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คํานํา

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒
“ขอ ๑๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึง
ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน
และบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และ
หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย และผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี
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๑. บทนาํ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และขอ 27
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน”

ภายใตกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน โดยการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวัตถุประสงคดังนี้

๒. วตัถปุระสงคของแผนการดาํเนนิงาน
(๑) เพ่ือแสดงถึงรายลเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี

ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ 2561
(2) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 ขององคการบริหาร

สวนตําบลทะเมนชัย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ
(3) มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ

ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
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(4) เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. ขัน้ตอนการจดัทาํแผนการดาํเนนิงาน
ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนการจัดทํารางแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนการพิจารณารางแผน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือประกาศใชแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน”

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี้

สวนท่ี ๑ บทนํา ประกอบดวย
๑.๑ บทนํา
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)
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๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ
(๓) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการ

ติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรม
การสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน

กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน

ปดประกาศภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีประกาศ

จัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไข
แผนการดําเนินงาน
เปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน

จัดทําเสร็จภายใน 30
วันนับแตวันท่ีตั้ง
งบประมาณ
ดําเนินการหรือไดรับ
แจงแผนงาน /
โครงการ

123
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน

พิจารณารางแผนการดําเนินงานประกาศใช

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ อปท. หนวยราชการ สวนกลาง
สวนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและ

ของ อปท.



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.96 200,000 1.05
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 19.61 2,100,000 11.02

รวม 11 21.57 2,300,000 12.07

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 5.88 60,000 0.31 กองสวัสดิการสังคม
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.92 30,000 0.16 กองการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

กองชาง

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 5.88 60,000 0.31 กองสวัสดิการสังคม
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.92 30,000 0.16 กองการศึกษา

รวม 5 9.80 90,000 0.47

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - -
๓.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.92 80,000 0.42
3.3 แผนงานการศึกษา 4 7.84 3,648,752 19.15
๓.4 แผนงานสาธารณสุข 3 5.88 91,000 0.48
๓.6 แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน 9 17.65 200,000 1.05
๓.7 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 5 9.80 216,000 1.13
๓.9 แผนงานงบกลาง 3 5.88 9,688,800 50.86

รวม 26 50.98 13,924,552 73.10
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ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

สํานักปลัด
กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๔.3 แผนงานการศึกษา -                     - - -
๔.4 แผนงานสาธารณสุข 1 1.96 16,600 0.09
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 1 1.96 10,000 0.05

รวม 2 3.92 26,600 0.14

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

สํานักปลัด
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 7.84 2,667,600 14.00
5.3 แผนงานการศึกษา 1 1.96 20,000 0.10
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                     -                 - -
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 2 3.92 20,000 0.10

รวม 7 13.73 2,707,600 14.21
รวมท้ังสิ้น 51 100.00 19,048,752 100.00
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สํานักปลัด
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนย 190,000 บริเวณบานเลขที่ กองชาง
พรอมขยายผิวถนนคอนกรีตเสริม กลาง 0.40 เมตร จํานวน 90 ทอน พรอม 52 นายนิยม
เหล็ก  หมูที่ 4 บานหนองมวง บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 16 บอ พรอมขยาย ซอมรัมย  ถึง
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ผิดจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 บริเวณบานนางคํา
2564 หนา 122 ขอ 1) เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ไชฉลาด

121.20 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับ
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2564 หนา 122 ขอ 1) เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ไชฉลาด
121.20 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางขยายไหลทาง  กวางออกขางละ 190,000 บริเวณบานเลขที่ กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขยาย 0.80 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 117 นางวันทาอง
ไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 320 แทนคํา ถึงบริเวณ
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท ตร.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน 1 หนาโรงเรียนบาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ปายและปายแนะนํากอนเขาดําเนินงาน บริหารชนบท
2564 หนา 123 ขอ 2) การกอสราง  จํานวน 1 ปาย

หนา | 7



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการกอสรางถังเหล็กประปา  -รื้อถังเก็บถังประปาเดิม ขนาด 12 ลบ.ม. 280,000 บริเวณที่ต้ังระบบ กองชาง
แบบลูกบอล พรอมระบบจายน้ํา จํานวน 1 ใบ ประปาหมูบาน
หมูที่ 8 บานหนองไทร  -ติดต้ังถังเหล็กประปาแบบลูกบอล ขนาด หมูที่ 8 บาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- 12 ลบ.ม. จํานวน 1 ใบ หนองไทร
2564 หนา 123 ขอ 3)  -ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง จํานวน 2 ใบ

