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คํานํา

“แผนการดําเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561
นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแตละ
หนวยงานที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคกรปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะ
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานในแตละปงบประมาณที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางาน
รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ และจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย

คณะกรรมการสนับสนุนการ และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยข้ึน โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 โดยจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดไว เพ่ือเปนการแสดงถึงเปาหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน
และแสดงถึงการดําเนินงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานของผูบริหารทองถ่ินในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอไป

คณะกรรมการพัฒนา
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สารบัญ

หนา
สวนท่ี ๑

๑ บทนํา ๑
๒ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 1
3 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 3
4 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 4
5 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 4
6 กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 5

สวนท่ี ๒
๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01) 6
๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)

- ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8
- ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 16
- ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิตท่ีดี 17
- ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 31
- ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 33

ภาคผนวก
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565



สวนที่ ๑
บทนํา

๑. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันให

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซึ่งมิใชมีหนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก
ประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเปน
แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น
โดยใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น
๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวของ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561

การจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด  1  ขอ  8  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย

1.  ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ
2.  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ
3.  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
5.  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ

คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน
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6.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก กรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน

7. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ
8.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ  8 (3) (4) (5) และ (6)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ

การคัดเลือกไดอีก
หนาท่ี
ขอ  10  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก

(ก)  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง

(ข)  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการใน

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

(ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

(จ)  นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
(ฉ)  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของทองถ่ินและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
(2)  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเก่ียวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวน

ตําบลเมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  นําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน  ท่ีจะดําเนินการเองไดมา
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลเมือง
พัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหา  ความตองการไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี

(3)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19
(5)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6)  แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี

เห็นสมควร
(7)  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมี

หนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนใน
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ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดวย

ขอ  9  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

1.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ
2.  หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ
3.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก กรรมการ

จํานวนสามคน
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
5.  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน ผูชวยเลขานุการ

ทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย
กรรมการตามขอ  9 (3)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก อีกได

หนาท่ี
ขอ  11  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําราง

แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  จัดทําราง
แผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  19 (1)

3. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณนั้นเพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืน
ดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิด
จากการจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาทองถ่ิน

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการ
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บริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรือ
อาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี

4. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)
พ.ศ. 2561 โดยมีข้ันตอนของการดําเนินงาน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานตอไป ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

5. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
๑) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
๒) เพ่ือจะไดทราบถึงแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
๓) เพ่ือแสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
๔) เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ
๕) เพ่ือทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป มีความสะดวกมากข้ึน
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คณะกรรม
การสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน

กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน

ปดประกาศภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีประกาศ

จัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไข
แผนการดําเนินงาน
เปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน

จัดทําเสร็จภายใน
30 วันนับแตวันท่ี
ตั้งงบประมาณ
ดําเนินการหรือ
ไดรับแจงแผนงาน /
โครงการ

12
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน

3

พิจารณารางแผนการดําเนินงานประกาศใช

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ อปท. หนวยราชการ สวนกลาง
สวนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและ

ของ อปท.



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.72 200,000 1.04
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 22.41 3,023,000 15.66

รวม 14 24.14 3,223,000 16.70

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.72 10,000 0.05 กองการศึกษา

รวม 1 1.72 10,000 0.05

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 40.00 50,000 9.43
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.45 60,000 0.31  - สํานักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา 6 10.34 2,430,710 12.59  - กองการศึกษาฯ
๓.4 แผนงานสาธารณสุข 7 12.07 640,000 3.32  - กองสวัสดิการฯ
๓.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 15.52 145,000 0.75
๓.6 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 5 8.62 320,000 1.66
๓.7 แผนงานงบกลาง 3 5.17 11,890,000 61.59

รวม 34 95.17 15,485,710 80.22
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ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

กองชาง



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานการเกษตร 4 6.90               55,000 0.28 สํานักปลัด

รวม 4 6.90              55,000 0.28

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 6.90 515,000 2.67 สํานักปลัด
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.72 15,000 0.08

รวม 5 8.62 530,000 2.75
รวมท้ังสิ้น 58 136.55 19,303,710 100.00
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



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 เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวน 200,000 อบต.ทะเมนชัย กองชาง
อําเภอลําปลายมาศ ภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หนา 61 ขอ 1)

รวม 200,000
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริม
     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 300,000 บานนางประดับ กองชาง

