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รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ 
องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  

ประจำป�งบประมาณ 2564  
(ระหว�างวันท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ตามแผนพัฒนาท0องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม 
 
    เป
นการติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ินขององค�กรปกครองส(วนท�องถ่ิน   โดยมีกำหนดระยะเวลา ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ในเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม   หรือไตรมาสท่ี 1 - 2 รอบเดือนเมษายน 2564 
 
ส�วนท่ี  1  ข0อมูลท่ัวไป 
1.   ชื่อองค�กรปกครองส(วนท�องถ่ิน   องค�การบริหารส(วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย� 
2.   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 

   ไตรมาสท่ี  1 (ตุลาคม - ธันวาคม)    ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม -  มีนาคม)  
 ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน  - มิถุนายน)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

 ส�วนท่ี  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท0องถ่ิน 
  3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.  2561 – 2565) และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 

ยุทธศาสตร� 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

18 7,729,000 25 8,498,500 58 22,434,600 41 23,031,924.00 

ด�านเศรษฐกิจ 2 70,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000.00 

ด�านคุณภาพชีวิตท่ีด ี 33 18,410,273 47 19,524,340 59 21,208,900 58 19,104,100.00 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

3 65,000 3 50,000 6 130,000 6 130,000.00 

ด�านบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีด ี

8 80,000 10 5,590,000 10 1,250,000 8 275,000.00 

รวม 64 26,354,273 88 33,762,840 136 45,123,500 116 42,641,024.00 
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4.  การจัดทำงบประมาณ 
   ผู�บริหารอบต.ทะเมนชัย ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู(ในข�อบัญญัติ
งบประมาณ และโครงการท่ีอนุมัติเพ่ือจ(ายขาดเงินสะสม  จำนวน  68  โครงการ งบประมาณ 
22,624,896.-  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข0อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 26 7,054,000.00 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 1 10,000.00 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตท่ีดี 35 15,463,396.00 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 25,000.00 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 4 570,000.00 

รวม 68 23,122,396.00 
 
 
   รายละเอียดโครงการในข�อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทะเมนชัย มีดังนี้ 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร� โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน�วยงานที
รับผิดชอบ 

1.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย� 
"โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ�ง" 

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

อุดหนุนไฟฟJาส(วนภูมิภาคอำเภอลำปลาย
มาศ 

200,000.00 กองช(าง 

3.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการวางท(อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร�อมบ(อพักน้ำ และขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ�านนางเซียม 
รัตนชีวพงษ� ถึง บ�านนางน�อย สมพงษ� หมู(
ท่ี 4 บ�านหนองม(วง 

198,000.00 กองช(าง 

4.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ�านนายสมพร คุซิตา ถึงเขต
ทางรถไฟ หมู(ท่ี 6 บ�านบริหารชนบท 

192,000.00 กองช(าง 

5.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ�านนายถัน อินทะดก ถึงบริเวณ
บ�านนายอนันท� บุญนาโพธิ์ หมู(ท่ี 8 บ�าน
หนองไทร 

454,500.00 กองช(าง 
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6.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากท่ีนา นางสาวมนัสนัน เคียนรัมย� ถึง
บริเวณท่ีนานางบุปผา ชงดอน หมู(ท่ี 10 
บ�านหนองม(วงน�อย 

194,000.00 กองช(าง 

7.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ�านนางพวงเพชร ประจัน
กลาง ถึงบริเวณบ�านนายพรศักด์ิ ใยอ่ิม 
หมู(ท่ี 8 บ�านหนองไทร 

198,000.00 กองช(าง 

8.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนดินยกระดับบดอัด
แน(นพร�อมลงหินคลุกบริเวณท่ีนา นายสา 
บุญโท ถึงบริเวณท่ีนานายสมส(วน พงษ�ศิริ
วิลัย หมู(ท่ี 9 บ�านหนองบัว 