 -ติดต้ังระบบทอประสานภายใน 1 ระบบ

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2564 หนา 123 ขอ 3)  -ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง จํานวน 2 ใบ
 -ติดต้ังระบบทอประสานภายใน 1 ระบบ
 -ตูควบคุมไฟฟา จํานวน 1 ตู
 -เทคอนกรีตรองถังกรอง หนา 0.15 มม.
พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
และปายแนะนํากอนดําเนินการกอสราง
1 ปาย
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เทคอนกรีตรางระบายน้ํา  ขนาดความกวาง 190,000 บริเวณบานเลขที่ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมุที่ 9 0.45 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 0.40 56 นายดอม
บานหนองบัว เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็กปดรางระบาย สระแกว ถึงบริเวณ
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- น้ํา พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 บานนายประสงค
2564 เพิมเติม เปล่ียนแปลง ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินงาน สระแกว
ฉบับท่ี 1/2560 หนา 16 ขอ 4) การกอสราง จํานวน 1 ปาย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2564 เพิมเติม เปล่ียนแปลง ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินงาน สระแกว
ฉบับท่ี 1/2560 หนา 16 ขอ 4) การกอสราง จํานวน 1 ปาย

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 210,000 บริเวณที่สวน นาง กองชาง
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหนอง ความกวาง 5.00 เมตร ยาว 85 เมตร เพียร ทองไสว ถึง
มวงนอย หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย บริเวณบาน นาย
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- กวา 425 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ ชัยวัฒน สุขรัตน
2564 หนา 124 ขอ 5) จํานวน 1 ปาย และปานแนะนํากอนเขา

ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการขยายไหลทางพรอมราง ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง 150,000 บริเวณบานเลขที่ กองชาง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ํา กวาง 1.50 เมตร ยาว 170 324 นายธิวา
หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุน เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต ตรีประเคน ถึงบาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ไมนอยกวา 255 ตร.ม. งานรื้อทอเมนต เลขที่ 334 นาง
2564 หนา 125 ขอ 6) ประปาติดต้ังใหม ยาว 170 เมตร พรอม คัณธมาศ ศรีเมือง

ติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และ

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2564 หนา 125 ขอ 6) ประปาติดต้ังใหม ยาว 170 เมตร พรอม คัณธมาศ ศรีเมือง
ติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และ
ปายแนะนํากอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

7 โครงการขุดลอกฝายบุตาริด ขุดลอก ขนาดความกวาง 45 เมตร ยาว 210,000 หมูที่ 12 บาน กองชาง
หมูที่ 12 บานบุตาริด 47 เมตร ลึกจากสภาพดินเดิม 3.00 บุตาริด
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 5,694
2564 หนา 125 ขอ 7) ลบ.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน

1 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินงาน
กอสราง จํานวน 1 ปาย
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 190,000 บริเวณบานเลขที่ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานหนอง ความกวาง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร 84 นายเฉลิม
มวงใต หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย สะเทิงรัมย ถึงบาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- กวา 360 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ เลขที่ 80/2 นาง
2564 หนา 126 ขอ 8) จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา สํารวย เสวตรัมย

ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2564 หนา 126 ขอ 8) จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา สํารวย เสวตรัมย
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 210,000 บริเวณบานเลขที่ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานนอย ความกวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 25 นางบุญรอด
พัฒนา หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย เขียววิลัย ถึง
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- กวา 4.00 ตร.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ บริเวณที่สวน นาย
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา กง บุญตามทัน
ท่ี 1/2560 หนา 18 ขอ 8) ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการกอสรางถังเหล็กประปา  -รื้อถังเก็บถังประปาเดิม ขนาด 12 ลบ.ม. 280,000 บริเวณที่ต้ังระบบ กองชาง

แบบลูกบอล พรอมระบบจายน้ํา จํานวน 1 ใบ ประปาหมูบาน
หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน  -ติดต้ังถังเหล็กประปาแบบลูกบอล ขนาด หมูที่ 17 บาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- 12 ลบ.ม. จํานวน 1 ใบ ใหมอัมพวัน
2564 หนา 127 ขอ 9)  -ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง จํานวน 2 ใบ

