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  คํานํา        “แผนการดําเนินงาน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  นั้น  มิใช�การจัดทําแผนพัฒนา แต�เป9นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแต�ละหน�วยงานที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององค!กรปกครองท�องถิ่น ประจําป>งบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะทําให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานในแต�ละป>งบประมาณที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซํ้าซ�อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ และจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป>มีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย   คณะกรรมการสนับสนุนการจ ัดทําแผนพัฒนาองค!การบร ิหารส �วนตําบล         ทะเมนชัย ได�ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยข้ึน  โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค!กรปกครองส�วน   ท�องถ่ิน  หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืน  ท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โดยจัดหมวดหมู�ให�สอด  คล�องกับยุทธศาสตร!และแนวทางการพัฒนาท่ีองค!การบริหารส�วนตําบลกําหนดไว� เพ่ือเป9นการ    แสดงถึงเปJาหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน    จริงในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และเพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน     ในการควบคุมการดําเนินงานให�เป9นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต�อไป        องค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย                     



    สารบัญ                                                                                                    หน1า ส)วนท่ี  ๑    ๑  บทนํา         ๑  ๒  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง        1  3  วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน      3  4  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      4  5  ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน      4  ส)วนท่ี  ๒   ๑  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)        5    ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด 02)        7  ภาคผนวก   ประกาศองค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย   เรื่อง  ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน  ประจําป>งบประมาณ  พ.ศ. 2564             เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1/ พ.ศ. 2563                                       



 ส�วนท่ี  ๑ บทนํา  ๑.  บทนํา    รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซ่ึงเป#นรัฐธรรมนูญฉบับป&จจุบันให)ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให)แก�องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินโดยกําหนดกรอบความเป#นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน)าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.2542 ได)บัญญัติให)มีองค/กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให)แก�การปกครองส�วนท)องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว�าด)วยการเข)าชื่อเสนอข)อบัญญัติท)องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว�าด)วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท)องถ่ินหรือผู)บริหารท)องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล�าวจัดทําข้ึนเพ่ือให)กระจายอํานาจเป#นไปอย�างโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได)  องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินจึงมีอํานาจกว)างขวางข้ึน  ซ่ึงมิใช�มีหน)าท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก�ประชาชนในท)องถ่ินเท�านั้น  แต�รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท)องถ่ิน และเป#นองค/กรท่ีเป?ดให)ประชาคมท)องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค/การบริหารส�วนตําบลมาก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  กําหนดให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเป#นแผนการดําเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ประจําปJงบประมาณนั้น โดยให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช)แผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต)องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในปJงบประมาณนั้น  ๒.  ระเบียบที่เกี่ยวข�อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561     การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ตามหมวด  1  ข)อ  8  ให)ผู)บริหารท)องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  ประกอบด)วย   1.  ผู)บริหารท)องถ่ิน      ประธานกรรมการ   2.  รองนายกองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ   3.  สมาชิกสภาท)องถ่ินท่ีสภาท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ   4.  ผู)ทรงคุณวุฒิท่ีผู)บริหารท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ     5.  ผู)แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู)บริหารท)องถ่ิน  กรรมการ 



 ห น) า  | 2           คัดเลือกจํานวนไม�น)อยกว�าสามคน        6.  ผู)แทนประชาคมท)องถ่ินท่ีประชาคมท)องถ่ินคัดเลือก  กรรมการ        จํานวนไม�น)อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินหกคน     7.  ปลัดองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน           กรรมการและเลขานุการ   8.  หัวหน)าส�วนการบริหารท่ีมีหน)าท่ีจัดทําแผน   ผู)ช�วยเลขานุการ   กรรมการตามข)อ  8 (3) (4) (5) และ (6)  ให)มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือกได)อีก   หน�าท่ี   ข)อ  10  คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินมีอํานาจหน)าท่ีดังนี้     (1)  กําหนดแนวทางการพัฒนาท)องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก              (ก)  อํานาจหน)าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหน)าท่ีท่ีมีผลกระทบต�อประโยชน/สุขของประชาชน  เช�น  การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง          (ข)  ภารกิจถ�ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ           (ค)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ  กลุ�มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให)เน)นดําเนินการในยุทธศาสตร/ท่ีสําคัญและมีผลต�อประชาชนโดยตรง  เช�น  การแก)ไขป&ญหาความยากจนการปRองกันและแก)ไขป&ญหายาเสพติด           (ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในเขตจังหวัด           (จ)  นโยบายของผู)บริหารท)องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาท)องถ่ิน           (ฉ)  แผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน            ในการนําประเด็นข)างต)นมาจัดทําแผนพัฒนา  ให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของท)องถ่ินและความจําเป#นเร�งด�วนท่ีต)องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด)วย     (2)  ร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก)ไขป&ญหาเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนา   ในการจัดทําร�างแผนพัฒนา  ให)องค/การบริหารส�วนจังหวัด  เทศบาล  องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา  และองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  นําป&ญหาความต)องการจากแผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมู�บ)านหรือชุมชน  ท่ีจะดําเนินการเองได)มาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา  แต�หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา  และองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให)เสนอป&ญหา  ความต)องการไปยังองค/การบริหารส�วนจังหวัด  และให)องค/การบริหารส�วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนาขององค/การบริหารส�วนจังหวัดตามอํานาจหน)าท่ี    (3)  พิจารณาร�างแผนพัฒนาและร�างแผนการดําเนินงาน    (4)  ให)ความเห็นชอบร�างข)อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข)อ 19    (5)  พิจารณาให)ข)อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (6)  แต�งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 