273,500.00 กองช(าง 

9.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการซ(อมสร�างผิวจราจรแอสฟNลล�ติก
ทับถนนคอนกรีตเดิม จาก รพ.สต.หนอง
ม(วง หมู(ท่ี 11 ถึง บริเวณหน�าวัดบ�านใหม(
อัมพวัน หมู(ท่ี 11 บ�านหนองน้ำขุ(น 

497,500.00 กองช(าง 

10.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ�านนายสมพร พาอยู(สุข ถึงท่ีสวน
นายทองย�อย จำปาแดง หมู(ท่ี 11 บ�าน
หนองน้ำขุ(น 

82,000.00 กองช(าง 

11.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ�านนางสำรวย เสวตรัมย� ถึงบ�านนาง
บุญมี เหมาะทอง หมู(ท่ี 15 บ�านหนอง
ม(วงใต� 

145,000.00 กองช(าง 

12.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมถนนลาดยางสาย บร 3047 สายขา
ชันโลง - ตูบช�าง บริเวณศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวันหนองม(วง ถึงบริเวณท่ีนา
นางบุญรัตนื พ(ุมพวง หมู(ท่ี 15 บ�านหนอง
ม(วงใต� 

497,500.00 กองช(าง 

13.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ�านนายบุญ ชวนรัมย� ถึงบริเวณท่ี
สวนนายสมจิตร สะเทิงรัมย� หมู(ท่ี 16 
บ�านน�อยพัฒนา 

497,500.00 กองช(าง 

14.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากท่ีสวนนายวิชัย เซิกรัมย� ถึงท่ีสวน

60,000.00 กองช(าง 
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นางสาวทองมา ดูเรืองรัมย� หมู(ท่ี 16 บ�าน
น�อยพัฒนา 

15.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ�านนางสุดใจ ชะร(างรัมย� ถึงท่ีสวน
นายเพ็ชร ดีรับรัมย� หมู(ท่ี 17 บ�านใหม(
อัมพวัน 

78,000.00 กองช(าง 

16.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ�านนายอำนาจ อินทรศร ถึงนาย
เทียม อินทรศร หมู(ท่ี 4 บ�านหนองม(วง 

497,500.00 กองช(าง 

17.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณท่ีนานางสมบัติ สีดาสะมา ถึง
บริเวณท่ีนานายศราวุฒ ทาอ�อ หมู(ท่ี 6 
บ�านบริหารชนบท 

497,500.00 กองช(าง 

18.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ�านนายอภิเดช แก(นทิพย� ถึง 
บริเวณท่ีนานางประดับ จันทร�สว(าง หมู(ท่ี 
9 บ�านหนองบัว 

200,000.00 กองช(าง 

19.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนลงหินคลุกจากท่ี
สวนนายชัยศิลปO มีศรี ถึงนานางอารีย� 
แสนแก�ว หมู(ท่ี 11 บ�านหนองน้ำขุ(น 

414,500.00 กองช(าง 

20.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต(งจาก
บริเวณท่ีนานางสาวประไพร อังโขรัมย� ถึง 
บริเวณท่ีนานายชัยน�อย ภูชื่นแสง หมู(ท่ี 
12 บ�านบุตาริด 

197,000.00 กองช(าง 

21.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณท่ีนานายสาร ซ้ึงรัมย� ถึง
บริเวณท่ีนานางทองแดง ทองทรวง หมู(ท่ี 
12 บ�านบุตาริด 

497,500.00 กองช(าง 

22.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ�านนายทองสุข หารบุรุษ ถึง 
บริเวณท่ีนานางนิด เทมเบอร� หมู(ท่ี 16 
บ�านน�อยพัฒนา 

124,000.00 กองช(าง 

23.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการซ(อมสร�างผิวจราจร Asphaltic 
concrete ทับถนนคอนกรีตเดิม บริเวณ
บ�าน นายสวัสด์ิ บุรินรัมย� ถึง บริเวณบ�าน
นางสว(าง แกล�วกล�า หมู(ท่ี 17 บ�านใหม(
อัมพวัน 

472,500.00 กองช(าง 
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24.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงต(อเติมอาคารหอประชุม
องค�การบริหารส(วนตำบลทะเมนชัย 

