
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
(พ.ศ.(พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑ -- ๒๕๖๔)๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง

ฉบับท่ี ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



คํานํา

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ไปแลวนั้น

ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนในการ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559    ขอ 9  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 / พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหมีความเหมาะสม และแกไขปญหาความ
ตองการของประชาชน  ท้ังนี้เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป / เพ่ิมเติม หรือการจายขาดเงินสะสม หรือเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐนโยบายรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 หรือกระทรวงมหาดไทยได
กําหนดไวเพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด พัฒนาประเทศ หรือ
คณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด

คณะผูจดัทาํ
งานวเิคราะหนโยบายและแผน



สารบญั

เรือ่ง หนา
สวนที่ ๑ บันทกึหลกัการและเหตผุล ๑

- ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 3
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 3
- ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป 3

สวนที่ ๒ การนาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏบัิติ
2.1 บัญชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน

- แบบ  ผ.07 5
- แบบ  ผ.01 7
- แบบ  ผ.02 30
- แบบ  ผ.06 43
- แบบ  ผ.08 44

ภาคผนวก ก ประกาศองคการบริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑



บนัทกึ หลกัการเหตผุลและความจาํเปน
ในการจดัทาํ แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 / พ.ศ. 2561

ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   (พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี  28 ตุลาคม ๒๕59 ไปแลว นั้น

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
๒๕61 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ยังไมครอบคลุมและมีความจําเปน
เรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล จึงมี
ความจําเปนตองเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือตอบสนอง
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 9 เพ่ือประโยชนของประชาชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน
ดําเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและ
ความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริการสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชตอไป”
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ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 / พ.ศ. 2561 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา ความ
จําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตอไป และการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)
ฉบับท่ี 3 / พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

อนึ่ ง ในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตองนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจายจริง ซึ่งอาจเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป / เพ่ิมเติม หรือการจาย
ขาดเงินสะสม หรือเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 หรือกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวเพ่ือใหการพัฒนา
ทองถ่ินสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด พัฒนาประเทศ หรือ  คณะกรรมการการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัดมีมติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
เพ่ือรองรับภารกิจของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีจะตองเขาไปดําเนินการหรือพัฒนาทองถ่ินโดย
ใชงบประมาณหรือเครื่องมือ  ครุภัณฑตางๆของหนวยงานนั้น ซึ่งมิใชงบประมาณหรือเครื่องมือ
ครุภัณฑตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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บทนํา

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แผนพัฒนา หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนพัฒนาทองถิ่นถิ่นสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีกําหนด  วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธ
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป

โครงการพัฒนา หมายความวา  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ี
กําหนดไว

การแกไข หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการ
ดําเนินการใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

การเพิ่ มเติม หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน  โครงการท่ีไม มีอยู ใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

การเปลี่ยนแปลง หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีดําเนินการ

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
1. เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกใน

การสัญจรไป มา
2.   เพ่ือเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของ อบต. ไดอยาง

ท่ัวถึงเปนธรรมและเปนไปตามลําดับความจําเปนเรงดวน
3. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอ่ืนๆ ใน

พ้ืนท่ี

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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2.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอตอประชาคมทองถ่ิน

3.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและประชาคมทองถ่ิน
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย

4. นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหาร
ทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 23       8,404,000 0 0 0 0 23       8,404,000

รวม 0 0 23      8,404,000 0 0 0 0 23      8,404,000
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 2            55,000 1            40,000 1            40,000 4 135,000
    3.3 แผนงานการศึกษา 0 0 2 221,500 2 237,800 2 237,800 6 697,100
    3.4 แผนงานสาธารณสุข 1 48,000 32          316,000 1            96,000 1            96,000 35 556,000
    ๓.๗ แผนงานการศาสนา
           วัฒนธรรม และนันทนาการ
    3.8 แผนงานสรางความแขมแขง
           ของชุมชน

รวม 1 48,000 42 1,077,500 6 1,340,800 6 893,800 51 3,360,100

หนา | 5

         937,000 5          460,000 20       1,852,0000 0 4          455,000 11

           30,000 2            60,000 6          120,0000 0 2            30,000 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผ. 07

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
ยุทธศาสตร



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
     4.4 แผนงานสาธารณสุข 0 0 1            20,000 1            20,000 1            20,000 3           60,000
     4.9 แผนงานการเกษตร 0 0 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม 0 0 2           40,000 2           40,000 2           40,000 6         120,000
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 1            10,000 0 0 0 0 1           10,000

รวม 0 0 1            10,000 0 0 0 0 1            10,000

รวมท้ังสิ้น 1 48,000 68     9,521,500 8     1,380,800 8        933,800 81   11,884,100