 ห น) า  | 3       (7)  ในกรณีองค/การบริหารส�วนตําบล  ให)คณะกรรมการพัฒนาองค/การบริหารส�วนตําบลมีหน)าท่ีประสานกับประชาคมหมู�บ)านในการรวบรวม  วิเคราะห/ป&ญหา  ความต)องการของประชาชนในท)องถ่ินและจัดทําเป#นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค/การบริหารส�วนตําบลด)วย   ข)อ  9  ให)ผู)บริหารท)องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินประกอบด)วย  1.  ปลัดองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน   ประธานกรรมการ   2.  หัวหน)าส�วนการบริหารขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน กรรมการ   3.  ผู)แทนประชาคมท)องถ่ินท่ีประชาคมท)องถ่ินคัดเลือก กรรมการ       จํานวนสามคน         4.  หัวหน)าส�วนการบริหารท่ีมีหน)าท่ีจัดทําแผน  กรรมการและเลขานุการ  5.  เจ)าหน)าท่ีวิเคราะห/นโยบายและแผนหรือพนักงาน ผู)ช�วยเลขานุการ         ท)องถ่ินท่ีผู)บริหารท)องถ่ินมอบหมาย        กรรมการตามข)อ  9 (3)  ให)มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือก   อีกได)   หน�าท่ี  ข)อ  11  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  มีหน)าท่ีจัดทําร�างแผนพัฒนาให)สอดคล)องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินกําหนด  จัดทําร�างแผนการดําเนินงานและจัดทําร�างข)อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข)อ  19 (1)        3.  วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน       1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ประจําปJงบประมาณนั้นเพ่ือให)แนวทางในการดําเนินงานในปJงบประมาณนั้นขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซ)อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนกรายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน     2. แผนการดําเนินงานจะเป#นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู)บริหารท)องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให)เป#นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ     3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก       3.1 งบประมาณรายจ�ายประจําปJ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอุดหนุนให)หน�วยงานอ่ืนดําเนินการ)       3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินท่ีเกิดจากการจ�ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ�ายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถ่ิน       3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินดําเนินการเองโดยไม�ใช)งบประมาณ (ถ)ามี) 



 ห น) า  | 4          3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน (สําหรับองค/การบริหารส�วนจังหวัด ให)รวบรวมข)อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินหรือเป#นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวต�อเนื่องระหว�างองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน) โดยให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปJของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข)อง           3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินพิจารณาเห็นว�าจะเกิดประโยชน/ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  4.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน         การจัดทําแผนการดําเนินงานให)ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  โดยมีข้ันตอนของการดําเนินงาน ดังนี้     ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน หน�วยงานราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน แล)วจัดทําร�างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน     ๒) คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล)วเสนอนายกองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินประกาศเป#นแผนการดําเนินงานต�อไป ท้ังนี้ให)ป?ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห)าวันนับแต�วันท่ีประกาศเพ่ือให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต)องป?ดประกาศไว)อย�างน)อยสามสิบวัน     แผนการดําเนินงานให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช)งบประมาณรายจ�ายประจําปJ  งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได)รับแจ)งแผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต)องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในปJงบประมาณนั้น    5.  ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน   ๑) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร/การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ    ๒) เพ่ือจะได)ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน    ๓) เพ่ือแสดงความสอดคล)องกับงบประมาณรายจ�ายประจําปJ    ๔) เพ่ือให)มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน�วยงานต�างๆ    ๕) เพ่ือทําให)การติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปJ มีความสะดวกมากข้ึน   