เหล็ก จากบริเวณบานนางประดับ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 129 จันสวาง ถึงที่นา
จันสวาง ถึงที่นานายณรงค วรธงชัย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย นายณรงค
หมูที่ 9 บานหนองบัว กวา 516 ตารางเมตร วรธงชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 7 ขอ 5)

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริม

     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 220,000 บานนายทิวา กองชาง
เหล็ก  จากบริเวณบานนายทิวา เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 95 ตรีประเคน ถึงที่
ตรีประเคน ถึงที่สวนนางสายทอง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย สวนนางสายทอง
ชารีคาน หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุนกวา 380 ตารางเมตร ชารีคาน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 9 ขอ 8)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริม
     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 102,000 บานนายอุทัย กองชาง

เหล็ก  บานนายอุทัย แซกรัมย เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 44 แซกรัมย ถึงที่สวน
ถึงที่สวนนางสาวสายใจ  แซกรัมย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย นางสาวสายใจ
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย กวา 176 ตารางเมตร แซกรัมย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 8 ขอ 6)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 322,000 ที่สวนนางบัวไข กองชาง
เหล็ก จากบริเวณที่สวนนางบัวไข เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 137 แสงรัมย ถึงที่สวน
แสงรัมย ถึงบริเวณที่สวนนายกง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย นายกง บุญตามทัน
บุญตามทัน หมูที่ 16 บานนอย กวา 548 ตารางเมตร วางทอคอนกรีต

เสริมพัฒนา เหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- จํานวน 5 ทอน
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 11 ขอ 12)

หนา | 10

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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.
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริม
     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 194,000 ที่สวนนางสาร กองชาง

เหล็ก จากบริเวณที่สวนนางสาร เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 115 แสนรัมย ถึงบาน
แสนรัมย  ถึงบริเวณบาน นาง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย นางบุญเรือง
บุญเรือง เสวตรัมย หมูที่ 15 กวา 345 ตารางเมตร เสวตรัมย
บานหนองมวงใต
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 10 ขอ 11)

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริม

     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 106,000 บานนางสุภาวดี กองชาง
เหล็ก จากบริเวณบานนางสุภาวดี เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 63 มีศรี ถึงที่สวน
มีศรี ถึงบริเวณที่สวนนางที  มีศรี เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย นางที  มีศรี
หมูที่ 15 บานหนองมวงใต กวา 189 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 10 ขอ 10)

หนา | 11

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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.
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริม
     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 395,000 บานนางคํามูล กองชาง

เหล็กเช่ือมถนนคอนกรีตเดิมจาก เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3.50 เมตร  ยาว พิศเพ็ง ถึงบาน
บริเวณบานนางคํามูล  พิศเพ็ง ถึง 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ นางสวาง เขียว

วิลัย
บานนางสวาง เขียววิลัย หมูที่ 12 ไมนอยกวา 686 ตารางเมตร วางทอ ค.

ส.ล.บานบุตาริด มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร
จํานวน(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 23 ทอน

2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 9 ขอ 9)

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม     -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต 202,000 ที่นานางสาว กองชาง
เหล็กเช่ือมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 87 มนัสนันท
ที่นานางสาวมนัสนันท เคียนรัมย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย เคียนรัมย ถึงที่นา
ถึงที่นานางชลลดา เคียนรัมย หมูที่ กวา 348 ตารางเมตร นางชลลดา
10 บานหนองมวงนอย เคียนรัมย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 8 ขอ 7)

หนา | 12

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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.
9 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ      -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดิน

ยกระดับ
284,000 ที่นานางจํารอง กองชาง

พรอมลงหินคลุกเกรดปรับแตงจาก ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ความ สารนอก ถึงที่นา
ที่นานางจํารอง  สารนอก ถึงที่นา สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร ปริมาณดินไมนอยกวา นางวัญเพ็ญ คุชิตา
นางวันเพ็ญ  คุชิตา หมูที่ 6 บาน 1,404 ลูกบาศกเมตร ปริมาณหินคลุกไม
บริหารชนบท นอยกวา 360 ลูกบาศกเมตร วางทอคอน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- กรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.302565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ. เมตร จํานวน 21 ทอน
2564 หนา 6 ขอ 3)

10 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก      -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลงหินคลุก 299,000 ภายในหมูบาน กองชาง
ภายในหมูบาน  หมูที่ 8 บาน ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 1,600 เมตร หมูที่ 8
หนองไทร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม บานหนองไทร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- นอยกวา 480 ลูกบาศกเมตร พรอมเกล่ีย
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ. ปรับแตง
2564 หนา 7 ขอ 4)