หนา | 6

แบบ ผ. 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา  และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการกอสรางฝาปดราง เพ่ือปองกันอันตรายจาก เช่ือมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม  - 155,000  -  - รอยละอุบัติเหตุ รางระบายนํ้ามีฝา กองชาง
ระบายนํ้าฝาเหล็ก จากบาน การผลัดตกรางระบายนํ้า ทาสี ขนาดกวาง 0.45 เมตร ลดลง ตะแกรงท่ีไดมาตรฐาน
นายทองดํา  เชียงรัมย ถึง ยาว 190 เมตร ติดตั้งปาย
บานนายเฉลิมชัย ดีเสมอ โครงการจํานวน 1 ปาย
หมูท่ี 4 บานหนองมวง และปายแนะนํากอนเขาดําเนิน
(เพ่ิมเติม) งานกอสราง จํานวน 1 ปาย

(ตามแบบแปลน อบต.ทะเมนชัย
กําหนด)

หนา | 7

แบบ ผ.01
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต  - 200,000  -  - รอยละของพ้ืนท่ี มีรางระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก กวาง 0.45 เมตร ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
ตะแกรงเหล็ก จากท่ีสวน ไดมาตรฐาน ยาว 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 สะดวกไมอุดตัน ไมสง
นายวิชัย ชินชโน ถึงบาน เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก กลิ่นเหม็นกอความ
นางหมั่น วรธงชัย ปดรางระบายนํ้าพรอมบอพัก รําคาญ
หมูท่ี 9 บานหนองบัว ค.ส.ล. 1 บอ พรอมติดตั้งปาย
(เพ่ิมเติม) โครงการ จํานวน 1 ปาย

และปายแนะนํากอนเขาดําเนิน
งานกอสราง จํานวน 1 ปาย
(ตามแบบแปลน อบต.กําหนด)

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 200,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  จากท่ีสวนนาง สําหรับใชในการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
มนัสนันท เคียนรัมย ถึงท่ีนา ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย ยาว 105 เมตร หนา 0.15 ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นางบุปผา ชงดอน และมีมาตรฐาน เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย กวา 420 ตร.ม. วางทอ ค.ส.ล.
(เพ่ิมเติม) ุ 0.20 ม. จํานวน 5 ทอน

ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย
และปายแนะนําโครงการกอนเขา
ดําเนินการ 1 ปาย

หนา | 8

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 200,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก จากบานนายสมพร สําหรับใชในการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
พาอยูสุข ถึง ท่ีสวนนายสมศรี ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ออกรัมย  หมูท่ี 11 และมีมาตรฐาน ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
บานหนองนํ้าขุน 420 ตารางเมตร ติดตั้งปาย
(เพ่ิมเติม) โครงการจํานวน 1 ปายและ

ติดตั้งปาย แนะนําโครงการกอน
เขาดําเนินการกอสราง 1 ปาย
(ตามแบบแปลน อบต. กําหนด)

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00  - 150,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็กจากบริเวณบาน สําหรับใชในการคมนาคม เมตร ยาว 75 เมตร หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
นางสํารวย เสวตรัมย ถึง ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
บานนางบุญมี เหมาะทอง และมีมาตรฐาน ไมนอยกวา 300 ตร.ม.
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต วางทอ ค.ส.ล. ุ 0.20 ม.
(โครงการตอเน่ืองจาก จํานวน 11 ทอน
ปงบประมาณ 2561 ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ขอ 8. และปายแนะนําโครงการกอนเขา
หนา 126) ดําเนินการ 1 ปาย

หนา | 9

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 200,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
จากบานนายโนรี  แซกรัมย สําหรับใชในการคมนาคม ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
ถึง ท่ีนานางสมพร วงศแดง ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา และมีมาตรฐาน ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
(เพ่ิมเติม) 392 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปาย และ
ติดตั้งปายกอนดําเนิน
กอสราง จํานวน 1 ปาย
(ตามแบบแปลน อบต. กําหนด)

7 โครงการกอสรางฝาปดราง เพ่ือปองกันอันตรายจาก เช่ือมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม  - 200,000  -  - จํานวนอุบัติเหตุ รางระบายมีฝา กองชาง
ระบายนํ้าฝาเหล็ก จากบาน การผลัดตกรางระบายนํ้า ทาสี ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลดลง ตะแกรงท่ีไดมาตร
นางบุญตา เจริญกุล ถึงบาน ยาว 245 เมตร ติดตั้งปาย ฐาน
นายสวัสดี บุรินรัมย โครงการจํานวน 1 ปาย
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน และปายแนะนํากอนเขาดําเนิน
(เพ่ิมเติม) งานกอสราง จํานวน 1 ปาย

(ตามแบบแปลน อบต. กําหนด)

หนา | 10

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคสล.กวาง 5 ม.  - 1,000,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก จากท่ีนา สําหรับใชในการคมนาคม ยาว 383 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
นางวิมลรัตน  หอไธสง ถึง ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย ปริมาณคอรกรีตไมนอยกวา ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ท่ีสวน นางสมจิตร แซกรัมย และมีมาตรฐาน 1,915 ตร.ม. วางทอ คสล.
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย  ุ 0.30 ม.จํานวน 18 ทอน
(เพ่ิมเติม) พรอมติดตั้งปายโครงการ

