานการปองกันไมใหมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา และใหประชาชนมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องโรคพิษสุนัขบาและใหความสําคัญ 
ในการปองกันโรคในสัตวและคนและควบคุม
ประชากรสุนัข-แมว คาวิทยากร คาอาหาร คา
อุปกรณเครื่องเขียน คาเวชภัณฑพรอมเข็ม คา
วคัซีน คาปายประชาสัมพันธ และ
อ่ืนๆ ฯลฯ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -
 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่7 หนา 11 ขอ 20 

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน 4  โครงการ 48,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการฝกอบรม
อาชีพใหกับ
ประชาชนในตําบล
เมืองเตา 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมอาชีพ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และ
คาใชจายท่ีจําเปนแกผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของและคาใชจายที่จําเปน
ในการดําเนินงาน  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2561–2565) แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1  หนา 215 ขอ 8 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คา
วสัดุอุปกรณ คาสมมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และ
คาใชจายท่ีจําเปนแกผูเขารวมโครงการ และ
คาใชจายอ่ืน ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 ) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1 หนา 215 ขอ 9 

50,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพสตรี 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิม
ศักยภาพสตรี เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมมนา
คุณวทิยากร ฯลฯ และคาใชจายที่จําเปนแก
ผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
และคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินงาน
โครงการ  ( แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 –
 2565 ) แกไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1 หนา 214 ขอ 2 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวดัมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
(otop) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เชน คา
วสัดุอุปกรณ คาสมมนาคุณ
วทิยากร ฯลฯ และคาใชจายท่ีจําเปนแก
ผูเขารวมโครงการ และคาใชจายอ่ืน ที่
เก่ียวของและคาใชจายที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข  เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่ 1  หนา  215   ขอ 8 

50,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 สงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนา
ครอบครวั 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1  หนา  214   ขอ 3 
 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 อุดหนุนอําเภอ
โครงการ otop 

เพื่อจายท่ีทําการปกครองอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัยในการเปนเจาภาพจัดงาน OTOP ระดับ
อําเภอ ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1  หนา   215  ขอ 7 

30,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

จํานวน 6  โครงการ 160,000               

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคนและสังคม 
         แผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
และผูยากไรในตําบลเมืองเตา  

20,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

จํานวน  1  โครงการ 20,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเขาคาย
วชิาการทาง
การศึกษา 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ตําบลเมืองเตา เชน คา
วทิยากร คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–
2565 ) แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หนา 225ขอ 9  

5,000 รร.
ภายใน
ตําบล

เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลเมือง
เตา จํานวน 5 แหง ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่8 หนา 5  ขอ 4 

65,790 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องแบบนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาเครื่องแบบ
นักเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหง
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่8 หนา 5  ขอ 3 

45,900 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจัดซ้ือ
หนังสือศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาหนังสือ
เรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเตา จํานวน 5 แหงแผนพฒันา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่8 หนา 5  ขอ 1 

30,600 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจัดซ้ือ

อุปกรณการเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอุปกรณ

การเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลเมือง

เตา จํานวน 5 แหง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที ่8 หนา 5  ขอ 2 

30,600 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการเตรียม
ความพรอมเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดอบรมให
ความรู เชนคาวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ( แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1  หนา  229  ขอ 26าอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ  

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการฝกเตรียม
ความพรอมเด็ก
ปฐมวัยเพื่อศึกษา
ตอระดับอนุบาล 

เพื่อใชจายในการจัดงานโครงการเตรียมความ
พรอมเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชน
คาอาหาร คาเครื่องเสียง คาตอบแทน
วทิยากร คาวัสดุอุปกรณในการจัด
งาน  ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1  หนา  229 ขอ 25 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการวันเด็ก
แหงชาต ิ
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป เปนคาจัดเวที ซื้อของขวัญ
รางวลัประกวด คาอาหารและอื่นๆ 
( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้ง
ที ่ 1  หนา 224  ขอ 6 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

44 

 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 4การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

9 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียน
การสอน) 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
เรียนการสอนวสัดุอุปกรณเปนรายหัว 
หัวละ 1,700 บาท/
คน จํานวน 153  คนแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
 ครั้งที ่1 หนา 225 ขอ 10 

129,600 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหแก
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 5 ศูนย จํานวน  245  วัน
ทําการ อัตราคนละ 21 บาท ในเขต
ตําบลเมืองเตา  

787,185 ศพด. 5 
ศูนย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 วสัดุงานบานงาน
ครัว อาหารเสริม
นม 

เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ(นม)ให

โรงเรยีนสังกัด

ของ สพฐ จํานวน 4 แหง 

เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ(นม)ให

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก จํานวน 5  ศูนย ( แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –

