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  คํานํา        แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 / พ.ศ. 2562 ขององค&การบริหารส) วนตําบลทะเมนชัย   จัด ทํา ข้ึนตามข/อ   5   แห) งระ เ บียบกระทรวงมหาดไทยว)าด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส)วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ภายหลังจากท่ีได/จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป�ไปแล/ว  และได/มีการจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม หรือได/รับแจ/งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติม ท่ีต/องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย      องค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย  ได/รวบรวมแผนงานโครงการท่ีได/รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม หน)วยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดห/วงระยะเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบป�เพ่ือให/ปฏิบัติงานได/จริงตามกําหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร&และแผนงานงบประมาณ  โดยการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเ ติม  ให/ เป?นอํานาจของผู/บริหารท/องถ่ิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน  2562  จึงจัดทําแผนการดําเนินงานและประกาศใช/แผนการดําเนินงาน ฉบับ(เพ่ิมเติม) เพ่ือนําแผนการดําเนินงานไปใช/เป?นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล และเพ่ือให/ผู/บริหารใช/เป?นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานให/เป?นไปอย)างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ        องค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย                       



  สารบัญ                                                                                                    หน0า ส(วนท่ี  ๑    ๑  บทนํา         ๑  ๒  ระเบียบท่ีเก่ียวข/อง        1  3  วัตถุประสงค&ของแผนการดําเนินงาน      2  4  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      2  5  ประโยชน&ของแผนการดําเนินงาน      2  ส(วนท่ี  ๒   ๑  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)        3    ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด 02)        5  ภาคผนวก   ประกาศองค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย   เรื่อง  ประกาศใช/แผนการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2563             เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1 / พ.ศ. 2562                                       



 ส�วนท่ี  ๑ บทนํา  ๑.  บทนํา    รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖0  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    แผนการดําเนินงาน เป#นแผนท่ีรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค/การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ซ่ึงเป#นแนวทางในปAงบประมาณนั้นและเป#นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู)บริหารท)องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให)เป#นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  จึงเป#นเครื่องมือท่ีจะนํามาใช)ในการบริหารจัดการโครงการให)เป#นไปตามเปBาหมายท่ีวางไว) ทําให)ทราบถึงโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนกรายละเอียดต�างๆ  ของแผนงานโครงการในแผนการดําเนินงาน   ๒.  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง      หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.3/ว  6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3 /ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  2562   จึงอาศัยอํานาจตามข)อ  5  แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับแผนพัฒนาท)องถ่ิน  ดังนี้       2.1 การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมให)เป#นอํานาจของผู)บริหารท)องถ่ิน  สําหรับองค/การบริหารส�วนจังหวัดให)จัดทําแผนการดําเนินงานจากแผนงาน โครงการท่ีองค/การบริหารส�วนจังหวัดดําเนินการจริงเท�านั้น  โดขให)จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมในปAงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป#นต)นไป                



 ห น) า  | 2    3.  วัตถุประสงค ของแผนการดําเนินงาน      3.1  เพ่ือให)ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม  และเป#นเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผู)บริหาร เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให)เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      3.2  เพ่ือให)ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาขององค/การบริหารส�วนตําบล   ทะเมนชัยดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของปAงบประมาณ 2563      3.3  เพ่ือให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินมีทิศทางการทํางานเชิงปฏิบัติการท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนลดความซํ้าซ)อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ กับหน�วยงานอ่ืนๆ    3.4  เพ่ือให)การติดตามประเมินผลงานและโครงการมีความชัดเจนสะดวกมากข้ึน  4.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน     ในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมให)เป#นอํานาจของผู)บริหารท)องถ่ิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.3/ว  6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562   โดยมีข้ึนตอนดําเนินการดังนี้     4.1  ทําบันทึกข)อความเสนอผู)บริหารท)องถ่ินเพ่ือขออนุมัติดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม      4.2  เม่ือผู)บริหารท)องถ่ินอนุมัติให)ดําเนินจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ิมเติม แล)ว  ให)ผู)บริหารท)องถ่ินประกาศเป#นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม ท้ังนี้ให)ป?ดประกาศแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช)งปบระมาณรายจ�ายประจําปA  งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น       4.3  พร)อมท้ังป?ดประกาศและประชาสัมพันธ/ให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต)องป?ดประกาศไว)อย�างน)อยสามสิบวัน  5.  ประโยชน ของแผนการดําเนินงาน     5.1  เป#นเครื่องมือสําคัญ อย�างหนึ่งท่ีจะช�วยให)การบริหารงานของผู)บริหารท)องถ่ินสามารถบรรลุวัตถุประสงค/      5.2  ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน     5.3  สะดวกต�อ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถ่ิน    5.4  สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือประโยชน/สูงสุด    5.5  เพ่ือสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท)องถ่ินกับหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง 



