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ผลการดําเนินงาน   
ของ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  
 

 

              

    

 

     

                                                                                                                             

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเตา   

เลขท ี๑๓๙ หมู่ท ี๑๗ ตาํบลเมืองเตา อาํเภอพยัคฆภูมพิสัิย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๑๐   

โทรศัพท  ๐๔๓-๙๙๒๒๔๗ โทรสาร ๐๔๓-๙๙๒๒๒๘ 
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คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของที่ผานการประชาสัมพันธ บนเว็ปไซค หรือ เพจ ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา            
เพื่อ เปดเผยขอมูลเปนสาธารณะใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตาการกับการดําเนินงานของโครงการ   รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพ การดําเนินงาน
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ตําบลเมืองเตา และหนวยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน ความสําเร็จของโครงการ การสรุปผลความสําเร็จและความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งในการนําขอมูลสําหรับการวางแผนการ
ดําเนินงานตามพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจตางๆ ของผูบริหาร    
ในการพัฒนาคุณภาพองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตําบลเมืองเตาใหมีมาตรฐาน 
ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเปนขอมูลสําหรับบุคลากรและผู ท่ีเ ก่ียวของสําหรับ           
การจัดกิจกรรมตางๆ สรางความเช่ือมั่นตอชุมชนตอไป 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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สาสน  ... จากนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 สวัสดีครับ พอแมพ่ีนองชาวตําบลเมืองเตา ขาราชการ หัวหนาสวนทุกสวน  สําหรับปน้ี ทางองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา มีความยินดี และ มีความสุขใจในการพัฒนาตําบลเมืองเตาของเรา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหลาย

กิจกรรม และ โครงการ ในแต กอง สวน  ไดดําเนินโครงการตอลอดทั้งปงบประมาณ  ป พ.ศ.2563 น้ัน  สําหรับชวงน้ีทาง

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาก็ไดชางมาปฏิบัติหนาที่แลว คือนายรัชพล พลศรีพิมพ ตําแหนงนายชางโยธา ชํานาญงาน  

และ ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งใหนายรัชพล พลศรีพิมพ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง ทําใหมีการขับเคลื่อน

โครงการที่ค่ังคาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ดําเนินโครงการตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการออกไป 

ใกลบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาแลวครับ  

 หากแตการปฏิบัติหนาที่ของกระผมน้ัน จะตองไดรับการปรึกจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ของเรา 

ครับ เพราะถือวา เปน ผูมปีระสบการณ และใหคําแนะนําที่ดีแก การปฏิบัติหนาที่นกยก องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 

กับกระผม  กระผมขอขอบพระคุณ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และทานสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

ทุกทานเปนอยางสูงที่ใหคําแนะนําดีๆในการปฏิบัตหินาที่แกกระผม 

 อีกทั้งตองขอขอบพระคุณพอแมพ่ีนองทุกทานที่ไดมารวมประชุมประชาคม ระดับหมูบาน ระดับตําบล อีกทั้งไดเขา

รวมกิจกรรม โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ที่ไดดําเนินโครงการ สรางความเขมแข็ง การพัฒนาที่

ย่ังยืน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนตําบลเมืองเตาทุกคน ขอขอบพระคุณครับ 

 

 

 

        (นายกองเกียรติ พวงศรีเคน) 
           รองปลัด อบต.เมืองเตา รกัษาราชการแทน 
        ปลัด อบต.เมืองเตา ปฏิบัติหนาที่  
              นายก อบต.เมืองเตา 
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          นายกองเกียรติ พวงศรเีคน 
           รองปลัด อบต.เมืองเตา รกัษาราชการแทน 
        ปลัด อบต.เมืองเตา ปฏิบัติหนาที่  
              นายก อบต.เมืองเตา 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทําเนียบ ผูบริหาร 
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ทําเนียบสภา อบต. เมืองเตา 
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ทําเนียบหัวหนาสวน 
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สํานักปลัด 
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กองคลัง 

 
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 
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กองชาง 
  

   
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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กองสวัสดิการสงัคม 
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กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

 
 

กองสงเสริมการเกษตร 
 

 
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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สํานักปลัด 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

งานสังคมสงเคราะห       
- งานสังคมสงเคราะห 

สํานักปลดั 

กองคลัง 

การการศกึษาศาสนาและ

วฒันธรรม 

กองชาง 

กองสวสัดกิารสังคม 
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-งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

-งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     

  - งานสงเสรมิอาชีพ 
  - งานพฒันาสตรี 

-  งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอนามัยและสิ่งแวดลอม     
  - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

  - งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  - งานอนามัยชุมชน 
  - งานสาธารณสขุมูลฐาน 

-  งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 งานรักษาความสะอาด    

  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  - งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  - งานสงเสรมิและเผยแพร 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
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  -งานควบคุมมลพิษ 
  -งานศกึษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   - งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  งานควบคุมโรค    

  - งานการเฝาระวัง 
  - งานระบาดวิทยา 
  - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

  -  งานโรคเอดส 
-  งานอ่ืนๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 

-  งานอ่ืนๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 
 
 
 

 พัฒนาและสงเสริมอาชพีใหแกประชาชน 

 เพิ่มศักยภาพการผลิตขาว 

 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

เสริมสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม เชนการปลูกปา 

 

 

 

 

 

กองสงเสริมการเกษตร 



18 

 

 
 

 

 

 

 

 งานตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตาง ๆ  ดวยเทคนิคและวิธีการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

     ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุและทรัพยสิน  

รวมทั้งการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนสอบ

ทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพยสิน  ทดสอบวาทรัพยสินมีอยูจริง  และการใชงานวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประหยัด 

      ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการตาง ๆ  วาสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

     ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง  แกไข  เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานตาม  ๑) – ๓)  เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งข้ึน  รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิด

ความเสียหายหรือการรั่วไหลเก่ียวกับการเงิน  หรือทรัพยสินตาง ๆ 

    ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ  เพื่อใหการ

ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

    ตรวจสอบในกรณีพิเศษเม่ือไดรับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  

 การศึกษา 
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน  ๒ แหง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  จํานวน  ๓  แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   
 

ฝายตรวจสอบภายใน 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3 

ที่ ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ตั้ง 
พ.ศ. 25๖3 

จํานวนนกัเรียน 

หมูที ่ ชาย หญงิ รวม 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมืองเตา 17 24 20 44 

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองฮี  5 13 8 21 

3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสาย 4 6 6 12 

4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนบอ 9 19 12 31 

5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนจาน 22 17 15 32 

รวม 79 61 140 

 

 

 

ศูนยการเรียนชุมชนตําบลเมืองเตา 
มีนักเรียนที่เขาเรียนในศูนยการเรียนชุมชน 89 คน แบงไดดังนี้  

 

ประเภทระดับการศึกษา เปนนักศึกษา      ชาย เปนนักศึกษา      หญิง รวม 

ระดับประถมศึกษา 1 0 0 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  33 25 58 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 42 92 

รวม 84 67 150 
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ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ชื่อสถานศึกษา 

จํานวนนกัเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

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

๑. โรงเรียนบานเมืองเตา 11 18 0 11 13 10 10 17 13 103 

๒. โรงเรียนบานโนนบอ 11 13 0 14 19 11 13 5 9 95 

3.โรงเรียนบานหนองฮี 16 10 0 10 16 12 12 19 15 110 

4.โรงเรียนโนนจานวิทยา 21 22 0 14 8 12 15 14 23 129 

รวมทั้งสิ้น 59 63 0 49 56 45 50 55 60 437 

 

สาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   2    แหง 

  -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเมืองเตา  หมูที่  11 

  -โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโนนจาน  หมูที่  7 

- อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า  รอยละ  100  % 

ตาราง  องคกร/กลุมอาชีพในตําบลเมืองเตา 

 

กลุม 
ที่ตั้ง 

(หมูที)่ 

จํานวนสมาชิก

(ราย) 
กิจกรรม 

กลุมทอผาไหม 1 20 เพื่อทอผาไหม จําหนาย 

กลุมทอผาไหม ยกดิ้นทอง 2 20 เพื่อทอผาไหม จําหนาย 

กลุมเย็บผา  3 15 เพื่อเย็บผา แปรรูป จําหนาย 

กลุมเลี้ยงโคแมพันธุ 4 10 เพื่อเลี้ยงโคแมพันธุ จําหนาย 
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กลุมจักสานไมไผ 5 18 เพื่อจักสานไมไผ จําหนาย 

กลุมปลูกพืชสมุนไพร สัมมาชพี 5 30 เพื่อปลูกพืชสมุนไพรจําหนาย 

กลุมสมุนไพร 6 26 เพื่อปลูก แปรรูปสมุนไพรจําหนาย 

กลุมแปรรูปอาหาร ไสกรอก 8 20 เพื่อผลิต และจําหนายไสกรอก 

กลุมทอผาไหม 11 15 เพื่อทอผาไหม ผาโสรง ผาขาวมา จําหนาย 

กลุมปลูกผักขาย  11 2 เผื่อปลูกผักจําหนาย 

กลุมผลิตตุกตาไหมพรม 13 30 เพื่อผลิต และจําหนายตุกตาไหมพรม 

กลุมรานคาชุมชน 13 46 เพื่อรวมกลุมจําหนายสินคาเพือ่ประชาชนในหมูบาน 

กลุมเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต 13 48 เพื่อเลี้ยงปลาดุกจําหนาย 

กลุมทอผาไหม 14 25 เพื่อทอผาไหม จําหนาย 

กลุมเลี้ยงสุกร 14 11 เพื่อเลี้ยงสุกรจําหนาย 

กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง 14 25 เพื่อเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจําหนาย 

กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง 15 15 เพื่อเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจําหนาย 

กลุมเลี้ยงโคแมพันธุ 15 8 เพื่อเลี้ยงโคแมพันธุจําหนาย 

กลุมเลี้ยงโคขุน 17 21 เพื่อเลี้ยงโคขุนจําหนาย 

กลุมปลูกผักอินทรีย 17 10 เพื่อปลูกผักอินทรียจําหนาย 

กลุมเลี้ยงสุกร 17 5 เพื่อเลี้ยงสุกรจําหนาย 

กลุมทอผา 17 15 เพื่อทอผา ฝาย ผาไหม จําหนาย 

กลุมทอเสื่อกก 19 13 เพื่อทอเสื่อกก และแปรรูป จําหนาย 

กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค 20 7 เพื่อเลี้ยงโคขุนจําหนาย 

กลุมเลี้ยงโคแมพันธุ 20 7 เพื่อเลี้ยงโคขุนจําหนาย 

กลุมสงเสริมผลิตขาวหอมมะลิ 20 7 เพื่อผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิ 
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กลุมทอเสื่อกก 21 20 เพื่อทอเสื่อกก และแปรรูป จําหนาย 

กลุมแปรรูปไหมพรม 21 40 เพื่อผลิตและแปรรูปจากไหมพรม จําหนาย 

กลุมรานคาชุมชน 22 64 เพื่อรวมกลุมจําหนายสินคาเพือ่ประชาชนในหมูบาน 

กลุมโรงสีขาวชุมชน 22 77 เพื่อรวมกลุมสงเสริมการสีขาวในชุมชน 

กลุมทอผา 23 36 เพื่อทอผา ฝาย ผาไหม จําหนาย 

กลุมทอผา 24 10 เพื่อทอผา ฝาย ผาไหม จําหนาย 

กลุมเลี้ยงสุกร 24 11 เพื่อเลี้ยงสุกรจําหนาย 

กลุมทอผาไหม 25 16 เพื่อทอผาไหม จําหนาย 

กลุมสมุนไพร 26 26 เพื่อปลูก แปรรูปสมุนไพรจําหนาย 

การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในตําบลเมืองเตาจะนับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 12  แหงดังนี้ 

หมูที่ ชื่อวัด จํานวนพระ จํานวนเณร จํานวนชี อื่นๆ 

2 วัดศรีสงาสามัคคี 2 - - - 
4 วัดโพธิ์ศรีสวาง 3 - - - 
5 วัดบานหนองฮี 7 - - - 
6 วัดวารีอุดม 3 - - - 
8 วัดคีลีวรรณ 1 - - - 
9 วัดสวางอรุณวราราม 5 - - - 

10 วัดกางกี่ศรีอุดม 1 - - - 
11 วัดศรีนครเตา 7 - - - 
12 วัดทุงเมืองเตา 4 - - - 
13 วัดบานโนนยาง 2 - - - 
21 วัดโนนยูง 2 - - - 
22 วัดบานโนนจาน 6 - - - 

รวม  12 วัด 43 - - - 
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 ประเพณีและงานประจําป 

-  ประเพณีวันขึ้นปใหม     ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต      ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีฉลองศาลเจาพอศรีนครเตา  ประมาณเดือน มีนาคม  - เมษายน 

-  ประเพณีทําบุญกลางบาน ประเพณีบุญบั้งไฟ     ประมาณเดือน พฤษภาคม 

-  ประเพณีงานบุญกฐิน       ประมาณเดือน ตุลาคม 

-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

-  ประเพณีลอยกระทง     ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

เนื้อที่รวมโดยประมาณ 

ตําบลเมืองเตา มีเนื้อที่โดยประมาณ  76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,500 ไร 

   ๓.๓  จํานวนหมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  มีหมูบานในเขตรับผิดชอบ  26  หมูบาน ซึ่งต้ังอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล

เต็มทุกหมูบาน ดังนี ้

 หมูที่  1  บานเมืองเตา  นายอุดร  แกวประเสริฐ    ผูใหญบาน 
     นายจตุรงค   บัวไชยยา         สมาชิก อบต.  
     นายทองพูน อามาตยเสนา  สมาชิก อบต.  
 หมูที่  2  บานยานาง  นายอุดม  บุราณรมย    ผูใหญบาน 
     นายเรืองเดช บุราณรมย    สมาชิก อบต.  
     นายสุนทร  แสงวิเศษ    สมาชิก อบต.  
 หมูที่  3  บานโนนยูง  นายทวีป  ประสาริบุตร    ผูใหญบาน 
     นายอภิสิทธ์ิ   หอมจันทร   สมาชิก อบต.  
      นายบุญมี   โจมเสนาะ  สมาชิก อบต.  
หมูที่  4  บานโคกสาย  นายสุรชัย   ประยงควีระกุล   ผูใหญบาน 
     นายเข็มพร    โคตรวงษ  สมาชิก อบต.  
     นายชาย       ไชยสงคราม สมาชิก อบต. 
 หมูที่  5  บานหนองฮี  นายคําอาย  สิงหปอง     ผูใหญบาน 
     นายสวัส  งอกศรี              สมาชิก อบต.  
     นายสมสัญ อันทะโส             สมาชิก อบต.  
 หมูที่  6  บานนํ้าออม  นายแปลก  ปกษา   ผูใหญบาน 
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     นายจิระชัย    ใจบุญ  สมาชิก อบต.  
     นายคําบาล   ทันที  สมาชิก อบต.   
 หมูที่  7  บานโนนจาน  นายสมบัติ   ทุมมาลา    ผูใหญบาน 
     นายอํานาจ   จันทรงาม  สมาชิก อบต.  
     น.ส.ธัญญาลักษณ พลรัตน  สมาชิก อบต.   
 หมูที่  8  บานผักส่ัง  นายทวี  เกิดบุญมี             กํานันตําบลเมืองเตา 
     นายอดิศักดิ์  สรอยทอง    สมาชิก อบต.  
     นายแดง     สรอยทอง  ประธานสภาฯ 
 หมูที่  9  บานโนนบอ  นายวันดี สอนสิทธิ์    ผูใหญบาน 
     นายดาวเรือง  ภาระจา    สมาชิก อบต.  
     นายเอกสิทธ์ิ   สอนสิทธิ์  สมาชิก อบต.   
 หมูที่  10  บานกางก่ี  นายสุวิชัย วงสาโท    ผูใหญบาน 
     นายภูมินิมิต  พลอามาตย  สมาชิก อบต.  
     นายจักขีน  สระใหญ  สมาชิก อบต.   
 หมูที่  11  บานเมืองเตา  นางสุกัญญา   สถานรัมย  ผูใหญบาน 
     นายสาย    อินทรโสภา           สมาชิก อบต.  
     นายฉลอง  พงษหนองพอก สมาชิก อบต.   
 หมูที่  12  บานศรีนครเตา นายสมใจ  บุราณรมย    ผูใหญบาน 
     นายดารุณ   ราชอาษา  สมาชิก อบต.   
 หมูที่  13  บานโนนยาง  นายสัญญา  อันไฮ    ผูใหญบาน 
     นายบุญจันทร  หนองพราว สมาชิก อบต.  
     นายทองเล่ือน   หาจันทร  สมาชิก อบต.              
 หมูที่  14  บานเมืองเตา  นายสาํลี       แกวประเสริฐ  ผูใหญบาน 
     นายบุญชวย   บุราณรมย    สมาชิก อบต.  
     นายชนะพล ไชยสงคราม   สมาชิก อบต.   
 หมูที่  15  บานหนองฮี  นายอมรรัตน  ผลนํ้าออม   ผูใหญบาน 
     นายประเสรฐิ  นาคินชาติ  สมาชิก อบต.  
     นายโสวัฒ  ไชยสงคราม   สมาชิก อบต.   
 หมูที่  16  บานดอนกวาง  นายเรืองยุทธ  วงศสมศักดิ์   ผูใหญบาน 
     นายสิทธิศักด์ิ  คาทิพาที     สมาชิก อบต.   
 หมูที่  17  บานหนองเลิง  นายวิชัยรัตน สุวรรณวงษ   ผูใหญบาน 
     นายอํานาจ   ทองจันทร   สมาชิก อบต.    
     นายประธาน   แกวประเสริฐ สมาชิก อบต.   
 หมูที่  18  บานเมืองทอง  นายถวิลชัย แสงวิเศษ    ผูใหญบาน 
     นายทองมวน  คํามูลตรี            สมาชิก อบต.   
 หมูที่  19  บานริมบึง  นายนิยม  วงศคําจันทร    ผูใหญบาน 
     นายบุญธรรม  เสนาโนฤทธ์ิ  สมาชิก อบต.  
     นายสง   อันทะลัย  สมาชิก อบต.   
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 หมูที่  20  บานโพธ์ิชัย  นายถาวร  บุตรชวง    ผูใหญบาน 
     นายสุนทร ไขรัมย    สมาชิก อบต.  
     นายสุนทร บุตรชวง   สมาชิก อบต.   
 หมูที่  21  บานโนนยูง  นายบุญรัตน ภักดีกาล    ผูใหญบาน 
     นายบวร พิมพแพน             รอง ประธานสภาฯ   
     นางเข็มพร  ศรีวรรณะ  สมาชิก อบต.   
 หมูที่  22  บานโนนจาน  นายกิตติศักดิ์  บุญหมั่น    ผูใหญบาน 
     นายสุเทพ  ปดไธสง   สมาชิก อบต.  
     นายลุน  พิมพสาํราญ   สมาชิก อบต.   
 หมูที่  23  บานโพธิ์ทอง  นายอุดม  รามมะมะ    ผูใหญบาน 
     นางอําพร  พรมงาม  สมาชิก อบต.  
     นายสากล  รามมะมะ   สมาชิก อบต.       
หมูที่  24  บานแสนสุข  นายสมพงษ   อาษากิจ    ผูใหญบาน 
     นายสังวร  อันทะลัย          สมาชิก อบต.  
     นายบรรลุ  พงษหนองพอก สมาชิก อบต.   
 หมูที่  25  บานศรีนครเตา นายวุฒิพงษ  ลวนศรี    ผูใหญบาน 
     นายแดง   สุนทร          สมาชิก อบต.  
     นายประมวล  พิมพแพน   สมาชิก อบต.   
 หมูที่  26  บานนํ้าออมพัฒนา นายเสาร  คาํอินทร    ผูใหญบาน 
     นายนิติกร  ระหงษทอง  สมาชิก อบต.  
     นายบุญศรี   บุญหม่ัน    สมาชิก อบต. 
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แผนที่ตําบลเมืองเตา 

อําเภอพยัคฆภมูิพิสยั  จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

2 .ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 

 

 ๒.๑  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
  

“   แหลงผลิตสินคาเกษตรอนิทรยี     ขาวหอมมะลิช้ันนํา    แหลงนํ้ามากมีปลาดีปลาชุม 
  กลุมอาชีพหลากหลาย   มากมายแหลงเรียนรู   สังคมนาอยู   ดวยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ” 
 
 
     ๒.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
           3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

           4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 

           5.  ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 

    ๒.๓  พันธกิจ   

  พันธกิจที่ 1 จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานใหครอบคลุมท่ีสอดคลองตามความ 
ตองการของประชาชน 

พันธกิจที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกองสาธารณสุข เพื่อสรางเสริมศักยภาพให 
ประชาชน 

พันธกิจที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาสังคมแบบประชาชนมี 
สวนรวม 

พันธกิจที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน 
ทองถิ่นควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียว 
  พันธกิจที่ 5 สงเสรมิการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  พันธกิจท่ี  6 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีใหย่ังยืน 