 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม

เตมิ ครัง้ที ่ 1 หนา  223 ขอ 4 

1,105,648 ศพด. 5 
ศูนย/

รร.สพฐ 

4 แหง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
         แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

12 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
สําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สําหรับโรงเรียน
สังกัด  สพฐ. จํานวน 4 แหง ในเขต
ตําบลเมืองเตา จํานวน 424 คน    
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สําหรับโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. จํานวน  200 วันทํา
การ  อัตราคน

ละ  21 บาท  ( แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา 223  ขอ 3 

1,780,800 รร.สพฐ 

4 แหง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

จํานวน  12  โครงการ 3,996,123               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมพิิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    งานกีฬาและนันทนาการ 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
กีฬาตานยาเสพติด
ระดับตําบล 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติดระดับ
ตําบล  ประจําป 2565 เชน  คาของ
รางวลั คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาอุปกรณกีฬา 
และคาใชจายอ่ืน ๆ ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา  227   ขอ  18 

30,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการแขงขัน
กีฬาสีภายในศูนย 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมการแขงขัน
กีฬา  ประจําป 2565 เชน  คาของ
รางวลั คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
และคาใชจายอ่ืน ๆ ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา  227   ขอ 19 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

จํานวน  2  โครงการ 35,000               

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

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

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการทอดเทียน
พรรษา 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียนพรรษาของทุก
ป  ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา 232   ขอ 7 

5,000 วัดภายใน
ตําบล

เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการบุญบั้งไฟ
ตําบล 

เพือ่จายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมบุญบ้ังไฟระดับตําบล (พ.ศ.
2561 -
 2565) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
 ครั้งที ่1 หนา 232 ขอ 5 

180,500 ตําบล
เมืองเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการบุญบั้งไฟ
อําเภอ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมบุญบ้ังไฟ ระดับ
อําเภอ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 -
 2565) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
 ครั้งที ่1 หนา 232 ขอ 6 

50,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการอบรม
ธรรมะ,คณุธรรม
,จริยธรรม 
 

เพื่อจายเปนคาฝกอบรมธรรมะใหกับ
ชุมชน  เยาวชน  
ประชาชนผูที่สนใจ เปนคา
วทิยากร คาเครื่องเสียง คา
สถานที่ และคาวัสดุอุปกรณอื่น ๆใน
การฝกอบรม 
( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา 234     ขอ 14 

10,000 ตําบล
เมอืงเตา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

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

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
บุญบั้งไฟอําเภอ 

เพื่อจายเปนอุดหนุนที่ทําการอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัยตามโครงการคาใชจาย
ในการจัดงานบุญบั้งไฟ  
ประจําป  ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา   233  ขอ 10 

20,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิม พระ
เกียรติ 

เพื่อจายอุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ บานโนนจาน บาน
หนองฮี ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา   231  ขอ 1 

5,000 วัดโนน
จาน วัด

บาน
หนองฮี 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการอุดหนุน
งานประเพณี
ทองถิ่น เชน 
ประเพณีลอย
กระทงประเพณี
สงกรานต 
ประเพณีทอดเทียน 
ฯลฯ หมูท่ี 1 - 26 

เพื่ออุดหนุนงานประเพณี
ทองถิ่น เชน ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณี
ทอดเทียน ฯลฯ  หมูที ่1 – 26 

20,000 26 
หมูบาน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

จํานวน  7  โครงการ 290,500               

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจัดการ
เลือกตั้งทองถิ่น 

เพื่อใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น  ใน
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเตา  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา เลือกตั้ง
ซอมแทนตําแหนงท่ีวาง เพื่อเปน
คาใชจายในการ
เลือกตั้ง  ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา  236    ขอ 5 

50,000 26 
หมูบาน 

สํานักปลัด             

2 โครงการอบรมให
ความรู ดาน
กฎหมายแก
ผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง พนักงาน
จางและประชาชน 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการอบรมให
ความรู ดานกฎหมายแก
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางและ
ประชาชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืมคาถายเอกสาร คาปาย
โครงการ คาวัสด ุอุปกรณและ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวของ
ในการจัดโครงการ ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา 242    ขอ 32 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานัก
ปลัด 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 จัดฝกอบรมให
ความรูในการ
ตอตานและ
ปราบปรามทุจริต
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูใน
การตอตานและปราบปรามทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องด่ืมคาถายเอกสาร คาปาย
โครงการ คาวัสด ุอุปกรณและ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียว
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
 ครั้งที ่1 หนา 235 ขอ 1ของในการ
จัดโครงการ 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานัก
ปลัด 

            