หนา | 13

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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.
11 โครงการกอสรางผิวถนนแอสฟล

ติก
     -เพื่อจายเปนคาซอมสรางผิวถนนแอส 299,000 บานนางสมัย กองชาง

ทับถนนคอนกรีตเดิม จากบริเวณ พัลติกทับถนนคอนกรีตเดิม กวาง 5 เมตร ซอยรัมย ถึง
บานนางสมัย  ซอยรัมย  ถึงบริเวณ ยาว 295 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณ บริเวณวัดอัมพวัน
วัดอัมพวันหนองมวง หมูที่ 17 แอสฟลติกไมนอยกวา 1,475 ตารางเมตร หนองมวง
บานใหมอัมพวัน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 11 ขอ 13)

12 โครงการซอมสรางและยกระดับ      -เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนคอนกรีต 92,000 บานนายสะอาด กองชาง
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก เสริมเหล็กทับคอนกรีตเดิม กวาง 4 เมตร โชยรัมย ถึงบาน
บานนายสะอาด  โชยรัมย ถึงบาน ยาว 61 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้น นายอุทัย แสนรัมย
นายอุทัย  แสนรัมย  หมูที่ 4 บาน ที่ไมนอยกวา 244 ตารางเมตร
หนองมวง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 5 ขอ 1)

หนา | 14

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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.
13 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ      -เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดิน

ยกระดับ
208,000 บริเวณสระโก ถึง กองชาง

พรอมลงหินคลุกเกรดปรับแตงจาก พรอมลงหินคลุกเกรดปรับแตง กวาง 3
เมตร

บริเวณคลอง
บริเวณสระโก ถึงบริเวณคลองลํา ยาว 670 เมตร ความสูงเฉล่ีย 1 เมตร ลําหวยไผ
หวยไผ หมูที่ 4 บานหนองมวง ปริมาณดินไมนอยกวา 1,963.60

ลูกบาศก(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 201 ลูก
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ. บาศกเมตร วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด2564 หนา 6 ขอ 2) เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน 55
ทอน

3,023,000

หนา | 15

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

บุรีรัมย "โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป ศาสนา
ขึ้นเขาพนมรุง" 2565 วัฒนธรรม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 119 ขอ 1)

10,000

หนา | 16

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่ง      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาด 40,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

กาชาดอําเภอลําปลายมาศในการรับ อําเภอลําปลายมาศ ตามโครงการสนับสนุน สังคม
บริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการ กิจการกิ่งกาชาดในการรับบริจาคโลหิต
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยผูดอย อวัยวะ ดวงตา และการชวยเหลือผูประสบ
โอกาสและผูยากไร สาธารณภัย ผูดอยโอกาสและผูยากไร ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 142 ขอ 1)

2 อุดหนุนโครงการใหความชวยเหลือ      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาด 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
ประชาชนตามภารกิจของเหลา จังหวัดบุรีรัมย ตามโครงการหารายไดเพื่อ สังคม
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนและใหความ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา
2565 หนา 142 ขอ 2) กาชาด

50,000

หนา | 17

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม การตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา
และวันสงกรานต อุบัติเหตุตามทางถนนในชวงเทศกาล

สําคัญ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - เชน เทศกาลปใหมและสงกรานต
2565 หนา 120 ขอ 2)

2 โครงการอบรมใหความรูดานการ      -เพื่ออบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน 20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ปองกันภัยแกเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-      -เพื่อใหนักเรียนมีความรูเรื่องภัยตางๆ
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ. และพรอมรับมือกับสถานการณที่จะ

เกิดขึ้น2564 หนา 12 ขอ 1)      -เพื่อใหนักเรียนสามารถชวยเหลือตน
เองและผูอื่นกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ

60,000

หนา | 18

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการสนับสนุนสําหรับคาใชจาย      -เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน 143,810 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนอง วัดอัมพวัน
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) มวง (รายหัว) หนองมวง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 19 ขอ 1)

2 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย      -เพื่อจายเปนเงินคาอาหารกลางวันให 308,700 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง วัดอัมพวัน
หนองมวง หนองมวง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 125 ขอ 8)

3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

319,200 รร.บานบริหาร กองการศึกษา
โรงเรียนบานบริหารชนบท ใหกับโรงเรียนบานบริหารชนบท ชนบท
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 126 ขอ 12)

หนา | 19

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

361,200 รร.บานหนองไทร กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองไทร ใหกับโรงเรียนบานหนองไทร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 125 ขอ 9)

5 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

432,600 รร.บานหนองบัว กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองบัว ใหกับโรงเรียนบานหนองบัว
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 125 ขอ 10)