และปายแนะนํากอนเขาดําเนิน
การกอสราง จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนของ อบต.
กําหนด

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,000,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก จากหนองบุตาริด สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 465 ม. ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
สาธารณะประโยชน ถึงท่ีนา ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นายเรียน แสนรัมย และมีมาตรฐาน ไมนอยกวา 1,860 ตร.ม.วางทอ
หมู 12 บานบุตาริด คสล. ุ 0.30 ม. จํานวน 15
(เพ่ิมเติม) ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํา
กอนเขาดําเนินงานกการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

หนา | 11

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง  - 137,000  -  - รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
จากบานนายสมาน ชํานาญกิจ ทางคมนาคมสะดวก 3 ม. ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย
ถึง ท่ีนานางบัวไข โจมรัมย 0.10 ม. หรือปริมาณหิน ในการเดินทาง
หมูที่ 4 บานหนองมวง คลุกไมนอยกวา 2,400 ตร.ม
(เพ่ิมเติม) พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน

1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง 1 ปาย

11 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 700,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบานนาย สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 270 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
สมเกียรติ ซอนรัมย ถึง ท่ีนา ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นางสมบัติ สีดาสะมา และมีมาตรฐาน นอยกวา 1,350 ตร.ม.
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท พรอมติดตั้งปายโครงการ
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

หนา | 12

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 405,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบานนาง สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 260 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
มวย วงษแสนสุข ถึงบาน ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นายไพศาล สามีรัมย และมีมาตรฐาน นอยกวา 780 ตร.ม.
หมูท่ี 8 บานหนองไทร วางทอขนาด ุ 0.30 ม.
(เพ่ิมเติม) จํานวน 4 ทอน

พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 106,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบานนาง สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 102 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
จันทร วิลาศ ถึง โรงเรียนบาน ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
หนองบัว และมีมาตรฐาน นอยกวา 306 ตร.ม.
หมูท่ี 9 บานหนองบัว งานดินถมคันทางปริมาณ 160
(เพ่ิมเติม) ลบ.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ

จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

หนา | 13

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

14 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 134,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบานนาง สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 87 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
รําไพ โคตุลามา ถึง บาน ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นายสุข พงษศิริวิลัย และมีมาตรฐาน นอยกวา 261 ตร.ม.
หมูท่ี 9 บานหนองบัว พรอมติดตั้งปายโครงการ
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

15 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 110,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 71 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
นายผอง ศิริวิโรษ  ถึง บาน ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นายสมบูรณ มีศรี และมีมาตรฐาน นอยกวา 213 ตร.ม.
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน พรอมติดตั้งปายโครงการ
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

หนา | 14

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

16 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,265,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากท่ีสวน สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 815 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
นายบัวผัน  อินแปลง ถึงท่ีนา ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นายจรัส จันทะโณ และมีมาตรฐาน นอยกวา 2,445 ตร.ม.
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน พรอมติดตั้งปายโครงการ
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง  - 137,000  -  - รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
 - จากบานนายปจพล แสนรัมย ทางคมนาคมสะดวก 3 ม. ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย
   ถึงท่ีนา นางปรารณี โกศัลวัฒน 0.10 ม. หรือปริมาณหิน ในการเดินทาง
 - ท่ีนานายชัยศิลป มีศรี ถึงท่ีนา คลุกไมนอยกวา 2,400 ตร.ม
   นายทองแดง อินทรกําแหง พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน
หมูที่ 11 บานหนองนํ้าขุน 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา
(เพ่ิมเติม) ดําเนินงานการกอสราง 1 ปาย

หนา | 15

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

18 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 427,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 275 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
จากบานนายจินดา แสนรัมย ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึงท่ีสวน นายเฉลิม สะเทิงรัมย และมีมาตรฐาน นอยกวา 825 ตร.ม.
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต พรอมติดตั้งปายโครงการ
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

19 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 230,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 148 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
วัดอัมพวันหนองมวง ถึง ศูนย และมีมาตรฐาน นอยกวา 444 ตร.ม.
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัด พรอมติดตั้งปายโครงการ
หนองมวง จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปาย

หนา | 16

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

20 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 827,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 387 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
จากบานนางบุญมี ซอยรัมย ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึงท่ีสวน นางสมหมาย ชาติศักดิ์ และมีมาตรฐาน นอยกวา 1,548 ตร.ม.
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา วางทอขนาด ุ 0.30 ม.
(เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ทอน

พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

๒๑ โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 248,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 160 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
จากท่ีนานายสมนึก รัตนชีวะพงษ ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึงท่ีสวน นางรัตนา ยืนรัมย และมีมาตรฐาน นอยกวา 480 ตร.ม.
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา พรอมติดตั้งปายโครงการ
(เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