4 อุดหนุนอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จัด
งานรัฐพิธตีางๆ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานรัฐพิธี แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565)   แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่1 หนา 238 ขอ 15 

10,000 อําเภอ
พยัคฆภูมิ

พิสัย 

สํานัก
ปลัด 

            

จํานวน  4  โครงการ 70,000               

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 อบต.
สัญจร 

เพื่อเปนคาใชจายในการประชาคม
แผนหรือการออกบริการนอก
สถานที่  คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
คาอาหารวางและสถานที ่ฯลฯ 
( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา  236 ขอ 8 

5,000 26 
หมูบาน 

สํานัก
ปลัด 

            

2 โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
การปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 
และสรางความ
ปรองดองของคน
ในชาติ 
 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยในการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติและสรางความ
ปรองดองของคนใน
ชาต ิเชน อาหาร สถานที ่วัสดุ
อุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1 หนา 239 ขอ 20 

5,000 อบต.
เมืองเตา 

สํานัก
ปลัด 

            

3 จัดประชุมเวที
ประชาคมตําบล 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา
ประชาคมระดับตําบลการจัดทํา
แผนพัฒนา คา
วสัดุ อุปกรณ คาอาหารวางและคา
สถานที่ ฯลฯ ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
 2565 )  แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
ม ครั้งที ่ 1  หนา 215 ขอ 12 

5,000 26 
หมูบาน 

สํานักปลัด             

จํานวน  3  โครงการ 15,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

 โครงการปรับปรุง 
แผนท่ีภาษ ี
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ปรับปรงุ แผนท่ีภาษ ีและทะเบียน
ทรัพยสิน LTAX 3000 และ LTAX 
GIS เชน คาคัดลอกขอมูล
ที่ดิน กระดาษ หมึกพิมพแฟมเก็บ
เอกสาร ฯลฯ  แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
 ครัง้ท่ี 1 หนา 235 ขอ 2 
 

10,000 อบต.
เมืองเตา 

กองคลัง             

จํานวน 1 โครงการ 10,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวดัมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม     
         แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจัดต้ังธนาคาร
ขยะในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและสถานศึกษา 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไข
ปญหาเรื่องขยะ นํ้าเสียและมลพิษ
ในพ้ืนท่ี ตําบลเมืองเตา เชน ไถกลบ
,ปรับเกรด ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ปรากฏตาม 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) แกไข ครั้งท่ี 6 หนา 13 
ขอ 14 

5,000 ศพด.
ภายใน

เขตตําบล
เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการรักษ
ส่ิงแวดลอมและ
สุขาภิบาล 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการ 
รักษสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เชน 
คาใชจายในการฝกอบรม จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ-อุปกรณ คา
วทิยากร คาเงินรางวลั คากําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช คาอาหารและ
คาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ  
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข  
ครั้งที่ 6 หนา 13 ขอ 10 

5,000 ประชาชน 
ท้ัง 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  2  โครงการ 10,000  
 

 
 

            

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม     
         แผนงานการเกษตร    งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พชื อันเน่ืองมา จาก
พระราชดําร ิ

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน
โครงการ เชนคาจัดซื้อเมล็ดพันธุไม
ยืนตน เมล็ดพันธุพืชอ่ืน ๆ คาวัสดุ
เพาะชําคาปุย คาไถเตรียม
พื้นที่ ฯลฯ แผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) แกไข ครั้ง
ท่ี 5 หนา 33 ขอ 4 

10,000 26 
หมูบาน 

กอง
สงเสริม

การเกษตร 

            

จํานวน 1  โครงการ 10,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม     
         แผนงานเคหะและชุมชน   งานบําบัดน้ําเสีย 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการแกไขปญหาขยะ 
นํ้าเสียและมลพิษตางๆ 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไข
ปญหาเรื่องขยะ นํ้าเสียและมลพิษ
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองเตา เชน ไถ
กลบ ,ปรับเกรด ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้ง
ที่ 6 หนา 14 ขอ 4 

5000 พื้นที่
ตําบล

เมืองเตา 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
แกไขปญหาน้ําเสียขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการ 
เชน ฝกอบรม จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ 
ศึกษาดูงาน สาธิตวธีิ คาวัสดุ– 
อุปกรณ คายานพาหนะ คาสถานท่ี 
คาวิทยากร  
คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีจําเปนในการดําเนินโครงการ  
ปรากฏตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข  
ครั้งท่ี 6 หนา 14 ขอ 17 

5000 ประชาชน 
ท้ัง 26 
หมูบาน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

จํานวน  2  โครงการ 10,000  
 

             

 
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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รายละเอียดการดําเนนิงานในพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 
 