 -ติดต้ังระบบทอประสานภายใน 1 ระบบ

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2564 หนา 127 ขอ 9)  -ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง จํานวน 2 ใบ
 -ติดต้ังระบบทอประสานภายใน 1 ระบบ
 -ตูควบคุมไฟฟา จํานวน 1 ตู
 -เทคอนกรีตรองถังกรอง หนา 0.15 มม.
พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
และปายแนะนํากอนดําเนินการกอสราง
1 ปาย
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

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 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ 200,000 ในเขตพื้นที่ตําบล กองชาง

ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการ ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ
2564 หนา 167 ขอ 1)

พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนา | 13



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561- โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน สวัสดิการสังคม
2564 หนา 147 ขอ 58)

2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม เพื่อจายเปนคาใชในการดําเนินงาน 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
ศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบทบาท สวัสดิการสังคม
ตําบลทะเมนชัย สตรีในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตําบลทะเมนชัย สตรีในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561-
2564 หนา 157 ขอ 81)

3 อุดหนุนกลุมอาชีพทอเส่ือกก เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000  - อบต.ทะเมนชัย กอง
บานบุตาริด อุดหนุนกลุมอาชีพทอเส่ือกกบานบุตาริด  - บานบุตาริด สวัสดิการสังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561- ประจําป 2561
2564 หนา 148 ขอ 60)
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีอําเภอ เพื่อจายสําหรับพิธีการสําคัญของทางราชการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

ลําปลายมาศ ตามวาระ และโอกาสตางๆ (การศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561- วัฒนธรรมและ
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 1/2560 หนา 25 ขอ 2) นันทนาการ

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 20,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
บุรีรัมย ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2561 (การศาสนา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 20,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
บุรีรัมย ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2561 (การศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561- วัฒนธรรมและ
2564 หนา 168 ขอ 2) นันทนาการ
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลป (ปองกัน)
และวันสงกรานต ใหมและวันสงกรานต
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 1/2560 หนา 19 ขอ 10 )

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี 1/2560 หนา 19 ขอ 10 )

2 โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย (ปองกัน)
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ฝายพลเรือน
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 1/2560 หนา 19 ขอ 2)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

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 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็ก 40,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- แหงชาติ  ประจําปงบประมาณ 2561
2564 หนา 152 ขอ 68)

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับ 137,700 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา สนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 1/2560 หนา 18 ขอ 12)

3 อาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับ 1,094,152 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2564 หนา 153 ขอ 70)  จํานวน 5 แหง

 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานหนองบัว
  - โรงเรียนบานหนองมวง
  - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

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 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 2,376,900 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อบต.ทะเมนชัย จํานวน 5 แหง
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-  - โรงเรียนบานหนองไทร
2564 หนา 170 ขอ 4 )  - โรงเรียนบานหนองบัว

 - โรงเรียนบานหนองมวง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน

หนา | 18



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมให 13,500 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ

ไขเลือดออก , โรคเอดส และโรค ความรูกับประชาชนในเรื่องโรคไขเลือดออก (งาน
อุบัติใหม โรคเอดส และโรคอุบัติใหมในชุมชน สาธารณสุข)
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 154 ขอ 71)

2 โครงการอบรมสัมมนาเครือขาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม 15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการอบรมสัมมนาเครือขาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม 15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ
ทสม. , อสม. และผูนําชุมชน สัมมนาใหความรูแกเครือขาย ทสม. , อสม. (งาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- และผูนําชุมชน เพื่อใหความรูการจัดการ สาธารณสุข)
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ ขยะ และรักษาส่ิงแวดลอมที่ถูกตอง
ท่ี 1/2560 หนา 21 ขอ 13)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการปองกันและควบคุมโรค คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 62,500 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ

ติดตอ 1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา (งาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2561 -ยุงลาย จํานวน 15 ถังๆ ละ 1,800 บาท สาธารณสุข)
2564 หนา 154 ขอ 73) เปนเงิน 27,000 บาท

2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ จํานวน 500 โดส

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ จํานวน 500 โดส
โดสละ 25 บาท เปน 12,500 บาท
3. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาฉีดคุมกําเนิดสุนัข
/แมว จํานวน 300 โดสๆละ 10 บาท
เปนเงิน 3,000 บาท
5. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