หนา | 17

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

22 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 282,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 180 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
จากบานนายโนรี แซกรัมย ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึงท่ีนา นางจันทร สุขรัมย และมีมาตรฐาน นอยกวา 540 ตร.ม.
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา วางทอขนาด ุ 0.30 ม.
(เพ่ิมเติม) จํานวน 8 ทอน

พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

๒๓ โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 91,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 3 ม. ยาว 59 ม. หนา ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
 - บานนายพิจิตร เคลื่อนไธสง ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึง บานนายจํานงค ทราบรัมย และมีมาตรฐาน นอยกวา 177 ตร.ม.
 - บานนายสมศักดิ์ ดารสรัมย พรอมติดตั้งปายโครงการ
ถึง นายนิชาภัต จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
(เพ่ิมเติม) กอนเขาดําเนินงานการกอสราง

จํานวน 1 ปาย
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการปองกันและลดอุบัติ เพ่ือใหประชาชนท่ีใชรถใช ตั้งจุดใหบริการประชาชน  - 40,000 40,000 40,000  - รอยละของ ปะชาชนมีความ สํานักปลัด
เหตุทางถนนในชวงเทศกาล ถนนในชวงเทศกาลมี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขต ประชาชนเดิน ปลอดภัยในการใชรถ (งานปองกันฯ)

ปใหมและวันสงกรานต ความปลอดภัยในชีวิตและ อบต.ทะเมนชัย ทางปลอดภัย ในชวงเทศกาล
(เพ่ิมเติม) ทรัพยสิน  - รอยละการลด

ลงอุบัติเหตุ

๒ โครงการใหความรูเก่ียวกับ  - เพ่ือเสริมสรางวินัยจราจร ขาราชการ เยาวชน  อปพร.  - 15,000  -  -  - รอยละของ  - มีความเปนระเบียบ สํานักปลัด
กฎหมายและวินัยจราจร ใหกับกลุมเปาหมาย ผูนําชุมชน และประชาชน กลุมเปาหมาย  - อุบัติเหตุลดลง (งานปองกันฯ)

(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหเขาใจกฎจราจร จัดอบรมใหความรูกฎหมาย มีระเบียบ  - ประชาชนมีวินัย
 - ฝกระเบียบใหเกิดข้ึนในชุมชน และวินัยจราจร ,กฎจราจร การจราจร
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๓ โครงการการบริการแพทย  - เพ่ือใหบริการชวยเหลือ ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 48,000 96,000 96,000 96,000  - รอยละของ ผูไดรับบาดเจ็บจาก งานสาธารณสุข
ฉุกเฉิน (Emergency Medical ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ในพ้ืนท่ี ประชาชนไดรับ อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย สํานักปลัด
Services - EMS) หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุด เขตอบต.ทะเมนชัยและพ้ืน การชวยเหลือ ฉุกเฉิน ไดรับการชวย
(เพ่ิมเติม) เกิดเหตุ และสงตอไปรักษา ท่ีใกลเคียงไดรับการ อยางทันทวงที เหลือ อยางรวดเร็ว

ท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  - รอยละของ ปลอดภัย ถูกตองตาม
 - เพ่ือใหบริการชวยเหลือผูได และสงตอไปรักษาท่ี รพ. ประชาชนมี มาตรฐาน และสงตอ
รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือปวย ใกลท่ีสุดโดยมีความรวดเร็ว ความพึงพอใจ ไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
ฉุกเฉินไดรับการชวยเหลืออยาง ปลอดภัยถูกตองตาม ท่ีใกลท่ีสุด
รวดเร็วปลอดภัย ถูกตองตาม มาตรฐานอยางนอย
มาตรฐานลดความรุนแรง รอยละ 50
ของการบาดเจ็บและอาการปวย
ท่ีอาจสงผลถึงชีวิตได

4 โครงการปองกันและแกไข เพ่ือเสริมสรางสติปญญาของ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล  - 20,000  -  - รอยละของ  - สถานการณโรค สํานักปลัด
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน เด็กไทยใหเต็มศักยภาพและ ทะเมนชัย รณรงค อบรมให ประชาชนในพ้ืนท่ี ขาดสารไอโอดีน
อยางเขมเข็งยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ ความรูเรื่องสารไอโอดีน ลดการขาดสาร  - ประชาชนมี
(เพ่ิมเติม) ประชากรทุกกลุมวัยโดยการขจัด ไอโอดีน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ปญหาโรคขาดสารไอโอดีนให
หมดไปจากประเทศไทยอยางยั่งยืน
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



    ๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๕ โครงการสงเสริมการเรียนรู  - เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล  - 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูสืบทอด ประเพณีและวัฒนธรรม กองการศึกษา
แลกเปลี่ยนการสืบทอดและ อนุรักษประเพณีและ ทะเมนชัย และปลูกจิตสํานึก ทองถ่ินไดรับการ ศาสนา
ปลูกจิตสํานึกวัฒนธรรม วัฒนธรรมทองถ่ิน จัดอบรม สงเสริม ใหความรู สงเสริมอนุรักษสูคน และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน  - เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็ก กับกลุมเปาหมาย รุนตอไป
(เพ่ิมเติม) เยาวชน ประชาชนในทองถ่ิน