  พันธกิจที่  7 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานทองถ่ิน 

 

   ๒.๔  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และ 

สภาพแวดลอมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

3. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. ประชาชน มีอาชีพและรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต 

5. ประชาชนรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เปนเอกลักษณของทองถ่ิน 

7. อบต.มีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

๒.๔  กลยุทธ (แนวทางการพัฒนา) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1   การกอสราง  ฟนฟู  บํารุงรักษาถนนและผิวจราจรสาํหรับการคมนาคมขนสง 

1.2   การขยาย  พัฒนา  ปรบัปรุงเขตไฟฟาและไฟฟาสองสวางอยางท่ัวถึง 

1.3   การกอสราง  ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

1.4   การพัฒนา  ปรับปรุงและบํารงุรักษาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค  บริโภคและการเกษตร 

1.5   กอสราง  ปรับปรงุ  ซอมแซม  สะพาน  ชองลอดเหลี่ยม  ทอระบายน้ํา  รองระบายน้ํา 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
2.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตขาว 
2.3 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เสริมสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
2.5 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

3.1  สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.2 สงเสริมดานสาธารณสุข  สุขภาพอนามัย การควบคุมและระงับโรคติดตอ 
3.3 สนับสนุนดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 
3.4 สงเสริมความเขมแข็งชุมชน 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 สงเสริมการศึกษา 
4.2 สงเสริมดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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      5.  ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 

     5.1  พัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงานสํานักงานและการมีกองรวมของประชาชน 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

     6.1   สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     6.2  สงเสริมและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     6.3  บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    6.4  สงเสริมการปลูกปา 

๒.๕  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา กําหนดตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม ๒๕59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา

และประสานแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองกองทองถ่ิน ไดมีการกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร 

(Positioning) ของกลุมจังหวัดและจังหวัด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง)  ประกอบดวย  ขอนแกน  กาฬสินธุ  

มหาสารคาม  และรอยเอ็ด  ควรเนน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการและการ

ลงทุนของภาค  การใชประโยชนพื้นท่ีชลประทานประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา  เรงแกไขปญหาขาดแคลนน้ําจาก

ภาวะฝนแลง 
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 คําแถลงงบประมาณ 

ประจาํปงบประมาณ  2563 

รายรับ 

 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2561 

ประมาณการ 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป  2563 

รายไดจัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

รายไดจากทุน  

รวมรายไดจัดเก็บ    

 

176,000.00 

300,000.00 

170,000.00 

200,000.00 

50,000.00 

100.00 

896,100.00 

 

176,000.00 

200,000.00 

200,000.00 

200,000.00 

250,000.00 

100.00 

1,026,100.00 

 

200,000.00 

50,000.00 

200,000.00 

200,000.00 

210,000.00 

100.00 

860,100.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

17,260,500.00 

 

17,260,500.00 

 

 

16,020,500.00 

 

16,020,500.00 

 

 

16,432,000.00 

 

16,432,000.00 

รายไดทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

27,843,400.00 

 

 

27,843,400.00 

30,453,400.00 

 

 

30,453,400.00 

30,707,900.00 

 

 

30,707,900.00 

รวม 46,000,000.00 47,500,000.00 48,000,000.00 
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รายละเอียดผลการติดตามและประเมนิผลโครงการสําหรบัแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) 

เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 
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แผนพฒันาทองถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) งบประมาณ  ระหวาง  วันที่  1  ตุลาคม  2562  -  วันที่  30 กันยายน  2563                     

( ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563 ) 

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 )และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร จํานวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จํานวนโครงการยังไม

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่

แลวเสร็จ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 53 28 52.83 25 47.17 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 19 2 10.53 17 89.47 

การพัฒนาคนและสังคม 66 9 13.64 57 86.36 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 43 1 2.33 42 97.67 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบรหิาร 46 15 32.61 31 67.39 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม 14 3 21.43 11 78.57 

รวม 241 58 24.07 183 75.93 

 

สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(Local performance Assessment : LPA )  พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 2563 

ผลการตรวจประเมินประจําปงบประมาณ 2562   รวม 82.73  คะแนน 
ผลการตรวจประเมินประจําปงบประมาณ 2563   รวม 80.71 คะแนน 

ดาน ประเภทงาน 
ประจําปงบประมาณ 

2562 

ประจําปงบประมาณ 

2563 

สรุปการเปรียบเทียบ 

ดานที ่1 ดานบรหิารการจัดการ 82.86 88.18 5.32 

ดานที ่2 ดานการบริหารบคุคลและ

กจิการสภา 

94.67 94.29 -0.38 

ดานที ่3 ดานบรหิารการเงินการคลัง 62.63 72.63 10 

ดานที ่4 ดานบรกิารสาธารณะ 86.22 78.42 -7.8 

ดานที ่5 ดานธรรมาภิบาล  80 83.64 3.64 

คะแนนรวม 82.73 80.71 -2.02 



33 

 

 
 

 

ดังนั้น  

 สรุปไดวาผลการตรวจประเมินประจําปงบประมาณ 2563   ทั้ง  5 ดาน ตองมีผลการประเมิน 60 คะแนนขึ้นไป  

ในดานที่ 1   มีคะแนน 88.18  ผานเกณฑ ไดคะแนนเพิ่มขึ้นมากกกวาปงบประมาณ 2562 

ในดานที่ 3   มีคะแนน 72.63  ผานเกณฑ ไดคะแนนเพิ่มขึ้นมากกกวาปงบประมาณ 2562 

ในดานที่ 5   มีคะแนน 83.64  ผานเกณฑ ไดคะแนนเพิ่มขึ้นมากกกวาปงบประมาณ 2562 

หลังจากที่ไดแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของในหนาที่รับผิดชอบ และพัฒนาในดานที่รับผิดชอบใหดีขึ้น ทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

พรอมกับคะแนนเพิ่มขึ้นเปนที่นาพอใจ ถือวาประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ ที่เอาใจใสงานที่ตนไดรับมอบหมายใหดียิ่ง  

ในดานที่ 2 และ 4 นั้น ผลคะแนนมีดังน้ี 

ในดานที่ 2   มีคะแนน 94.29 แมจะผานเกณฑ แตคะแนนยังนอยกวาปงบประมาณ 2562  

ในดานที่ 4   มีคะแนน 78.42 แมจะผานเกณฑ แตคะแนนยังนอยกวาปงบประมาณ 2562 

เมื่อมีการแจงผลการตรวจและ แจงใหพนักงานเอาใจใสงาน ในดานท่ี  2 และ 4  หลังจากนั้น เมื่อมีการตรวจประเมินอีกครั้งใน

ปงบประมาณ 2563  จะตองมีระดับคะแนนเพิ่มมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 เห็นควรสอบถามและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของไดดําเนินการพัฒนา และเอาใจใสงานที่ตนไดรับมอบหมายใหดียิ่งข้ึน     

ในทุกๆดาน ทั้ง 5 ดาน เพราะผลสรุปท้ัง 5 ดานน้ัน มีคาตดิลบ -2.02 ตองเนนย้ําใหทุกคนที่ไดรับมอบหมายงานน้ัน หากมี