การต้ังครรภกอนวัยอันควร และแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร สวัสดิการสังคม
(แกมใส  วัยเส่ียง) (แกมใส  วัยเส่ียง)
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 156 ขอ 77)

2 โครงการเขาคายฝกอบรมเพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเขาคาย 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2 โครงการเขาคายฝกอบรมเพื่อ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเขาคาย 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแกนนํา ฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ สวัสดิการสังคม
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบล แกนนําเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 156 ขอ 78)

3 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเยาวชน 20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ
ตานภัยยาเสพติด รุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 155 ขอ 76)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและ 30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

ศักยภาพผูสูงอายุ "โรงเรียนผู พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ "โรงเรียนผู สวัสดิการสังคม
สูงวัย" สูงวัย"
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 155 ขอ 74)

5 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผู เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเติมรัก ตอ 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

5 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผู เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเติมรัก ตอ 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
ดอยโอกาสในสังคม (ผูปวยเอดส ชีวิตใหแกผูดอยโอกาสในสังคม (ผูปวยเอดส สวัสดิการสังคม
และครอบครัว) และครอบครัว)
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 157 ขอ 80)

6 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการ 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
ใหแกผูสูงอายุ  คนพิการ  และผู พัฒนาอาชีพใหแกผูสูงอายุ  คนพิการ  และผู สวัสดิการสังคม
ดอยโอกาส ดอยโอกาส
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 148 ขอ 59)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 อุดหนุนสํานักงานเหลากาฃาด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหา 10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

จังหวัดบุรีรัมยในโครงการจัด รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ สวัสดิการสังคม
หารายได ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
2564 หนา 171 ขอ 6) ประจําป 2561

8 อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวใน เพื่อจายเปนคาอุดหนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัว

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

8 อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวใน เพื่อจายเปนคาอุดหนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัว

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
ชุมชนตําบลทะเมนชัย ในชุมชนตําบลทะเมนชัยในการดําเนินงาน สวัสดิการสังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- กิจกรรมโครงการของศูนยพัฒนาครอบครัว
2564 หนา 149 ขอ 62) ในชุมชนตําบลทะเมนชัย ประจําป 2561

9 อุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยพัฒนาคุณภาพ 50,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบล ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบล สวัสดิการสังคม
ทะเมนชัย ทะเมนชัย ประจําป 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-
2564 หนา 158 ขอ 83)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานถวาย 2,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

ประจําป 2561 เทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา  ประจํา (การศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ป 2561 วัฒนธรรม
2564 หนา 159 ขอ 86 ) และ

นันทนาการ)
2 โครงการแขงขันกีฬาประจํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ 200,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

2 โครงการแขงขันกีฬาประจํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ 200,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส " แขงขันกีฬา เชน คาจัดสถานที่และสนาม (การศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- แขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน วัฒนธรรม
2564 หนา 152 ขอ 67 ) คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา และ

 คาปายประชาสัมพันธฯลฯ นันทนาการ)
3 โครงการสืบสานประเพณีวัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ 2,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

สงกรานต ประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2561 (การศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- วัฒนธรรม
2564 หนา 159 ขอ 85 ) และ

นันทนาการ)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 อุดหนุนจัดงานอนุรักษประเพณี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานถวาย 2,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย (งาน เทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา  ประจํา (การศาสนา
วันสถาปนาเมืองแปะ) วัฒนธรรม
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- และ
2564 หนา 173 ขอ 8) นันทนาการ)

5 อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอก เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดพิธี 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

5 อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอก เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดพิธี 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
ไมจันทน ถวายดอกไมจันทน ในพิธีพระเพลิงพระ (การศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา วัฒนธรรม
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ ภูมิพลอดุลยเดชพระนาถบพิตร และ
ท่ี 1/2560 หนา 24 ขอ 1) นันทนาการ)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,306,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- จํานวน 12 เดือน แยกเปน สวัสดิการสังคม
2564 หนา 160 ขอ 90 ) 1) ผูสุงอายุ 60-69 ป คนละ 600 บ/ด

2) ผูสุงอายุ 70-79 ป คนละ 700 บ/ด
3) ผูสุงอายุ 80-89 ป คนละ 800 บ/ด
4) ผูสุงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ 1,000
บ/ด

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒

4) ผูสุงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ 1,000
บ/ด2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,292,800 อบต.ทะเมนชัย กอง