เกิดความตระหนัก และเขามา
มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
และสืบสานภูมิปญญา
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



    ๓.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๖ โครงการเสริมสรางความรู  - สงเสริมใหผูอายุไดมีความรู  ผูสูงอายุ จํานวน 100 คน  - 15,000 15,000  - รอยละของกลุม  - กลุมเปาหมายมี กอง
เรื่องกฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. เก่ียวกับเรื่องกฎหมายสิทธิตาม เปาหมายพึงพอ ความรูเก่ียวกับ สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ และการดูแลสุขภาพ พ.ร.บ. ผูสูงอายุ ใจ กฎหมายเพ่ือรักษา
สําหรับผูสูงอายุในพ้ืนท่ี สิทธ์ิของตัวเอง
(เพ่ิมเติม)

๗ กิจกรรมเตนเขาจังหวะ  - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ ผูสูงอายุ 100 คน  -  - 40,000  - กลุมเปาหมาย เกิดการมีสวนรวม กอง
(เตนบาสะโลป) ไดฝกทักษะดานความจํา จัดกิจกรรมจํานวน 2 วัน มีสุขภาพท่ีดีข้ึน ของกลุมเปาหมาย สวัสดิการสังคม
(เพ่ิมเติม) ปองกันโรคอัลไซเมอร สุขภาพรางกายแข็ง

 - เพ่ือสนับสนุนใหผูสูงอายุ แรง และผอนคลาย
ไดรับความสุข สนุก สนาน เมื่ออยูรวมกัน
และผอนคลายจากปญหาตางๆ
 - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมี
สุขภาพกายท่ีแข็งแรงและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๓.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 โครงการฝกอบรมและ  - เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและ  - ผูสูงอายุ  จํานวน 70 คน  -  - 82,000  - กลุมเปาหมาย  - กลุมเปาหมาย กอง
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา วิสัยทัศนใหกับผูเขา  - ผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน มีความรูและ สามารถนําสิ่งท่ีได สวัสดิการสังคม
ทักษะการเรียนรูตามอัธยาศัย รวมกิจกรรม  30 คน สามารถนํามา เรียนรูมาประยุกต
ของชมรมผูสูงอายุ และองคกร  - เพ่ือสงเสริมการเรียนรู พัฒนาตนเอง และปรับใช
ภาคีเครือขายในเขต อบต. กระบวนการดําเนินงาน  - กลุมเปาหมาย มี
ทะเมนชัย และองคความรูตางๆท่ีได ความรู ประสบการณ
(เพ่ิมเติม) จากพ้ืนท่ีตนแบบมาปรับ และแนวคิดในการ

ใชในการพัฒนาองคกรและ บริหารจัดการให
ชุมชนของตนเอง เหมาะสม

๙ โครงการอบรมการนวดแผนไทย  - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ จัดอบรมนวดแผนไทย  -  - 200,000  - รอยละของผูเขา กลุมเปาหมาย กอง
หลักสูตร 150 ซม. และผูท่ีสนใจไดเรียนรู  - ผูสูงอายุและบุคคลท่ีสนใจ อบรมมีความรู มีความรู สามารถนํา สวัสดิการสังคม
(เพ่ิมเติม) ทักษะและเทคนิกการนวด จํานวน 30 คน มีอาชีพ และ ไปตอยอดเพ่ือเพ่ิม

ตัว/นวดนํ้ามัน/นวดฝาเทา รายไดเพ่ิมข้ึน รายไดใหกับครอบครัว
ใหไดมาตรฐานเปนท่ี ได
ยอมรับของตลาดแรงงาน
 - เพ่ือสงเสริมใหมีอาชีพ
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ครอบครัว
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๓.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑๐ โครงการสงเสริมและพัฒนา เพ่ือสงเสริมใหกลุมเปา ผูบริหาร ผูนําชุมชน  - 15,000 15,000 15,000 รอยละของ กลุมเปาหมายมี กอง
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรี หมายมีความรูความเขาใจ ผูแทนสตรี ผูแทนเด็ก ผูเขารวม ไดรับ จิตสํานึกในการดําเนิน สวัสดิการสังคม
เพ่ือปองกันและยุติปญหาความ และเห็นความสําคัญของ เยาวชน จํานวน 100 คน ความรู ชีวิตถอยทีถอยอาศัย
รุนแรงในครอบครัว ปญหาความรุนแรง ซึ่งกันและกัน
(เพ่ิมเติม) รูถึงโทษทัณฑ และการคุม