340,000.00 สำนักปลัด  

25.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงต(อเติมห�องน้ำองค�การ
บริหารส(วนตำบลทะเมนชัย 

34,000.00 สำนักปลัด  

26.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างลานจอดรถพร�อม
ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ 

177,000.00 สำนักปลัด  

27.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�างรั้วคอนกรีตพร�อมประตู
เหล็กหน�าอาคารศูนย� อปพร. องค�การ
บริหารส(วนตำบลทะเมนชัย 

35,000.00 สำนักปลัด  

28.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช(วงเทศกาลป]ใหม(และวันสงกรานต� 

40,000.00 สำนักปลัด  

29.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการฝ_กอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปJองกันภัยฝ`ายพลเรือน 

60,000.00 สำนักปลัด 

30.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดงานวันเด็กแห(งชาติ 30,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อาหารเสริม (นม) 1,051,996.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

32.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนสำหรับค(าใช�จ(ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จัดการเรียนการสอนของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 

129,200.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

33.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนสำหรับค(าใช�จ(ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  

67,800.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

เงินอาหารกลางวันศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองม(วง 

372,400.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนอง
ไทร 

348,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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36.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนอง
บัว 

396,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

37.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านหนอง
ม(วง 

820,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

38.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�าน
บริหารชนบท 

328,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

39.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการปJองกันและควบคุมโรคติดต(อ 150,000.00 สำนักปลัด 

40.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ�าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟJาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน) 

35,000.00 สำนักปลัด 

41.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสัตว�ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ�าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟJาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สำรวจและ
ข้ึนทะเบียน) 

1,000.00 สำนักปลัด 

42.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการบริการแพทย�ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Services - EMS) 

60,000.00 สำนักปลัด 

43.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด�าน
สาธารณสุขให�กับคณะกรรมการหมู(บ�าน/
ชุมชน 10 หมู(บ�าน 

200,000.00 สำนักปลัด 

44.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการก่ิง
กาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการ
ช(วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย
ผู�ด�อยโอกาสและผู�ยากไร� 

40,000.00 สำนักปลัด 

45.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการส(งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู�สูงอายุ  

15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 
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46.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการส(งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและสตรีเพ่ือปJองกันและยุติปNญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

47.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู�สูงอายุ และการดูแล
สุขภาพสำหรับผู�สูงอายุในพ้ืนท่ี 

15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

48.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

กิจกรรมเต�นเข�าจังหวะ (เต�นบาสโลป) 20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

49.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการส(งเสริมเยาวชนรู�คิดรู�ทันเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากปNญหายาเสพติดและการมี
เพศสัมพันธ�ก(อนวัยอันควร 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

50.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสานสัมพันธ�รักสามวัยใน
ครอบครัว 

15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

51.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนการจัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการร(วมใน
การช(วยเหลือประชาชนขององค�กร
ปกครองส(วนท�องถ่ิน เพ่ือใช�เป
น (สถานท่ี
กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย� 

10,000.00 สำนักปลัด  

52.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการแห(เทียนพรรษา 10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,  

53.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต� 20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

54.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 

55.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการแข(งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมน
ชัยเกมส�" 

200,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,  

56.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำ
ปลายมาศ 

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,  



หน�า | 8  

 

57.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

เบ้ียยังชีพผู�พิการ 3,460,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

58.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

เบ้ียยังชีพผู�ป`วยเอดส� 90,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

59.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 7,374,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

60.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการให�ความช(วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล(ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย� 

10,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

61.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

โครงการรณรงค�และส(งเสริมการลด
ปริมาณขยะในชุมชน 

15,000.00 สำนักปลัด  

62.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ
ตามโครงการปJองกันและแก�ไขปNญหายาเสพ
ติด 

10,000.00 สำนักปลัด  

63.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองที่ด ี

ค(าใช�จ(ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู�บริ
หาารท�องถ่ิน 

250,000.00 สำนักปลัด  

64.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู�บริหาร สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
ผู�นำชุมชน พนักงานส(วนตำบลลูกจ�างประจำ 
พนักงานจ�าง 