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- จํานวน 12 เดือน สําหรับคนพิการในเขต สวัสดิการสังคม
2564 หนา 160 ขอ 88 ) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คนละ

800 บาท/เดือน
3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย 90,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- เอดส ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล สวัสดิการสังคม
2564 หนา 160 ขอ 89 ) ทะเมนชัย
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการหมูบานสะอาด เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 16,600 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ปราศจากขยะ หมูบานสะอาดปราศจากขยะ (งาน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- สาธารณสุข)
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ
ท่ี 1/2560 หนา 21 ขอ 13)

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี 1/2560 หนา 21 ขอ 13)
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๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการ "รักน้ํา รักปา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

รักแผนดิน" กิจกรรมโครงการปลูกตนไมเพื่อถวายเปน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
2564 หนา 161 ขอ 91) เจาอยูหัวฯ พระบรมราชินีนาถ และพระ

บรมษานุวงศ เนื่องในโอกาสมหามงคล

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

บรมษานุวงศ เนื่องในโอกาสมหามงคล
ตามที่ทางราชการกําหนด
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม เพื่อเปนคาใชในพิธีเปด - ปด การอบรม 230,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา เครื่องด่ิม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถ
พนักงานจาง คาจัดซื้อของฝาก คาสถานที่เขาเยี่ยมชม
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

พนักงานจาง คาจัดซื้อของฝาก คาสถานที่เขาเยี่ยมชม
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
25654 หนา 163 ขอ 94 )

2 โครงการสงเสริมพัฒนา เพื่อการแลกเปล่ียนองคความรู รับทราบ 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง ปญหาและความตองการขององคกร
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําไปสูการ
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ท่ี 1/2560 หนา 23 ขอ 16)
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 คาใชจายในการเลือกต้ังของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง เชน 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาใชจายในการจัดต้ังศูนยการเลือกต้ัง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง คาเตรียมการจัดหนวยเลือกต้ัง คาวัสดุ
กําหนดฯ อุปกรณที่ใชในการเลือกต้ัง คาใชจายใน
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- การประชาสัมพันธการเลือกต้ัง คาจัดทํา
2564 หนา 163 ขอ 93 ) ปาย คะแนน คาจางทําความสะดวก

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- การประชาสัมพันธการเลือกต้ัง คาจัดทํา
2564 หนา 163 ขอ 93 ) ปาย คะแนน คาจางทําความสะดวก

ที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง
4 โครงการปรับปรุง ซอมแซม และ โครงการปรับปรุง ซอมแซม และตอเติม 2,417,600 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ตอเติมอาคารที่ทําการองคการ อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ทะเมนชัย ขนาดความกวาง 19.00 เมตร
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- ความยาว 25.00 เมตร พื้นที่ใชสอยไม
2564 เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับ นอยกวา 475 ตารางเมตร
ท่ี 1/2560 หนา 22 ขอ 15)
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานการศึกษา

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 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ 20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

การศึกษาศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง ปรับปรุงศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- จัดจางระดับอําเภอของหนวยงานองคกร
2564 หนา 174 ขอ 9 ) ปกครองสวนทองถิ่น

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการปกปองสถาบันของชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปอง 5,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561- สถาบันของชาติ เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
2564 หนา 166 ขอ 98) การอบรมคาจัดสถานที่ คาตอบแทน

วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องด่ืม
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจัด 15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ

และจัดเวทีประชาคมหมูบาน และ สถานที่ คาปายโครงการ คากระดาษ
ตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาทอง ปากกา คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาอาหารและ
ถิ่นส่ีป เครื่องด่ืม ฯลฯ

(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561 -

2564 หนา 166 ขอ 97)
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๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 กลองวงจรปด กลองวงจรปด  จํานวน 1 ชุด 50,000 สํานักงาน สํานักปลัด

อบต.ทะเมนชัย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

                      บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผด. ๐๒/๑
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 ตูเก็บแบบฟอรมเอกสาร จัดซื้อตูสําหรับเก็บแบบฟอรมเอกสารตางๆ 4,500 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

มีคุณลักษณะ ดังนี้ สังคม สังคม
     - ตูเหล็ก 15 ล้ินชัก ขนาดไมนอยกวา อบต.ทะเมนชัย
37x45x31 ซม. จํานวน 1 หลัง

                      บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผด. ๐๒/๑
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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