ครองทางกฎหมายและรวม
เปนเครือขายเฝาระวังปญหา

11 โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิด  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน คณะบริหารสภาเด็กและ  - 25,000 25,000 25,000  - รูโทษของ  - กลุมเปาหมายรูคิด กอง
รูทันเพ่ือลดความเสี่ยงจาก รูคิด รูทัน กับปญหายาเสพติด เยาวชน ,เด็ก และเยาวชน ยาเสพติด รูทันกับปญหายาเสพ สวัสดิการสังคม
ปญหายาเสพติดและการมี และปญหาการมีเพศสัมพันธ ในพ้ืนท่ี 150 คน  - รูจักปองกัน ติด และปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร กอนวัยอันควร การตั้งครรภ เพศสัมพันธกอนวัย
(เปลี่ยนแปลง  หนา 156  - เพ่ือปองกันและแกไขปญหา อันควร
ขอ 77 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ยาเสพติดและตั้งครรภกอน  - เด็กวัยรุนรูจักวิธี
2561 - 2564) วัยอันควร ปองกันท่ีถูกวิธี

หนา | 24

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๓.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 โครงการนันทนาการกิจกรรม  - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดมี ผูสูงอายุและประชาชนท่ัวไป  -  - 100,000  - ความพึงพอใจ  - สรางความสัมพันธ กอง
"ทะเมนชัย สูงวัยเกมส" กิจกรรมเช่ือมสัมพันธภาพ ในเขต อบต.ทะเมนชัย ของผูมารวม ความสุข สวัสดิการสังคม
(เพ่ิมเติม) ระหวางผูสูงอายุ ประมาณ 400 คน กิจกรรม  - กลุมเปาหมายมี

 - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับ สุขภาพรางกาย
การพัฒนาทางดานกาย จิตใจ แข็งแรง

๑๓ โครงการบานหลังเรียน 2 รุน  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดใชเวลา รุน 1 ระหวาง ม.ค. - มี.ค  -  - 40,000  -  - ความสําเร็จ  - กลุมเปาหมายใช กอง
(เพ่ิมเติม) หลังเลิกเรียนใหเกิดประโยชน 2562 (60 วัน) ของโครงการ เวลาวางใหเกิด สวัสดิการสังคม

 - เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดมี รุน 2 ระหวาง มิ.ย. - สค. ประโยชน
พ้ืนท่ีในการแสดงความสามารถ 2562 (60 วัน)  - กลุมเปาหมายมีพ้ืน
ในดานตางๆอยางอิสระ เชน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ท่ีในการแสดงความ
ดานศิลปะ ดนตรี ฯลฯ ในเชิง อายุ 7-12 ป 60 คน สามารถในดานตางๆ
สรางสรรค ** รับรุนละ 30 คน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๓.๘ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑๔ โครงการซอมแซมบานผูสูงอายุ  - เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมและ ผูสูงอายุท่ียากจน ยากไร  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนครอบครัว  - กลุมเปาหมายได กอง
(เพ่ิมเติม) ตอเติมท่ีพักอาศัย หองนํ้า ขาดผูดูแล จํานวน 10 ท่ีไดรับการชวย รับความชวยเหลือ สวัสดิการสังคม

และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีผูสูงอายุใช ครอบครัว เหลือ  - กลุมเปาหมายมี (พมจ.บุรีรัมย)
ประโยชน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
 - เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

๑๕ โครงการซอมแซมบานผูพิการ  - เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมและ ผูพิการท่ียากจน ยากไร  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนครอบครัว  - กลุมเปาหมายไดรับ กอง
(เพ่ิมเติม) ตอเติมท่ีพักอาศัย หองนํ้า ขาดผูดูแล จํานวน 10 ท่ีไดรับการชวย ความชวย สวัสดิการสังคม

และบริเวณพ้ืนท่ีท่ีผูพิการใช ครอบครัว เหลือ  - กลุมเปาหมายมี (พมจ.บุรีรัมย)
ประโยชน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
 - เพ่ือสงเสริมใหผูพิการไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

16 โครงการสายสัมพันธรักสามวัย เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกในครอบ ผูสูงอายุท่ีอยูกับครอบครัว  -  - 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม สมาชิกในครอบครัว กอง
ในครอบครัว ครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน ทําให จํานวน 30 ครอบครัว ทํากิจกรรม มีความรัก ความอบอุน สวัสดิการสังคม
(เพ่ิมเติม) เกิดความรัก ความอบอุนใน (90 คน) มากข้ึน มีความเขาใจ

ครอบครัว กันมากข้ึน
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(ตั้งรับเงินอุดหนุน จาก พมจ.บุรีรัมย)

(ตั้งรับเงินอุดหนุน จาก พมจ.บุรีรัมย)

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
    ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการหมูบานสะอาด  - เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึก  - จัดอบรมใหความรูแก  - 20,000 20,000 20,000  -ปริมาณขยะใน  - ปญหาขยะลดลง สํานักปลัด
ปราศจากขยะ ในการท้ิงขยะ และรักษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ พ้ืนท่ีลดลง  - ชุมชนมีจิตสํานึก
(เปลี่ยนแปลง หนา 162 สิ่งแวดลอมภายในชุมชน  - จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ  - ระดับความ ในการท้ิงขยะ
ขอ 92 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  - เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึก ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก พึงพอใจ  - เกิดความสามัคคี
2561 - 2564) ในการท้ิงขยะ และรักษา ขยะในชุมชน ในหมูคณะ