ลําดบั
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดํา 

เนินการ 

หนวยดํา 
เนินการ 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

เพื่อใหนักเรียนบานหนองฮี เปน
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สังคม
ตองการ 

20,000 โรงเรียน
บาน

หนองฮี  

โรงเรยีน
บานหนองฮี 

            

จํานวน 1 โครงการ 20,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ครุภัณฑ ผด.02/1 
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บญัชคีรุภณัฑ/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 
  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ลําดบัที ่ ครุภณัฑ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑ ครุภัณฑสาํนักงาน เพ่ือจัดซือ้ ครุภัณฑสํานักงาน ประเภท ตู
เก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน  จํานวน  8 ตู  
1) มีมอืจับชนิดบิด  
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ ประจําป พ.ศ.
2563  หรือจัดซือ้จากการสบืราคาตาม
ทองตลาด ปรากฎตาม แผนพฒันา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) เพ่ิมเติม คร้ัง
ที ่8  หนา 7  ขอ 1 

47,200 องคการบริหาร
สวนตําบลเมือง

เตา 

  สํานักปลัด             

จํานวน  1  กิจกรรม 47,200               

 

 

 

 

 

บญัชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

แบบ ผด. ๐๒/1 
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 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 
  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ลําดบัที ่ ครุภัณฑ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑ ครุภัณฑสาํนักงาน เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  
10.14.1 แบบ 2 บาน  จํานวน  1  ตู  
1) มีมอืจับชนิดบิด  
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐาน
ครภุัณฑ  
ประจําป พ.ศ.2563   
หรือจัดซือ้จากการสืบราคาตามทองตลาด ปรากฎ
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8   หนา 7 ขอ 3 

5,900 องคการบริหาร
สวนตําบลเมือง

เตา 

กองชาง             

2  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด NETWORK แบบ
ที ่1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,900 บาท  ตาม
มาตรฐานเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครภุัณฑคอมพิวเตอร 
12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปรากฎตาม 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -
 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8   หนา 7 ขอ 2 

8,900 องคการบริหาร
สวนตําบลเมือง

เตา 

กองชาง             

จํานวน 2  กจิกรรม 14,800               

 

แบบ ผด. ๐๒/1 
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บญัชคีรุภัณฑ/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 
  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   

ลําดบัที ่ ครุภณัฑ 
รายละเอยีดของกิจกรรม 
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซือ้ครุภัณฑคอมพิวเตอร โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน  44,000 บาท จํานวน 2 เคร่ือง คุ
ณลักษณะพื้นฐาน 
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 CORE) จํานวน 1 หนวย โดยมีคณุลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้
     1) ในกรณีมี
หนวยความจํา แบบ CACHE MEMORY รวมใน
ระดับ (LEVEL) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHZ และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (GRAPHICS PROCESSING UNIT) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ  
     2) ในกรณีท่ีมีหนวยความ
จา แบบ CACHE MEMORY รวมใน
ระดับ (LEVEL) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.8 GHZ และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  
  -มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ

44,000 องคการบริหาร
สวนตําบลเมือง

เตา 

  กอง
สาธารณสขุฯ 

            

แบบ ผด. ๐๒/1 



แผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 25๖5  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  

61 

 

ดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
  -มีหนวยจดัเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนดิ SOLID STATE DRIVE ขนาดความจไุม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย  
  -มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 X 768 PIXEL และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  
  -มีชองเชือ่มตอ (INTERFACE) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
  -มีชองเชือ่มตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  
  -มีชองเชือ่มตอระบบ
เครือขาย (NETWORK INTERFACE) แบบ 10/100/1000 
BASE-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
  -สามารถใชงานไดไมนอยกวา WI-
FI (IEEE 802.11B, G, N, AC) และ BLUETOOTH  
ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 12 พฤษภาคม 2563  ปรากฏ
ตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 8 หนา 8 ขอ 4 

จํานวน  1  โครงการ 44,000               
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บญัชคีรุภณัฑ/งบประมาณ 

 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   อาํเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม 

 ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคม รูรักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท 

 แผนงานการศกึษา   

ลําดบัที ่ ครุภณัฑ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

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  ครุภัณฑอื่นๆ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองเลนสนามกลางแจงของศูนย
พัฒนาเด็กจํานวน 5 ศูนยๆ  ละ 50,000 บาท  ปรากฏ
ตาม ( แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 ) แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 หนา 224 ขอ 7 

250,000 องคการ
บริหารสวน

ตําบลเมืองเตา 

กอง
การศึกษา 

            

จํานวน  1  กิจกรรม 250,000               

รวมทั้งสิ้น  5  กิจกรรม 356,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒/1 

 