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก1.5  แผนงานเคหะและชุมชน 11 91.67 5,097,500 100                 กองช�างรวม 11 91.67 5,097,500 100.00๒.6  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 กองสวัสดิการสังคม2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0.00 0 0.00 กองการศึกษารวม 0 0.00 0 0.003.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0.00 0 0.00๓.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0.00 0 0.003.3  แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.00๓.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห4 0 0.00 0 0.00๓.6  แผนงานสร�างความเข�มแข็งและชุมชน 0 0.00 0 0.00๓.7  แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 0 0.00 0 0.00๓.8  แผนงานงบกลาง 0 0.00 0 0.00รวม 0 0.00 0 0.00 หน�า | 5บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ยุทธศาสตร1/แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร1ที่  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานยุทธศาสตร1ที่  2   การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ สํานักปลัดกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมยุทธศาสตร1 3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก๔.3  แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.00๔.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00๕.6  แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00รวม 0 0.00 0 0.00๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0.00 0 0.005.3  แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.005.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00๕.6  แผนงานสร�างความเข�มเข็งของชุมชน 1 8.33 0 0.00รวม 1 8.33 8.33 0.00รวมทั้งสิ้น 12 100.00 5,097,508 100.00 หน�า | 6แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ สํานักปลัดกองช�างยุทธศาสตร1ที่  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีองค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ยุทธศาสตร1/แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร1ที่  4  การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม สํานักปลัด



๑.   ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน � 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 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 3 497,500       จากบ�านนายอํานาจ กองช>างเสริมเหล็ก  หมู>ที่  4  บ�านหนอง เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร อินทรศร  ถึงที่นาม>วง ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 960 ตาราง นายเทียม อินทรศร(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ เมตร พร�อมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 12/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 10  ข�อ  7) ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย2 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 5 497,500       จากที่นานางสมบัติ กองช>างเสริมเหล็ก  หมู>ที่  6  บ�านบริหาร เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร สีดาสะมา ถึงที่นาชนบท วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 6 นายศราวุฒ  ทาอ�อ(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 875 ตาราง2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 11  ข�อ 10) เมตร พร�อมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย หน�า | 7พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๑.   ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน � 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.3 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 4 454,500       จากบ�านนายถัน กองช>างเสริมเหล็ก  หมู>ที่  8  บ�านหนอง เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร อินทะดก ถึงบ�านไทร วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 5 นายอนันท4(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 800 ตาราง บุญนาโพธิ์2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 12  ข�อ 12) เมตร พร�อมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย4 โครงการก>อสร�างถนนดินยกระดับ ก>อสร�างถนนดินยกระดับบดอัด  พร�อมลงหิน 273,500       จากที่นานายสา กองช>างบดอัดพร�อมลงหินคลุกเกรดปรับ คลุกเกรดปรับแต>ง  กว�าง 3 เมตร ยาว บุญโท ถึงที่นาแต>ง หมู>ที่ 9 บ�านหนองบัว 684  เมตร  ปริมาณดินไม>น�อยกว>า นายสมส>วน(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1,778.4 ลูกบาก4ศเมตร ปริมาณหินคลุก พงษ4ศิริวิลัย2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 13  ข�อ 14) ไม>น�อยกว>า 205.20 ลูกบาก4ศเมตร วางท>อคอนกรีตขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน16 ท>อน จํานวน 4 จุด พร�อมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1  ปGาย และปGายแนะแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�างจํานวน 1 ปGาย หน�า | 8                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน � 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.5 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 5 497,500       จากบ�านนางหนู กองช>างเสริมเหล็ก  หมู>ที่  10  บ�านหนอง เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร เพียร แกล�วกล�าม>วงน�อย ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 890 ตาราง ถึงบ�านนายชัยวัฒน4(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ เมตร พร�อมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1 สุขรัตน42/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 14  ข�อ 16) ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย6 โครงการก>อสร�างถนนลงหินคลุก ก>อสร�างถนนลงหินคลุก กว�าง 3 เมตร ยาว 414,500       จากที่สวนนายชัย กองช>างหมู>ที่  11  บ�านหนองน้ําขุ>น 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหิน ศิลปL  มีศรี ถึงที่นา(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ คลุกไม>น�อยว>า 795 ตารางเมตร พร�อมติด นางอารีย4 แสนแก�ว2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 15  ข�อ 18) ตั้งปGายโครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�างจํานวน 1 ปGาย หน�า | 9                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน � 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.7 โครงการซ>อมสร�างผิวถนนแอล ซ>อมสร�างผิวถนนแอลฟOลล4ติกทับถนนคอน 497,500       จาก รพ.สต.หนอง กองช>างฟOลล4ติกทับถนนคอนกรีตเดิม กรีตเดิม กว�าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร ม>วง ถึงบ�านนายวิชัยหมู>ที่  11  บ�านหนองน้ําขุ>น หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอลฟOลล4ติกไม>น�อย ลาลําโกน(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ กว>า 1,825 ตารางเมตร พร�อมติดตั้งปGาย2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 16  ข�อ 19) โครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง  จํานวน 1ปGาย8 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว�าง  4 497,500       จากที่นานายสาร กองช>างเสริมเหล็ก หมู>ที่ 12 บ�านบุตาริด เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ซึ้งรัมย4 ถึงที่นานาง(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 880 ตาราง ทองแดง ทองทรวง2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 17  ข�อ 21) เมตร พร�อมตั้งปGายโครงการ จํานวน 1ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย หน�า | 10                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน � 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.9 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 5 497,500       จากบริเวณศูนย4 กองช>างเสริมเหล็ก  หมู>ที่  15  บ�านหนอง เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร พัฒนาเด็กเล็กวัดม>วงใต� วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 6 อัมพวันหนองม>วง(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ท>อน ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 890 ตาราง ถึงที่นานางบุญรัตน42/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 18  ข�อ 23) ตารางเมตร พร�อมติดตั้งปGายโครงการ พุ>มพวงจํานวน 1  ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย10 โครงการก>อสร�างถนนคอนกรีต ก>อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง 4 497,500       จากบ�านนายบุญ กองช>างเสริมเหล็ก  หมู>ที่  16  บ�านน�อย เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวนรัมย4 ถึงที่สวนพัฒนา วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 5 นายสมจิตร(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ท>อน ปริมาณคอนกรีตไม>น�อยกว>า 876 สะเทิงรัมย42/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 20  ข�อ 26) ตารางเมตร พร�อมติดตั้งปGายโครงการจํานวน 1  ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�าง จํานวน 1 ปGาย หน�า | 11                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน � 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.11 โครงการซ>อมสร�างผิวจราจรแอล ซ>อมสร�างผิวจราจรแอลฟOลล4ติกทับถนนคอน 472,500       จากบ�านนายสวัสดิ์ กองช>างฟOลล4ติกทับถนนคอนกรีตเดิม กรีตเดิม กว�าง 4 เมตร ยาว 426 เมตร บุรินรัมย4 ถึงบ�านหมู>ที่  17 บ�านใหม>อัมพวัน หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอลฟOลล4ติกไม> นายสว>าง แกล�วกล�า(แผนพัฒนาท�องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ น�อยกว>า 1,704 ตารางเมตร พร�อมติดตั้ง2/พ.ศ. 2563 หน�าที่ 21  ข�อ 29) ปGายโครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะนําก>อนเข�าดําเนินงานการก>อสร�างจํานวน 1 ปGาย รวม 5,097,500   หน�า | 12                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย.ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564