ปญหา หรือติดขัดในการดําเนินงานอยางไรใหแจงตอผูบริหารทองถ่ินใหทราบเพื่อแกไขและพัฒนาในทุกๆดานใหดียิ่งขึ้นตอไป  
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สรุปรายงานการดําเนนิงานหมวดคาใชสอย องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

งาน 
หมวด

รายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมตั ิ
(บาท) 

โอนเพมิ 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผกูพนั 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิาร 262,000.00 0.00 0.00 104,860.00 74,900.00 82,240.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิารเชา่
ดแูลระบบ และ
คา่บรกิารทเีก็บขอ้มูล
สารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ 

14,000.00 0.00 0.00 13,955.00 0.00 45.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่เชา่เครอืงถา่ย
เอกสาร 

36,000.00 0.00 0.00 21,000.00 15,000.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ 

60,000.00 66,000.00 0.00 5,000.00 97,100.00 23,900.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

  38,400.00 0.00 0.00 0.00 12,470.00 25,930.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ พรบ.และคา่
ประกนัภยัชนั 1
รถยนต์สปีระต,ู 
รถยนต์เอนกประสงค์
รถกูชี้พ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 22,392.96 17,607.04 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
โครงการเพมิ
ประสทิธภิาพการ
ฝึกอบรม การศกึษาดู
งาน 

136,000.00 215,000.00 15,000.00 0.00 291,825.00 44,175.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
โครงการอบรมให้
ความรูด้า้นกฎหมาย
แกผู่บ้รหิาร   
สมาชกิสภาทอ้งถนิ 
พนกังานสว่นตาํบล 
ลกูจา้ง พนกังานจา้ง
และประชาชน 

6,800.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 21,800.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจา้งที
ปรกึษาเพือสาํรวจ
ความพงึพอใจ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

136,000.00 0.00 0.00 3,652.00 43,164.00 89,184.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เลอืกตงัทอ้งถนิ 

136,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการออ
กรางวดัแนวเขตที
สาธารณะประโยชน์ 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 6,685.00 25,315.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในงานรฐัพธิี 13,600.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 11,100.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

โครงการเพมิ
ประสทิธภิาพศูนย์
ปฏบิตักิาร 
รว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ 
อาํเภอพยคัฆภูมพิิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 
เพือจา่ยเป็น คา่ใชจ้า่ย
ตามโครงการจดัตงั
ศนูย์ปฏบิตักิารรว่มใน
การชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถนิ
อาํเภอพยฆัภูมพิสิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 
เชน่ คา่จา้งเหมา
บรกิารตาํแหน่งธุรการ
หรอืเจา้หน้าทบีนัทกึ
ขอ้มลู จาํนวน 1 อตัรา 
คา่ไฟฟ้า คา่รบัรอง 
(อาหาร อาหารวา่ง 
และเครอืงดืมฯ) จดัซือ

0.00 15,000.00 0.00 0.00 13,755.31 1,244.69 
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เครอืงเขยีนแบบพมิพ์ 
วสัด ุครุภณัฑ์ อปุกรณ์ 
และอนืๆ ปรากฏตาม
แผนพฒันาทอ้งถนิ 
(พ.ศ.2561-2565 ) 
แกไข ครงัท ี3 หนา้ 
222 ขอ้ 43 

งานบรหิาร
ทวัไป 

คา่ใช้
สอย 

  68,000.00 0.00 0.00 3,507.46 11,683.54 52,809.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 1,005,200.00 311,000.00 15,000.00 171,974.46 591,475.81 537,749.73 
รวมงานบรหิารทวัไป 1,005,200.00 311,000.00 15,000.00 171,974.46 591,475.81 537,749.73 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
โครงการ อบต.สญัจร 

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
โครงการปรองดอง
สมานฉนัท์ 

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ
รายงานประจาํปี 

3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
เวทีประชาคม 

6,500.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 1,050.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ตดิตามประเมนิผล
แผนพฒันา 

26,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 12,000.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ป้องกนัสถาบนั 

6,500.00 9,000.00 0.00 0.00 5,656.00 9,844.00 

งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในโครงการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ 

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 64,250.00 9,000.00 0.00 0.00 25,106.00 48,144.00 
รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 64,250.00 9,000.00 0.00 0.00 25,106.00 48,144.00 

งานบรหิารงาน
คลงั 

คา่ใช้
สอย 

คา่จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 

งานบรหิารงาน
คลงั 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ 

34,000.00 0.00 0.00 5,000.00 23,500.00 5,500.00 

งานบรหิารงาน
คลงั 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการปรบัปรุง
แผนทภีาษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิ 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 

งานบรหิารงาน
คลงั 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 26,532.00 7,468.00 

งานบรหิารงาน
คลงั 

คา่ใช้
สอย 

  34,000.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 32,600.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 137,700.00 0.00 0.00 5,000.00 51,432.00 81,268.00 
รวมงานบรหิารงานคลงั 137,700.00 0.00 0.00 5,000.00 51,432.00 81,268.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

คา่ใช้
สอย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตัปิระจาํองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลเมือง
เตา 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

คา่ใช้
สอย 

โครงการเพมิศกัยภาพ
การปฏบิตังิานของ อป
พร. 

9,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

คา่ใช้
สอย 

  20,400.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00 18,440.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 29,400.00 10,000.00 0.00 0.00 1,960.00 37,440.00 
รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบ

ภายใน 
29,400.00 10,000.00 0.00 0.00 1,960.00 37,440.00 

งานเทศกจิ คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการตงัจดุ
สกดัลดอบุตัเิหตบุน
ทอ้งถนน 

54,000.00 33,000.00 0.00 0.00 33,092.00 53,908.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 54,000.00 33,000.00 0.00 0.00 33,092.00 53,908.00 
รวมงานเทศกจิ 54,000.00 33,000.00 0.00 0.00 33,092.00 53,908.00 
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งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงบั
อคัคภียั 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมซกัซอ้มแผน
ระงบัอคัคีภยัในชมุชน 

6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 

งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน
และระงบั
อคัคภียั 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั 

6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 
รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิารเย็บ
เลม่เขา้เลม่ 

6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียน 

51,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,200.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

51,200.00 0.00 0.00 0.00 14,720.00 36,480.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 109,200.00 0.00 0.00 0.00 14,720.00 94,480.00 
รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศกึษา 109,200.00 0.00 0.00 0.00 14,720.00 94,480.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่จดัโครงการวนัเด็ก
แหง่ชาต ิ

54,400.00 45,600.00 0.00 0.00 99,400.00 600.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการทาํโครงการเขา้
คา่ยวชิาการ 

34,000.00 16,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานโครงการเตรียม
ความพรอ้มเดก็
ปฐมวยัเพือศกึษาตอ่
ระดบัอนุบาล 

13,600.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ
โครงการเตรยีมพรอ้ม
เขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน 

13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ปรบัปรงุภูมทิศัน์ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กทงั 5 
แหง่ 

34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

โครงการอาหาร
กลางวนั เพือสนบัสนุน
คา่ใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศกึษา เพอืจา่ย
เป็นคา่อาหารกลางวนั
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 5 
ศนูย์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