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก1.5  แผนงานเคหะและชุมชน 2 16.67 586,000 14.121.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 66.67 3,115,000 75.08รวม 10 83.33 3,701,000 89.20๒.6  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  แผนงานสังคมสงเคราะห6 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 | 3บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ยุทธศาสตร2/แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร2ที่  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานยุทธศาสตร2ที่  2   การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กองช�างสํานักปลัดกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมยุทธศาสตร2 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 1 8.33 443,000 10.68รวม 1 8.33 443,000 10.68๕.๑  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 5,000 0.12รวม 1 8.33 5,000 0.12รวมทั้งสิ้น 12 100.00 4,149,000 100.00 หน#า | 4แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ สํานักปลัดกองช�างยุทธศาสตร2ที่  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีองค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ยุทธศาสตร2/แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร2ที่  4  การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม สํานักปลัด



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน � 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 โครงการซ>อมสร#างผิวจราจรแอส ซ>อมสร#างผิวจราจรแอสฟAลล6ติกทันถนนคอน 494,000      จากบ#านนางเซียม กองช>างฟAลล6ติกทับถนนคอนกรีตเดิม กรีตเดิม กว#าง 5 ม. ยาว 360 ม. หนา รัตนชีวพงศ6  ถึงหมูที่  4  บ#านหนองม>วง 0.04 ม. ปริมาณแอสฟAลล6ติกไม>น#อยกว>า บ#านนายทองดํา(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - 1,800 ตร.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ แก#วกล#า2565 หน#า 88 ข#อ 21) จํานวน 1 ปJาย และปJายและนําก>อนเข#าดําเนินงานก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย2 โครงการซ>อมสร#างผิวจราจรแอส ซ>อมสร#างผิวจราจรแอสฟAลล6ติกทันถนนคอน 491,000      จากถนนลาดยาง กองช>างฟAลล6ติกทับถนนคอนกรีตเดิม กรีตเดิม กว#าง 5 ม. ยาว 440 ม. หนา ทางหลวงชนบทหมูที่  6  บ#านบริหารชนบท 0.04 ม. ปริมาณแอสฟAลล6ติกไม>น#อยกว>า บริเวณซุ#มประตูหมู>(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - 1,760 ตร.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ บ#าน ถึง บ#านนาย2565 หน#า 89 ข#อ 25) จํานวน 1 ปJาย และปJายและนําก>อนเข#า สมพร  คุชิตาดําเนินงานก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย หน#า | 5แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณลําดับ พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน � 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 โครงการถนนดินยกระดับบดอัด ถนนดินยกระดับบดอัด พร#อมลงหินคลุก 315,000      บริเวณบ#าน นาย กองช>างพร#อมลงหินคลุกเกรดปรับแต>ง เกรดปรับแต>ง กว#าง 3.00 ม. ยาว 1,086 บุญปลูก พยัคฆกุลหมู>ที่  9  บ#านหนองบัว ม. ปริมาณดินไม>น#อยกว>า 1,268 ลบ.ม. ถึงบริเวณเขตราง(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - ปริมาณหินคลุกไม>น#อยกว>า 325.80 ลบ.ม. รถไฟ2565 หน#า 96 ข#อ 42) วางท>อคอนกรีตขนาด ø 0.30 ม. 24ท>อน จํานวน 6 จุด พร#อมติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย4 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 4 ม. 497,000      จากที่นา นางสาว กองช>างเสริมเหล็ก หมู>ที่ 10 บ#านหนอง ยาว 233 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน มนัสนัน เคียนรัมย6ม>วงน#อย กรีตไม>น#อยกว>า 912 ตร.ม. วางท>าระบาย ถึงเชื่อมถนนลาด(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - น้ําคอนกรีต ขนาด ø 0.30 ม. 5 ท>อน ยางทางหลวงสาย2565 หน#า 97 ข#อ 45) จํานวน 1 จุด ไหล>ทางหินคลุกข#างละ 0.50 บร.3047ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJายและปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย หน#า | 6                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน � 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 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนน ค.ส.ล. กว#าง 3 ม. ยาว 145 223,000      บริเวณบ#าน นาย กองช>างเสริมเหล็ก หมู>ที่  12 บ#านบุตาริด ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม>น#อย สุนันท6  แซกรัมย6(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - กว>า 435 ตร.