         ภาคผนวก  - ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  เรื่อง  ประกาศใช แผนการดําเนินงาน  ประจําป%งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 / พ.ศ. 2563  



      ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชยั เร่ือง  ประกาศใช�แผนการดาํเนนิงาน   ประจาํป$งบประมาณ   ๒๕๖๔  (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓) *************************************          ตามท่ี  องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ได�ประกาศใช�แผนการดําเนินงานประจําป%งบประมาณ  2564  เม่ือวันท่ี  27  ตุลาคม 2563  แล�วนั้น  เนื่องจากมีโครงการท่ีต�องดําเนินการเพ่ิมเติม  โดยใช�จ�ายเงินสะสม  จึงต�องจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1   เพ่ือใช�เป5นแนวทางในการดําเนินงาน ในป%งบประมาณ  2564 และควบคุมการดําเนินงานให�เป5นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ        อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข�อ ๒7    เพ่ือให�การดําเนินงานเป5นไปด�วยความเรียบร�อย  องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  จึงประกาศใช�แผนการดําเนินงานประจําป%งบประมาณ  ๒๕64  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  เพ่ือนําไปปฏิบัติและใช�เป5นแนวทางของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม  แผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช�จ�ายเงิน  รายละเอียดปรากฏแนบท�ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน�โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  www.tmc.go.th หัวข�อ ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร  เลือกเมนูแผนพัฒนา    ประกาศ  ณ  วันท่ี     14   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63              ทองอยู�  อินทรกําแหง (นายทองอยู�   อินทรกําแหง) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  
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