คา่ใช้
สอย 

  20,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,400.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 170,000.00 68,000.00 0.00 0.00 149,400.00 88,600.00 
รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 170,000.00 68,000.00 0.00 0.00 149,400.00 88,600.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิาร
พนกังานกูช้พี 

810,000.00 0.00 0.00 423,767.24 296,232.76 90,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ 

6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ป้องกนัและควบคมุ
โรคตดิตอ่ตามฤดกูาล
หรอืโรคระบาด 

6,400.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 26,400.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิ
สนุขับา้ 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

6,400.00 0.00 0.00 0.00 3,452.00 2,948.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมการให้
ความรูด้า้นโภชนาการ

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 
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และดูแลรกัษาสขุภาพ
เบืองตน้สาํหรบั
ประชาชน 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในโครงการ
จดัตงัหน่วยบรกิาร
แพทย์ฉุกเฉิน 

6,400.00 12,800.00 0.00 0.00 420.00 18,780.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในโครงการ
จดัอบรมใหค้วามรูก้บั
ผูป้ระกอบการเกยีวกบั
อาหาร 

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในโครงการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้
ป้องกนัโรคเอดสแ์ละ
โรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ์ใน
สถานศกึษา 

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

คา่ใช้
สอย 

  12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 903,400.00 32,800.00 12,800.00 423,767.24 300,104.76 199,528.00 
รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 903,400.00 32,800.00 12,800.00 423,767.24 300,104.76 199,528.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคม
สงเคราะห์ 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิาร 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคม
สงเคราะห์ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ 

28,800.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 24,900.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคม
สงเคราะห์ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

19,200.00 0.00 0.00 0.00 5,180.00 14,020.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคม
สงเคราะห์ 

คา่ใช้
สอย 

  3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 54,600.00 0.00 0.00 0.00 9,080.00 45,520.00 
รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัสงัคมสงเคราะห์ 54,600.00 0.00 0.00 0.00 9,080.00 45,520.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิาร
จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิาร
ผูด้แูลระบบประปา
และไฟฟ้า 

84,480.00 47,520.00 0.00 77,000.00 55,000.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน 

12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและ
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

  128,000.00 0.00 0.00 0.00 59,600.00 68,400.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 241,280.00 47,520.00 0.00 77,000.00 114,600.00 97,200.00 
รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัเคหะและชุมชน 241,280.00 47,520.00 0.00 77,000.00 114,600.00 97,200.00 

งานกาํจดัขยะ
มูลฝอยและสงิ
ปฏกิลู 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
รกัษ์สงิแวดลอ้มและ
สขุาภิบาล 

19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 

งานกาํจดัขยะ
มูลฝอยและสงิ
ปฏกิลู 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม
ของนกัเรยีนสงักดั
สถานศกึษาในพืนทใีน
การป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาขยะในชมุชน 

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 25,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,600.00 
รวมงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏกิลู 25,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,600.00 

       
งานบาํบดันาํ
เสยี 

คา่ใช้
สอย 

โครงการแกไ้ขปญัหา
ขยะ,นําเสยีและมลพษิ

9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 
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ตา่งๆ 
งานบาํบดันาํ
เสยี 

คา่ใช้
สอย 

โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ที
สาธารณประโยชน์ 

25,600.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

งานบาํบดันาํ
เสยี 

คา่ใช้
สอย 

โครงการสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ
ประชาชนในการ
แกไ้ขปญัหานําเสยี
ขยะมูลฝอยและการทงิ
สงิปฏกิลูในชุมชน 

19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 54,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 63,800.00 
รวมงานบาํบดันําเสยี 54,400.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 63,800.00 

งานสง่เสรมิ
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
หนงึตาํบลหนงึ
ผลติภณัฑ์ 

64,000.00 50,000.00 0.00 0.00 110,500.00 3,500.00 

งานสง่เสรมิ
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการฝึกอบรม
อาชีพใหก้บัประชาชน
ในตาํบลเมอืงเตา 

27,200.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 47,200.00 

งานสง่เสรมิ
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการพฒันา
คณุภาพชีวติผูส้งูอายุ 

64,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 114,000.00 

งานสง่เสรมิ
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการเพมิศกัยภาพ
สตรี 

13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 

งานสง่เสรมิ
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
สงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาสและผู้
ยากไร ้

16,630.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 10,630.00 

งานสง่เสรมิ
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
สง่เสรมิกจิกรรมศูนย์
พฒันาครอบครวั 

13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 199,030.00 120,000.00 0.00 0.00 116,500.00 202,530.00 
รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 199,030.00 120,000.00 0.00 0.00 116,500.00 202,530.00 

งานกฬีาและ
นนัทนาการ 

คา่ใช้
สอย 

โครงการแขง่ขนักฬีา
ตา้นยาเสพตดิระดบั
ตาํบลและระดบัอาํเภอ 

128,000.00 42,000.00 0.00 44,600.00 125,400.00 0.00 

งานกฬีาและ
นนัทนาการ 

คา่ใช้
สอย 

โครงการแขง่ขนักฬีา
ศนูย์เด็กเล็ก 

12,800.00 17,200.00 0.00 0.00 29,800.00 200.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 140,800.00 59,200.00 0.00 44,600.00 155,200.00 200.00 
รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 140,800.00 59,200.00 0.00 44,600.00 155,200.00 200.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สง่เสรมิกจิกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตาํบล
เมืองเตา 

12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานประเพณีทอด
เทียนพรรษา 

12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานประเพณีบุญบงัไฟ 

192,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 372,000.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการอบรม
ธรรมมะ 

12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 230,400.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 410,400.00 
รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถนิ 230,400.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 410,400.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่จดัทาํป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่จา้งเหมาบรกิาร 84,000.00 0.00 0.00 49,000.00 35,000.00 0.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบียนตา่ง ๆ 

3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สง่เสรมิการทอ่งเทยีว
เชงิเกษตร 

32,000.00 18,000.00 0.00 0.00 46,800.00 3,200.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สง่เสรมิเลียงโคขนุ 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
สาธติและสง่เสรมิ
เกษตรอนิทรย์ี 

25,600.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 7,600.00 
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งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

3,200.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 

งานสง่เสรมิ
การเกษตร 

คา่ใช้
สอย 

  3,400.00 5,600.00 0.00 0.00 2,000.00 7,000.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 188,600.00 23,600.00 19,600.00 49,000.00 83,800.00 59,800.00 
รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 188,600.00 23,600.00 19,600.00 49,000.00 83,800.00 59,800.00 

งานอนุรกัษ์
แหลง่นาํและ
ป่าไม้ 

คา่ใช้
สอย 

คา่ใชจ้า่ยโครงการ
ปลกูป่าชมุชน 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 

งานอนุรกัษ์
แหลง่นาํและ
ป่าไม้ 

คา่ใช้
สอย 

โครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เนืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 
รวมงานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม ้ 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 

รวมทงัหมด 3,653,460.00 903,520.00 47,400.00 771,341.70 1,646,470.57 2,091,767.73 

 

 