6 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน

865,200 รร.บานหนองมวง กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองมวง ใหกับโรงเรียนบานหนองมวง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 126 ขอ 11)

2,430,710
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

รวม



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน      -เพื่อจายเปนคาชดเชยการจัดบริการ 60,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
(Emergency Medical แพทยฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ
Services - EMS)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 129 ขอ 6)

2 โครงการปองกันและควบคุม      -เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกัน 300,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
โรคติดตอ และควบคุมโรคติดตอ เพื่อควบคุมและ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - ปองกันการแพรระบาดของโรค เชน
2565 หนา 127 ขอ 3) โรคประจําถิ่น หรือโรคระบาดรายแรงที่

เกิดตามฤดูกาล เชนโรคฉ่ีหนู โรคไขหวัดนก
โรคไขหวัดสายพันธใหม ฯลฯ

3 โครงการรณรงคและสงเสริมการลด      -เพื่อใหประชาชนในตําบลมีความรู 15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ปริมาณขยะในชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ตนทางขยะแบบ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- 3ps
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.      -เพื่อรณรงคประชาสัมพันธการจัดบาน
2563 หนา 29 ขอ 42) เรือนในชุมชนใหถูกหลักสุขาภิบาล

     -เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

หนา | 21

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย      -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน สัตวปลอดโครคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา บาฯ ตามปณิณานศ.ดร.สมเด็จพระเจานอง
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
นาารี (ขับเคล่ือน) ราชนารี
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 128 ขอ 4)

5 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย      -เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน สัตวปลอดโครคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา บาฯ (สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ทะเบียน) ตามปณิณาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
นารี (สํารวจและขึ้นทะเบียน) อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - วรขัตติยราช
2565 หนา 128 ขอ 5)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
6 โครงการอบรมใหความรูโรคอุบัติ      -เพื่อปองกันและควบคุมการระบาด 15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ใหมและอุบัติซ้ํา ของโรคติดตอ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -      -เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.      -เพื่อใหประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับ
2563 หนา 26 ขอ 37) การปองกันและควบคุมโรคติดตอ

     -เพื่อสรางความเขมแข็งและมีสวนรวม
ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน

7 อุดหนุนแนวทางโครงการพระราช      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามแนวทาง 200,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ดําริดานสาธารณสุขใหกับคณะกรรม โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขใหกับ คณะกรรมการ
การหมูบาน/ชุมชน 10 หมูบาน คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จํานวน 10 หมูบาน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - หมูบาน ๆ ละ 20,000 บาท
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.
2563 หนา 25 ขอ 35)

รวม 640,000

หนา | 23

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 กิจกรรมเตนเขาจังหวะ      -เพื่อจายในการดําเนินงานกิจกรรมเขา 15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
(เตนบาสโลป) จังหวะ (เตนบาสโลป) เชน คาตอบแทน สังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม

คา2565 หนา 148 ขอ 14) อาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม คาใชจายใน
พิธีเปดและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

2 โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตาน      -เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึงปญหาและ
พิษ

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ภัยยาเสพติด ภัยของยาเสพติด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.
2563 หนา 27 ขอ 39)

3 โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑ
สินคา

     -เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพกลุมสินคา 30,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการ OTOP และเกษตรกร สังคม
ของดีประจําตําบล      -เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพรผลิตภัณฑ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - และผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่ใหกับ
2565 หนา 153 ขอ 23) ประชาชนทั่วไป

     -เพื่อสงผลผลิตหรือผลิตภัณฑของ
กลุม/เกษตรสงประกวด

หนา | 24

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิด      -เพื่อจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริม

15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
รูทัน เพื่อลดความเส่ียงจาก เยาวชนรูคิด รูทันเพื่อลดความเส่ียง

จากปญ
สังคม

ปญหายาเสพติดและการมีเพศ หายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธกอนวัย
สัมพันธกอนวัยอันควร อันควร เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - อุปกรณในการฝกอบรม คาอาหาร อาหาร
2565 หนา 149 ขอ 16) วาง เครื่องด่ืม คาใชจายในพิธีเปดและคา

ใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
5 โครงการสงเสริมและพัฒนา      -เพื่อจายในการดําเนินโครงการสงเสริม 15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ สังคม
ปองกันและยุติความรุนแรงใน ปองกันและยุติความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัว ในเขตพื้นที่อบต.ทะเมนชัย เชน คาตอบ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - แทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณในการ
2565 หนา 147 ขอ 12) ฝกอบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม

คาใชจายในพิธีเปดและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน

หนา | 25

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
6 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพ
     -เพื่อจายในการดําเนินงานโครงการสง 15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุ "โรงเรียนผูสูงอายุ" เสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ "โรง สังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - เรียนผูสูงอายุ" เปนการฝกอบรมใหความรู
2565 หนา 143 ขอ 1) เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นผูสุงอายุและ/

หรือความรูในดานการสงเสริมอาชีพและ/
หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและ/หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ ฯลฯ ของผูสูงอายุใน
พื้นที่ อบต. เชนคาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม คาอาหาร
อาหารวาง เครื่องด่ืม คาใชจายในพิธีเปด
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

7 โครงการเสริมสรางความรูเรื่อง      -เพื่อจายในการดําเนินงานโครงการ 15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
กฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ เสริมสรางความรูเรื่องกฎหมายสิทธิตาม สังคม
และการดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ พ.ร.บ.ผูสูงอายุและการดุแลสุขภาพสําหรับ
ในพื้นที่ ผูสูงอายุในพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม คาอาหาร
2565 หนา 148 ขอ 13) อาหารวาง เครื่องด่ืม คาใชจายในพิธีเปด

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

หนา | 26

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
8 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

สนับสนุนการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการ ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดต้ังศูนย สังคม
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใช ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชเปน
เปน (สถานที่กลาง) อําเภอลําปลาย (สถานที่กลาง) อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
มาศ จังหวัดบุรีรัมย บุรีรัมย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 152 ขอ 22)

9 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ลําปลายมาศตามโครงการปองกัน ปกครองอําเภอลําปลายมาศตามโครงการ
และแกไขปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.
2563 หนา 27 ขอ 38)

รวม 145,000

หนา | 27

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 อุดหนุนโครงการจัดงาน      -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
รัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ งานรัฐพิธีของอําเภอลําปลายมาศ ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - วัฒนธรรม
2565 หนา 156 ขอ 7)

2 โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
แขง

200,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
"ทะเมนชัยเกมส" ขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส"

ประ
ศาสนา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - จําป 2565 เชน คาจัดสถานที่และสนาม วัฒนธรรม
2565 หนา 156 ขอ 6) แขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน

คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาอุปกรณกีฬา คา
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

3 โครงการประเพณีลอยกระทง      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 50,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ประจํา
ศาสนา

2565 หนา 155 ขอ 5) ป 2565 เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทน วัฒนธรรม
กรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ

หนา | 28

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการสืบสานประเพณี      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
วันสงกรานต โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต

ประ
ศาสนา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - จําป 2565 เชน เงินรางวัล เงิน
คาตอบแทน

วัฒนธรรม
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. กรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
2563 หนา 28 ขอ 41)

5 โครงการแหเทียนพรรษา      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา ศาสนา
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ประจําป 2565 เชน เงินรางวัล เงินคา วัฒนธรรม
2563 หนา 28 ขอ 40) ตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ

320,000

หนา | 29

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕
                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
งบกลาง

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 เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูสุงอายุ 7,900,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

จํานวน 12 เดือน แยกเปน สังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -  - ผูสูงอายุ 60-69 ป คนละ 600 บ/ด
2565 หนา 157 ขอ 3)  - ผูสูงอายุ 70-79 ป คนละ 700 บ/ด

 - ผูสูงอายุ 80-99 ป คนละ 800 บ/ด
 - ผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไปคนละ 1,000
บ/ด2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูพิการ 3,900,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
จํานวน 12 เดือน สําหรับคนพิการในเขต สังคม

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คนละ
2565 หนา 157 ขอ 1) 800 บาท/เดือน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย 90,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
เอดส ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล สังคม

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - ทะเมนชัย
2565 หนา 157 ขอ 2)

11,890,000

หนา | 30

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

รวม



๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
แผนงานการเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ "รักน้ํา รักปา      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา 10,000 ในพื้นที่ สํานักปลัด

รักษาแผนดิน" โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" เชน อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - คาจัดทําปายโครงการ คาอาหารและ
2565 หนา 159 ขอ 1) เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะขนสง

คาปรับพื้นที่ คาตนไม และคาใชจายอื่นๆ
2 โครงการอุรักษพันธุกรรมพืชอัน      -เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทํา 15,000 ในพื้นที่ สํานักปลัด