300,000.00 สำนักปลัด  

65.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองที่ด ี

โครงการส(งเสริมพัฒนาประชาธปิใตรและ
การเลือกตั้ง 

5,000.00 สำนักปลัด  

66.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองที่ด ี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ิน 

15,000.00 สำนักปลัด  

67.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

โครงการ "รักน้ำ รักป`า รักษาแผ(นดิน" 5,000.00 สำนักปลัด  

68.  ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

20,000.00 สำนักปลัด  
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การใช0จ�ายงบประมาณ 
       อบต.ทะเมนชัย มีการใช�จ(ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณ โดยได�มี
การก(อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จำนวนเงิน 19,039,596.00 บาท มีการเบิกจ(าย
งบประมาณ จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 10,160,930.40 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร� ได�
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร� โครงการ 
การก�อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ�าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

10 4,600,000.00 10 4,600,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

13 5,835,196.20 13 5,560,930.40 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

0 0 0 0 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ีดี 

0 0 0 0 

รวม 23 10,435,196.20 23 10,160,930.40 

 
รายละเอียดโครงการในข�อบัญญัติงบประมาณอบต.ทะเมนชัย ท่ีมีการก(อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร� 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข0อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนน คสล.8 

454,500.00 454,500.00 454,500.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการถนนดิน
ยกระดับบดอัด ม.
9 

273,500.00 273,500.00 273,500.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนน คสล. ม.15 

497,500.00 497,500.00 497,500.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนน คสล.16 

497,500.00 497,500.00 497,500.00 0.00 
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5.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนน คสล.4 

497,500.00 497,500.00 497,500.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนน คสล.6 

497,500.00 497,500.00 497,500.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนนลงหินคลุก ม.
11 

414,500.00 414,500.00 414,500.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการซ(อม
สร�างผิวจราจร
แอสพัลล�ติกทับ
ถนนคอนกรีตเดมิ 
ม.11 

497,500.00 497,500.00 497,500.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการก(อสร�าง
ถนน คสล. ม.12 

497,500.00 497,500.00 497,500.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

โครงการซ(อม
สร�างผิวจราจร
แอสพัลล�ติกทับ
ถนนคอนกรีตเดมิ 
ม.17 

472,500.00 472,500.00 472,500.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงการปJองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช(วง
เทศกาลป]ใหม(
และวันสงกรานต� 

40,000.00 19,632.00 19,632.00 20,368.00 

12.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ค(าอาหารเสรมิ 
(นม) 

1,051,996.00 517,484.20 243,218.40 534,511.80 

13.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงการ
สนับสนุนสำหรบั
ค(าใช�จ(ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 

129,200.00 68,400.00 68,400.00 60,800.00 

14.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เงินอาหาร
กลางวันศูนย�

372,400.00 188,480.00 188,480.00 183,920.00 
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พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองม(วง 

15.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ�านหนองไทร 

348,000.00 172,000.00 172,000.00 176,000.00 

16.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ�านหนองบัว 

396,000.00 195,000.00 195,000.00 201,000.00 

17.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ�านหนองม(วง 

820,000.00 408,000.00 408,000.00 412,000.00 

18.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
บ�านบริหารชนบท 

328,000.00 165,000.00 165,000.00 163,000.00 

19.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

20,000.00 18,800.00 18,800.00 1,200.00 

20.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธี
อำเภอลำปลาย
มาศ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

21.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เบ้ียยังชีพคน
พิการ 

3,460,000.00 1,207,600.00 1,207,600.00 2,252,400.00 

22.  
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เบ้ียยังชีพผู�ป̀วย
เอดส� 

90,000.00 15,000.00 15,000.00 75,000.00 

23. 
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เบ้ียยังชีพผู�สูงอาย ุ 7,374,000.00 2,849,800.00 2,849,800.00 4,524,200.00 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ประจำป�งบประมาณ 2564 

    ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  (ระหว(างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ในการดำเนินงาน
ขององค�การบริหารส(วนตำบลทะเมนชัย  ตามแผนการดำเนินงานประจำป] สรุปได�ดังนี้ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร� 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู�ใน
แผนพัฒนา