 - เพ่ือสรางรูปแบบการจัด  - นําขยะอินทรียมาทํานํ้าสกัด
การคัดแยะขยะโดยทุกคน ชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ  - ทําปุยชีวภาพจากการหมัก
เพ่ิมรายไดอีกรูปแบบหน่ึง ขยะอินทรีย
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



    ๔.๙ แผนงานการเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ โครงการ "รักนํ้า  รักปา  - สงเสริมใหชุมชนเขามา  - จัดหาตนไมตางๆตามนโยบาย  - 20,000 20,000 20,000 มีพ้ืนท่ีสีเขียว  - ทําใหมีพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด
รักษาแผนดิน" มีสวนรวมในการแกไข จังหวัด ใหชุมชน เพ่ิมข้ึนตามโครงการฯ (งานการเกษตร)
(เปลี่ยนแปลง หนา 161 ปญหาภาวะโลกรอนโดย  - ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง เพ่ือบรรเทาปญหา
ขอ 91 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ภาวะโลกรอน
2561 - 2564)  - สงเสริมสนับสนุนให อบต. ทะเมนชัย  - อปท.และประชาชน

ชุมชนเปนเมืองนาอยู  - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการ ไดมีสวนรวมในการ
สวยงามและประชาชนมี ปลูกตนไม รักษาธรรมชาติ
คุณภาพ
 - เพ่ือใหแหลงนํ้าและพ้ืนท่ี ฯลฯ
ปาฟนคืนสูสภาพเดิม มี
ความอุดมสมบูรณ
 - เพ่ือสรางจิตสํานึก และ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษทรัพยากรปาไม
และแหลงนํ้า
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการสงเสริมพัฒนา  - เปนการแลกเปลี่ยนองค คณะผูบริหาร สมาชิกสภา  - 10,000  -  -  - รอยละของ  - อปท.หรือ กกต.จว สํานักปลัด
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ความรู การรับฟง รับทราบ ปลัด อบต. เจาท่ี อบต. กลุมเปาหมาย นําองคความรูใหมไป
(เพ่ิมเติม) ปญหาและความตองการ และประชาชนในพ้ืนท่ี มีความรู บูรณาการการปฏิบัติ

ของ อปท. เพ่ือนําไปสูการ  - กลุมเปาหมาย หนาท่ีใหเกิดประโยชน
บริหารจัดการท่ีดี สามารถนํา สูงสุด
 - เพ่ือสรางความเปนพล ความรูไปใชใน  - ประชาชน มีความรู
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ชีวิตประจําวัน ความเขาใจ และ
กับประชาชน ใหมีความรู สามารถนําไปสูการ
ความเขาใจ และสามารถ ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
นําไปสูการปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนคา เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา  - 153,700 170,000 170,000 รอยละของเด็ก เด็กนักเรียนศูนยฯ กองการศึกษา
คาใชจายในการบริหาร ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานราง เด็กเล็กวัดอัมพวัน ศูนยฯไดรับการ ไดรับการพัฒนาครบ ศาสนาและ
สถานศึกษา กายอารมณ - จิตใจ สังคม หนองมวง พัฒนา ท้ัง 4 ดานดานราง วัฒนธรรม
(เพ่ิมเติม) และสติปญญา กาย อารมณ - จิตใจ

สังคมและสติปญญา

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุน  - เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา  - 67,800 67,800 67,800 รอยละของเด็ก เด็กนักเรียนมีเครื่อง กองการศึกษา
คาใชจายในการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานราง เด็กเล็กวัดอัมพวัน ศูนยฯไดรับการ แบบครบทุกคนสราง ศาสนาและ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กายอารมณ - จิตใจ สังคม หนองมวง พัฒนา ความเปนระเบียบ วินัย วัฒนธรรม
(เพ่ิมเติม) และสติปญญา (คาหนังสือเรียนอุปกรณ ในการจัดการเรียน

 - เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีเครื่อง การเรียนคาเครื่องแบบ การสอน
แบบเหมือนกันสรางความ นักเรียนและคากิจกรรม
เปนระเบียบและวินัยในการ พัฒนาผูเรียน)
จัดการเรียนการสอน

หนา | 30

แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี
 งบประมาณและท่ีผานมา

ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวง หมูท่ี 4 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

4 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานหนองมวง หมูท่ี 4 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

หนา | 31

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานหนองมวง หมูท่ี 4 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

6 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 32

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

8 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

9 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองไทร  หมูท่ี 8 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 33

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานหนองไทร  หมูท่ี 8 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

11 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานหนองไทร  หมูท่ี 8 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

12 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 34

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

13 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

14 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

15 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 35

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

16 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

17 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

18 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 36

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

19 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

20 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

21 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานบุตาริด หมูท่ี 12 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 37