สรุปรายจายคาครุภัณฑประจําป พ.ศ.2563 

งาน ประเภทรายจา่ย โครงการ 
  งบประมาณ

อนุมตั ิ
(บาท) 

โอน
เพมิ 

(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผกูพนั 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบรหิาร
ทวัไป 

ครภุณัฑ์สาํนกังาน เกา้อพีนกังาน
จาํนวน 6 ตวั 

  17,000.00 0.00 0.00 0.00 16,980.00 20.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

ครภุณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จดัชือครภุณัฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่
เครอืงมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์ 

  30,300.00 0.00 0.00 0.00 30,300.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์  เครอืง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 
สาํหรบังาน
ประมวลผล จาํนวน 
1 เครอืง  * ราคา 
22,000 บาท 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครืองพมิพ์แบบฉีด
หมกึพรอ้มตดิตงัถงั
หมกึพมิพ์ (Ink 
Tank Printer) 
จาํนวน 5 เครอืง  
ตามมาตรฐานเกณฑ์
ราคากลางและ
คณุลกัษณะพนืฐาน
ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์12 
พฤษภาคม 2563 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครอืงพมิพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดาํ 
(18 หนา้/นาท)ี 
จาํนวน  10 เครอืง    
ตามมาตรฐานเกณฑ์
ราคากลางและ
คณุลกัษณะพนืฐาน
ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์12 
พฤษภาคม 2563 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไป 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์อา่นบตัร
แบบอเนกประสงค ์
(Smart Card 
Reader) 

  3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   50,800.00 0.00 0.00 0.00 50,780.00 20.00 

รวมงานบรหิารทวัไป   50,800.00 0.00 0.00 0.00 50,780.00 20.00 
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งานวางแผน
สถติแิละ
วชิาการ 

ครภุณัฑ์สาํนกังาน เกา้อพีนกังาน
จาํนวน 1 ตวั 

  3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 170.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 170.00 

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ   3,000.00 0.00 0.00 0.00 2,830.00 170.00 

งานบรหิารงาน
คลงั 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์เครอืง
คอมพิวเตอร ์
สาํหรบังาน
ประมวลผล แบบท ี
2* (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน่้อยกวา่ 
19 นิว )  ราคา 
30,000 บาท 
จาํนวน 3 เครอืง 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงานบรหิารงานคลงั   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความ
สงบภายใน 

ครภุณัฑ์
การเกษตร 

เครอืงสบูนํา   102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน   102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การศกึษา 

ครภุณัฑ์สาํนกังาน ครภุณัฑ์สาํนกังาน
จดัหาเกา้อพีนกังาน
จาํนวน 1 ตวัจาํนวน  
3,250 บาท 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การศกึษา 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครอืงคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล จาํนวน 
1 เครอืง  * ราคา 
22,000 บาท 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการศกึษา   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

ครภุณัฑ์อนื จดัซือเครอืงเลน่
สนามกลางแจง้ 

  160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา   160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

ครภุณัฑ์สาํนกังาน ครภุณัฑ์
โทรศพัท์เคลอืนท ี

  6,400.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 3,410.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

ครภุณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสง่ 

ครภุณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 
(รถพยาบาลฉุกเฉิน) 

  1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

ครภุณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรอื
การแพทย์ 

เครอืงตรวจวดั
อณุหภูมิ 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

ครภุณัฑ์
วทิยาศาสตร์หรอื
การแพทย์ 

เครอืงพน่ละออง
ฝอยแบบแบตเตอรี 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   1,006,400.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 1,003,410.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ   1,006,400.00 0.00 0.00 0.00 2,990.00 1,003,410.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

ครภุณัฑ์สาํนกังาน ครภุณัฑ์สาํนกังาน
จดัหาเกา้อพีนกังาน
จาํนวน 2 ตวั 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

ครภุณัฑ์สาํนกังาน เครอืงอปุกรณ์อา่น
บตัรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

  2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครอืงคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล * ราคา 
22,000 บาท 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัสงัคมสงเคราะห์   2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน 

ครภุณัฑ์กอ่สรา้ง สวา่นไฟฟ้า   6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
เคหะและชุมชน 

ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครอืงคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ สาํหรบังาน
ประมวลผล จาํนวน 
1 เครอืง  * ราคา 
22,000 บาท 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดคา่ครภุณัฑ์   6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัเคหะและชุมชน   6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 

รวมทงัหมด   1,330,300.00 0.00 0.00 6,000.00 58,700.00 1,265,600.00 

 

ผลการดําเนินงานงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 

งาน โครงการ งบประมาณอนุมตั ิ
(บาท) 

โอนเพมิ 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผกูพนั 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

1.9 โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บา้นเมืองเตา หมูท่ ี11 

113,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

คา่ชดเชยคา่งานกอ่สรา้ง 
(คา่ K) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.  
หมูท่ ี26 จากบา้นนาํออ้ม  
ถงึ บา้นโนนจาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที  
22  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
64.00 เมตร   หนา 0.15 
เมตร หรอืมีพืนทีไม่นอ้ย
กวา่  320.00 ตารางเมตร 
ไหลท่างคอนกรตีขา้งละ 
0.40 เมตร พรอ้มรางว ี 
จากบา้นนายบรรณ์ จนัทร์
งาม ถงึบา้นนางทองมาก 
พรมชุม  หมูท่ ี7 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นกาง
ก ีหมูท่ ี10 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
ดอนกวาง หมูท่ ี16 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 
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งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นนํา
ออ้ม หมูท่ ี6 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นนํา
ออ้มพฒันา หมูท่ ี26 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
โนนจาน หมูที่ 7 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
โนนบอ่,บา้นโพธทิอง หมูท่ ี
9 , 23 

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
โนนยาง หมูท่ ี13 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
โนนยูง หมูท่ ี21 

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
โนนยูง หมูท่ ี21 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นผกั
สงั หมูท่ ี8 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บา้นเมืองเตา หมูที่ 11 

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
บา้นเมืองเตา หมูท่ ี11 

51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นรมิ
บงึ หมูท่ ี19 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 
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งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
หนองฮ ีหมูท่ ี15 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
หนองฮ ีหมูท่ ี5 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น
หนองฮ ีหมูท่ ี5 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุ
ถนนคนัดนิบา้นโคกสาย  
หมูท่ ี4 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 1,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุ
ถนนคนัดนิบา้นโพธชิยั หมู่
ท ี20 

126,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 1,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุ
ถนนหนิคลกุ บา้นโนนจาน  
หมูท่ ี22 

198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุ
ถนนหนิคลกุ บา้นโนนยูง  
หมูท่ ี3 

109,000.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 1,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุ
ถนนหนิคลกุ บา้นศรนีคร
เตา  หมูท่ ี25 

200,000.00 0.00 0.00 199,000.00 0.00 1,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งปรบัปรงุ
ถนนหนิลูกรงั บา้นศรนีคร
เตา หมูท่ ี12 

122,000.00 0.00 0.00 116,000.00 0.00 6,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํา บา้นเมืองเตา หมู่
ท ี14 

59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํา บา้นยานาง,
บา้นเมืองทอง หมูท่ ี18 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 



44 

 

 
 