ท0องถ่ิน 
(1) 

จำนวน
โครงการท่ีได0

ปฏิบัติ 
(2) 

คิดเปCนร0อยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ 

(3) 
1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง

พ้ืนฐาน 
58 10 7.35 

2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 3 0 0 

3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตท่ีดี 59 13 9.56 

4 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

6 0 0 

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ีดี 

10 0 0 

รวม 136 23 16.91 

 

 
 

7.35%

0%

9.56%

0% 0%

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2. ด�านเศรษฐกิจ

3. ด�านคุณภาพชีวิต

4. ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำป�งบประมาณ  2564 
องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย� 

(ตั้งแต�วันที่  1  ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม 2564)  รอบเมษายน  
 

ยุทธศาสตร� 
แผนการดำเนนิการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ�าย 
จำนวน 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 

โครงการ งบประมาณ จำนวน 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

58 22,434,600.00 26 6,556,500.00 10 4,600,000.00 10 4,600,000.00 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

3 100,000.00 1 10,000.00     

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตที่ดี 

59 21,208,900.00 35 15,463,396.00 13 5,835,196.20 13 5,560,930.40 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

6 130,000.00 2 25,000.00 0 0 0 0 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 

10 1,250,000.00 4 570,000.00 0 0 0 0 

รวม 136 45,123,500.00 68 22,624,896.00 22 10,435,196.20 23 10,160,930.40 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ  2564 (6 เดือน แรก)

แผนการดาํเนินการ อนมุตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย เชิงเสน้ (แผนการดาํเนินการ) เชิงเสน้ (อนมุตัิงบประมาณ) เชิงเสน้ (ลงนามสญัญา) เชิงเสน้ (เบกิจ่าย)



หน�า | 15  

 

ปGญหาและข0อเสนอแนะ 
         จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ินโดยมีระยะเวลาต้ังแต(วันท่ี 1 ตุลาคม  
2563 – 31 มีนาคม 2564    มีจำนวนโครงการท้ังหมดรวม 136  โครงการ สามารถดำเนินการได�จริง  
22  โครงการ  คิดเป
นร�อยละ 16.18 ของโครงการท่ีกำหนดไว�    

  1.  ปGญหา  
  ๒.๑  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินมีจำนวนมาก ไม(สอดคล�องกับงบประมาณของ
หน(วยงาน 
  ๒.๒   บางโครงการใช�จ(ายงบประมาณไม(สัมพันธ�กับงบประมาณท่ีตั้งไว�       

๒.๓   การใช�งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใช�จ(าย 
งบประมาณท่ีดี 

๒.๔   การเบิกจ(ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม(เป
นไปตามระยะเวลาท่ี 
กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
   2.5   การจัดสรรงบประมาณล(าช�า ทำให� อบต.ไม(สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาท�องถ่ินได� 

๓.  ข0อเสนอแนะ 
  ๓.๑ โครงการที ่บรรจุในแผนพัฒนาท�องถิ ่น   ควรมีความสัมพันธ�กับศักยภาพด�าน
งบประมาณขององค�การบริหารส(วนตำบล 
  ๓.๒ การใช�จ(ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให�สอดคล�องกับงบประมาณท่ีต้ังไว� 
  ๓.๓ ควรมีการวางแผนและประมาณการค(าใช�จ(ายของโครงการให�ใกล�เคียงกับการ
ดำเนินการจริง 
  ๓.๔  ควรดำเนินงานให�เป
นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินงาน  เพ่ือไม(ให�
เกิดความล(าช�าในช(วงระยะเวลาใกล�สิ้นป]งบประมาณ 
    3.5  พัฒนาและส(งเสริมความรู�ให�กับบุคลากร เช(น ฝ_กอบรมในหลักสูตรต(างๆ อันจะเป
น
ประโยชน�ในการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส(วนตำบล 
      3.6  ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข(าวสารขององค�การบริหารส(วนตำบลอย(างต(อเนื่อง 
 