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา อบต.ทะเมนชัย
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม จากพระราชดําริฯ เชน คาจัดทําปายโครง
ราชกุมารี (อพ.สธ) การฯ คาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาวัสดุ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - อุปกรณ คาสํารวจ การจัดทําแผนที่และคา
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ใชจายอื่นๆ ฯลฯ
2563 หนา 30 ขอ 44)

หนา | 31

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
แผนงานการเกษตร

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 โครงการอนุรักษแหลงน้ําปลอย      -เพื่อฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําในแหลง 15,000 ในพื้นที่ สํานักปลัด

ปลาน้ําจึดสูชุมชน น้ําธรรมชาติใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -      -สรางจิตสํานึกใหเกิดความผูกพันธ
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. หวงแหนทรัพยากรสัตวน้ํา
2563 หนา 32 ขอ 46)      -ประชาชนไดมีสัตวน้ําไวบริโภคและ

สรางรายได
4 โครงการอบรมใหความรูในการ      -เพื่อพื้นที่สีเขียวพื้นที่ปาไมในตําบล 15,000 ในพื้นที่ สํานักปลัด

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ ทะเมนชัย อบต.ทะเมนชัย
ส่ิงแวดลอม      -เสริมสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรู
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - จักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. แวดลอม ชวยกันดูแลรักษาปาใหคงความ
2563 หนา 31 ขอ 45) อุดมสมบูรณตลอดไป

55,000

หนา | 32

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 คาใชจายในการเลือกต้ังสมาชิก      -เพื่อจัดการเลือกต้ังผูบริหารและ
สมาชิก

250,000 หอประชุม สํานักปลัด

สภาและผูบริหารทองถิ่น สภาฯ  กรณีครบวาระหรือมีการเลือกต้ัง
ซอม

อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 160 ขอ 1)

2 โครงการสงเสริมพัฒนาประชา      -เพื่อสรางความเปนพลเมืองในระบบ 5,000 หอประชุม สํานักปลัด
ธิปไตยและการเลือกต้ัง ประชาธิปไตยกับประชาชน ใหมีความรู

ความ
อบต.ทะเมนชัย

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- เขาใจและสามารถนําไปสูการปฏิบัติในชีวิต

2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ. ประจําวัน

2564 หนา 15 ขอ 2)

หนา | 33

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการเสริมสรางคุณธรรม      -เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับกลุมเปาหมาย 10,000 หอประชุม สํานักปลัด

จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของ อบต.ทะเมนชัย
การปฏิบัติงานและประโยชนสุข พระพุทธศาสนา
ของประชาชน      -เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- จิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิด
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ. ความสํานึก
2564 หนา 14 ขอ 1)

4 โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม      -เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา

250,000 หอประชุม สํานักปลัด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจํา
อบต.ทะเมนชัย

บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนํา พนักงานจางไดศึกาดูงานใหมีความรูความ
ชุมชน พนักงานสวนตําบล ลูกจาง สามารถเพิ่มมากขึ้น
ประจํา พนักงานจาง      -เพื่อจายคาใชจายในการศึกษาดูงาน

เพื่อ(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/พ.ศ.
2564 หนา 16 ขอ 3)

รวม 515,000

หนา | 34

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

และ
     -เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจัด 15,000 หอประชุม สํานักปลัด

จัดเวทีประชาคมตําบลในการ
จัดทํา

สถานที่ คาปายโครงการ คากระดาษ
ปากกา

อบต.ทะเมนชัย
ทบทวนเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
แผน

คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหารวางและ
เครื่องพัฒนาทองถิ่น ด่ืม ฯลฯ

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 หนา 165 ขอ 2)

รวม 15,000

หนา | 35

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ประกาศองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั
เรือ่ง ใชแผนการดาํเนนิงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

*************************************
ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย มี

ประกาศลงวันท่ี 27 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  เรื่อง  ใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2565 นั้น

เพ่ือประโยชนของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยเปนไปตามความในขอ  4  ขอ  10 (3) ขอ 26 (1)
และ (2) และ ขอ  27  วรรคหนึ่งแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดพิจารณารางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.  2565 และมีมติใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามวิธีการงบประมาณรายจายท่ีได
กําหนดไวเรียบรอยแลว

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามความในขอ  4 ขอ  26 (2) และขอ 27 วรรคหนึ่ง  แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  จึงประกาศรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.  2565  เปนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  และประกาศใชแผนการ
ดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดเห็นชอบ
เปนแผนการดําเนินงาน  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการและกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานจําแนก
รายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน รายละเอียดปรากฎตามทายประกาศนี้

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  30  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2564  เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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