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

22 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานบุตาริด หมูท่ี 12 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

23 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานบุตาริด หมูท่ี 12 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

24 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 38

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

25 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

26 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

27 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 16 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 39

วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

28 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 16 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

29 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 16 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม

30 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู  - 7,000  -  - รอยละของ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบื้องตนเพ่ือคนหาภาวะเสี่ยง ความเขาใจใหกับกลุม ประชาชนมีความ การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย สนใจและใสใจ  -ไดรับความรวมมือ
บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 17 ดันโลหิตสูง สุขภาพตนเอง จากภาคีเครือขายใน
(เพ่ิมเติม)  - เพ่ือใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล

ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 40

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

31 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือใหความรูเรื่องการ จัดอบรมใหความรู  - 6,500  -  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
แกไขปญหาโรคขาดสาร ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และรณรงคใหกับกลุม ประชาชนในพ้ืนท่ี เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน
ไอโอดิน  - รณรงคการบริโภคเกลือ เปาหมาย ลดการขาดสาร  - ประชาชนลดการ
บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 17 เสริมไอโอดีน ไอโอดีน เกิดโรคขาดสาร
(เพ่ิมเติม) ไอโอดีน

32 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพ่ือใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง  - 6,500  -  - จํานวนผูเขาอบรม กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีความรูในการ และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพ่ือลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ ตรวจมะเร็ง สุขภาพตนเอง
บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 17 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป ปากมดลูก
(เพ่ิมเติม) และมะเร็งเตานม
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02



     ๓.๗ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

33 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ อุดหนุนงบประมาณ  - 10,000 10,000 10,000 ความสําเร็จและ พสกนิกรทุกหมูเหลา กองการศึกษา
อําเภอลําปลายมาศ พระเจาอยูหัว ตลอดจนงาน ในการจัดงานรัฐพิธี บรรลุวัตถุประสงค ของอําเภอ ลปม. ศาสนา
(เปลี่ยนแปลง หนา 169 รัฐพิธีอ่ืนๆ ท่ีกระทรวง  - เน่ืองในวันสวรรคต มีความสํานึกในพระ และวัฒนธรรม
ขอ 3 ตามแผนพัฒนา ทบวงกรม มอบมาย ซึ่งเปน ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มหาธิคุณและแสดง
ทองถ่ินสี่ป 2561 -2564) หนาท่ีของปวงชนชาวไทย  - เน่ืองในวันปยมหาราช ความจงรักภักดีตอ

ทุกหมูเหลาและสวนราชการ  - เน่ืองในวโรกาสเฉลิม สถาบันพระมหากษัตริย
อปท. ตองรวมกันจัดพิธีให พระชนมพรรษา 28 ก.ค.

สมพระเกียรติของพระองค  - เน่ืองในวโรกาสเฉลิม
ทาน พระชนมพรรษา 12 ส.ค.

รัฐพิธีอ่ืนๆ
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา  เพ่ือพัฒนาความรูสมาชิก จัดอบรมใหกับสมาชิกสภา - -  - รอยละของผูเขา  สมาชิกสภาฯ มีความ สํานักปลัด
ความรูของสมาชิกสภา อบต. สภาฯ ในอันท่ีจะนํามาใช อบต.ทะเมนชัย รับอบรมมีความ รูเก่ียวกับอํานาจ

ดําเนินการตามอํานาจหนา รูเรื่องอํานาจ หนาท่ีของ อปท. และ
(เพ่ิมเติม) ท่ี หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติ บทบาทอํานาจหนาท่ี

ของสมาชิกสภาฯ
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แบบ ผ.06

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    รายละเอียดโครงการพัฒนา

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑

ไมใชงบประมาณ



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือติดตั้งพัดลมหอประชุม พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด  - 33,000  -  - สํานักปลัด
เอนกประสงค ใบพัด 30 น้ิว จํานวน

6 ตัว
2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือติดตั้งพัดลมหองประชุม พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด  - 10,000  -  - สํานักปลัด

สภา อบต. ใบพัด 18 น้ิว จํานวน
4 ตัว

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพ่ือความปลอดภัยของ ติดตั้งไฟสปอรตไลทภายใน  - 12,000  -  - สํานักปลัด
และวิทยุ สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย ชนิด หลอด

LED กําลังไฟ 30 วัตต
จํานวน 7 จุด

รวม - 55,000 - -
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ภาคผนวก



ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง  แผนพฒันาทองถิน่สีป่ ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ ๓ / พ.ศ. ๒๕๖๑
*************************************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 9 กําหนดใหการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตอง
ดําเนินการตามระเบียบนี้  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕
61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 /พ.ศ. 2561 โดยผูบริหารทองถ่ินไดเสนอญัตติเขาสภา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเพ่ือใหความเห็นชอบ ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เม่ือวันท่ี
29  มิถุนายน  2561 แลว นั้น

เ พ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3 /พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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