 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํา บา้นยานาง,
บา้นเมืองทอง หมูท่ ี2 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการกอ่สรา้งวางทอ่
ระบายนํา บา้นแสนสขุ หมู่
ท ี24 

200,000.00 0.00 0.00 199,500.00 0.00 500.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

โครงการถมดนิทีสาธารณะ
ประโยชน์หนองขลีงิ 
บา้นเมืองเตา หมูที่ 14 

152,900.00 0.00 0.00 0.00 152,000.00 900.00 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พืนฐาน 

คา่ออกแบบหรอืควบคมุ
งานกอ่สรา้ง 

90,000.00 80,000.00 0.00 0.00 112,500.00 57,500.00 

รวมหมวดคา่ทดีนิและสงิกอ่สรา้ง 4,983,900.00 80,000.00 0.00 622,500.00 588,500.00 3,852,900.00 

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืนฐาน 4,983,900.00 80,000.00 0.00 622,500.00 588,500.00 3,852,900.00 

รวมทงัหมด 4,983,900.00 80,000.00 0.00 622,500.00 588,500.00 3,852,900.00 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เงินอุดหนุน ประจําป พ.ศ.2563 

งาน ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมตั ิ
(บาท) 

โอนเพมิ 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผกูพนั 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งานบรหิาร
ทวัไป 

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

อดุหนุนศูนย์
อาํนวยการป้องกนั
และปราบปรามยา
เสพตดิระดบัอาํเภอ 
(ศตส) 
อาํเภอพยคัฆภูมิ
พสิยั 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวมงานบรหิารทวัไป 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความ
สงบภายใน 

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

จดัตงัศนูย์ช่วยเหลอื
ประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกียวกบัการรกัษาความสงบภายใน 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

อดุหนุนคา่อาหาร
กลางวนั  โรงเรียน
ในสงักดั สพฐ 

1,748,000.00 0.00 0.00 0.00 878,000.00 870,000.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

อดุหนุนทีทาํการ
อาํเภอพยคัฆภูมิ
พสิยัตามโครงการ
คา่ใชจ้า่ยในการจดั
งานบุญบงัไฟ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานระดบักอ่น
วยัเรยีนและ
ประถมศกึษา 

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

อดุหนุนโรงเรยีนใน
เขตตาํบลเมืองเตา 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 1,828,000.00 0.00 0.00 0.00 878,000.00 950,000.00 
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รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 1,828,000.00 0.00 0.00 0.00 878,000.00 950,000.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของของ
สมเด็จพระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี 
19 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนของของ
สมเด็จพระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
15 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี หมู่
ท ี16 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี หมู่
ท ี19 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี หมู่
ท ี5 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี หมู่
ท ี9 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี 
12 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี 
15 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี 
26 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี 
4 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี 
8 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
10 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
11 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
13 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
14 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
17 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
18 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
2 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
20 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
21 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
22 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
23 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
24 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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25 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
3 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
6 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบรหิาร
ทวัไปเกยีวกบั
สาธารณสขุ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการพฒันา
ระบบสขุาภบิาลใน
โรงเรยีนและชุมชน
ของสมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีหมูท่ ี
7 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าถนน เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตาํพรอ้ม
สายบา้นโพธทิอง  
หมูท่ ี23 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 39,180.08 60,819.92 

งานไฟฟ้าถนน เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตาํพรอ้ม
สายบา้นเมอืงเตา  
หมูท่ ี1 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 29,754.19 70,245.81 

งานไฟฟ้าถนน เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตาํพรอ้ม
สายบา้นหนองเลงิ  
หมูท่ ี17 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 177,920.02 22,079.98 

งานไฟฟ้าถนน เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

โครงการตดิตงั
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
บา้นเมืองเตา  หมูท่ ี
1 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 500,000.00 0.00 0.00 0.00 246,854.29 253,145.71 

รวมงานไฟฟ้าถนน 500,000.00 0.00 0.00 0.00 246,854.29 253,145.71 

งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความ
เขม้แข็งชุมชน 

เงนิอดุหนุนสว่น
ราชการ 

อดุหนุนทีทาํการ
ปกครองอาํเภอ
พยคัฆภูมพิิสยั 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

โครงการอดุหนุน
งานประเพณีทอ้งถนิ 

20,000.00 60,000.00 0.00 0.00 55,000.00 25,000.00 

งานศาสนา
วฒันธรรม
ทอ้งถนิ 

เงนิอดุหนุนกจิการ
ทเีป็น
สาธารณประโยชน์ 

อดุหนุนโครงการ
ปฏบิตัธิรรมเฉลมิ
พระเกยีรต ิ

12,800.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,800.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุน 32,800.00 60,000.00 0.00 0.00 65,000.00 27,800.00 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน 32,800.00 60,000.00 0.00 0.00 65,000.00 27,800.00 

รวมทงัหมด 2,425,800.00 60,000.00 15,000.00 0.00 1,219,854.29 1,250,945.71 
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รวมพิธีวางพวงมาลาเน่ืองในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ใน
วันที่ 13 ตุลาคม 2562    
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาดําเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตาํบล ครั้งที ่1/2563                                    
ในวันที่ 24  ตุลาคม  2562  

 เพือ่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ณ หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา ช้ัน 2 
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องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตาดําเนินการจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการศึกษาดูงาน                                         
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2562 
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เพ่ือพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563  
 ณ หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา ชั้น 2 
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดําเนนิการออกประชุมประชาคมระดับหมูบานตามโครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เริ่มดําเนินการ ในระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ  - 17 มีนาคม 2563  
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดําเนนิการออกประชุมประชาคมระดับหมูบานตามโครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เริ่มดําเนินการ ในระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ  - 17 มีนาคม 2563  
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดําเนินการจัดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด   

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
เริ่มดําเนินการ ในระหวางวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ 2563  

 
 

 
 

 



58 

 

 
 

 

 

 

 



59 

 

 
 

 

 

 

 



60 

 

 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดําเนินการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ   
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เริ่มดําเนินการ ในวันที่ 11 มกราคม 2563  
ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา รวมงานฉลองศาลเจาพอศรีนครเตา   
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ในวันที่  7 - 9  มีนาคม 2563  
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งานเดนิรณรงคเชิญชวนประชาชนรวมตอตานคอรรัปช่ัน ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2563             
  ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาดําเนินการโครงการเขาคายวิชาการ ในวันที่ 14  มกราคม พ.ศ.2563 
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องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตา รวมการประชมุชี้แจง ITA 2020 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 
ITA 2020 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติขอนแกน (Kice) 
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องคการบริหารสวนตาํบลเมืองเตา  

ดําเนินโครงการปกปองสถาบันและวันสําคัญของชาติ ประจําป 2563 สาํเร็จเรียบรอยตามวัตถปุระสงค 

 

 



67 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาดําเนินโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร                    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาดําเนินการมอบหนากากอนามยั แกประชาชนทัง้ 26 หมูบาน               

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมายเหตุ : สามารถติดตามผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา                                      

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งหมดไดที่ เว็ปไซต http://www.muangtao.go.th/ 

 