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ ถึงบ#าน นางสงกา2565 หน#า 102 ข#อ 58) จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#า แซมรัมย6ดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย6 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 3 ม. 197,000      จากบ#านนางสุธาตุ กองช>างเสริมเหล็ก หมู>ที่  15 บ#านหนอง ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน ทะรินรัมย6 ถึงบ#านม>วงใต# กรีตไม>น#อยกว>า 372 ตร.ม. วางท>อคอนกรีต นายบุญช>วย(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - ขนาด ø 0.30 ม. 12 ท>อน ไหล>ทางดินถม แซกรัมย62565 หน#า 102 ข#อ 58) ตามสภาพพร#อมติดตั้งปJายโครงการ จํานวน1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย หน#า | 7                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน � 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 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 5 ม. 400,000      จากที่สวนนายส>วน กองช>างเสริมเหล็ก หมู>ที่ 16 บ#านน#อย ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน รอบรู# ถึงที่นานายพัฒนา กรีตไม>น#อยกว>า 750 ตร.ม. ไหล>ทางหินคลุก บัวไข แสงรัมย6(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - ข#างละ 0.50 ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ2565 หน#า 108 ข#อ 73) จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย8 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 5 ม. 498,000      จากที่สวน นางสาว กองช>างเสริมเหล็ก หมู>ที่ 16 บ#านน#อย ยาว 228 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน บุญเรือง  แซ>ซึงพัฒนา กรีตไม>น#อยกว>า 912 ตร.ม. วางท>อคอนกรีต ถึงที่สวนนางบัวไข(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - ขนาด ø 0.30 ม. 6 ท>อน จํานวน 1 จุด แสงรัมย62565 หน#า 106 ข#อ 69) ไหล>ทางหินคลุกข#างละ 0.50 ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย หน#า | 8                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน � 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 โครงการวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. วางท>อระบายน้ําคอนกรีตขนาด ø 0.30 ม. 300,000      จากที่สวน นายวิชัย กองช>างพร#อมบ>อพัก  หมู>ที่  11  บ#าน จํานวน 43 ท>อน พร#อมบ>อพักสําเร็จรูป แสนรัมย6 ถึงที่นาหนองน้ําขุ>น จํานวน 3 บ>อ รางระบายน้ําแบบเปPด พร#อม นายไพบูลย6(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - ฝาเหล็กปPด ยาว 130.9 ม. กว#าง 0.45 ม. รัตนชีวพงษ62565 หน#า 71 ข#อ 21) ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการจํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย2 โครงการก>อสร#างฝาปPดรางระบาย ก>อสร#างฝาปPดรางระบายน้ํา (ฝาตะแกรงเหล็ก) 286,000      จากบริเวณบ#าน กองช>างน้ํา (ฝาตะแกรงเหล็ก) หมู>ที่ 17 ความยาว 244.8 ม. กว#าง 0.40 ม. พร#อม นายสุระ บัวเรืองบ#านใหม>อัมพวัน ติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJาย และปJาย ถึงบ#านนางสาว(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - แนะนําก>อนเข#าดําเนินงานก>อสร#าง จํานวน จันทพร แก#วกล#า2565 หน#า 76 ข#อ 36) 1 ปJาย หน#า | 9พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน � 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 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ขุดลอกสระ กว#าง 58 ม. ยาว 95 ม. ลึก 443,000      สระหนองไทร กองช>าง(สระหนองไทร)  หมู>ที่  8  บ#าน เฉลี่ย 3.00 ม. ปริมาณดินขุดไม>น#อยกว>า หมู>ที่ 8หนองไทร 14,586 ลบ.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#า2565 หน#า 113 ข#อ 4) ดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย หน#า | 10พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก
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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง  ประกาศใชแผนการดาํเนนิงาน   ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓

เพิม่เตมิ ครัง้ที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
*************************************

อาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม  2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน    ประกอบกับ
สภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดอนุมัติงบประมาณจายขาดเงินสะสม  ในคราวประชุม
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2562 ในวันท่ี 17   เดือนธันวาคม  2562

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ
๒๕63  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 / พ.ศ. 2562   เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางของการ
จัดทําแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใชจายเงิน  โดยใหมีผลตั้งแต ณ วันประกาศเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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