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คํานํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / พ.ศ.
2562 ขององค& ก ารบริ ห ารส) ว นตํ า บลทะเมนชั ย จั ด ทํ า ขึ้ น ตามข/ อ 5 แห) ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว)าด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส)วนท/องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก/ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ภายหลังจากที่ได/จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปไปแล/ว
และได/มีการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม หรือได/รับแจ/งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติม ที่ต/องดําเนินการใน
พื้นที่องค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย
องค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย ได/รวบรวมแผนงานโครงการที่ได/รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม หน)วยงานที่รับผิดชอบกําหนดห/วงระยะเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมใน
รอบปเพื่อให/ปฏิบัติงานได/จริงตามกําหนดเวลา เรียงตามยุทธศาสตร&และแผนงานงบประมาณ โดย
การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม ให/ เ ป? น อํ า นาจของผู/ บ ริ ห ารท/ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จึงจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและประกาศใช/แผนการดําเนินงาน ฉบับ(เพิ่มเติม) เพื่อนําแผนการดําเนินงานไปใช/เป?น
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล และเพื่อให/ผู/บริหารใช/เป?นเครื่องมือในการ
ควบคุมการดําเนินงานให/เป?นไปอย)างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ส(วนที่ ๒
๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)
๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)

ภาคผนวก
ประกาศองค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง ประกาศใช/แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2562

3
5

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖0 ซึ่งเป#นรัฐธรรมนูญฉบับป&จจุบันให)
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให)แกองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป#นอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอํานาจหน)าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แกองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ.2542 ได)บัญญัติให)มีองค/กรรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจให)แกการปกครองสวนท)องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท)องถิ่น
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาด)วยการเข)าชื่อเสนอข)อบัญญัติท)องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวา
ด) ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อถอดถอนสมาชิ กสภาท) อ งถิ่ น หรื อผู) บ ริ ห ารท) องถิ่ น พ.ศ.2542 ซึ่ ง
จุ ด หมายดั ง กลาวจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให) ก ระจายอํ า นาจเป# น ไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได)
องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นจึงมีอํานาจกว)างขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหน)าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก
ประชาชนในท)องถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท) อ งถิ่ น และเป# น องค/ ก รที่ เ ป? ด ให) ป ระชาคมท) อ งถิ่ น มี ส วนรวมในการบริ ห ารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค/การบริหารสวนตําบลมาก
แผนการดําเนินงาน เป#นแผนที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขององค/ ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลทะเมนชั ย ซึ่ ง เป# น แนวทางใน
ปAงบประมาณนั้น และเป#นเครื่องมือสํา คัญในการบริหารงานของผู)บริห ารท)องถิ่น เพื่อควบคุ มการ
ดําเนินงานให)เป#นไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป#นเครื่องมือที่จะนํามาใช)ในการ
บริหารจัดการโครงการให)เป#นไปตามเปBาหมายที่วางไว) ทําให)ทราบถึงโครงการ มีการประสานและ
บูร ณาการทํ า งานกั บ หนวยงานและจํ า แนกรายละเอี ย ดตางๆ ของแผนงานโครงการในแผนการ
ดําเนินงาน
๒. ระเบียบที่เกี่ยวของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2562 และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 /ว 2931 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม
2562 จึงอาศัยอํานาจตามข)อ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด)วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก)ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
กําหนดแนวทางการปฏิบัติสําหรับแผนพัฒนาท)องถิ่น ดังนี้
2.1 การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานเพิ่ มเติ มให) เ ป# น อํ า นาจของผู) บ ริ ห ารท) อ งถิ่ น
สํา หรั บ องค/ การบริ ห ารสวนจั งหวั ดให) จัด ทํ าแผนการดํ าเนิ นงานจากแผนงาน โครงการที่องค/การ
บริหารสวนจังหวัดดําเนินการจริงเทานั้น โดขให)จัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมในปAงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป#นต)นไป
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3. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
3.1 เพื่อให)ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และเป#นเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารของผู)บริหาร เพื่อควบคุมการดําเนินงานให)เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให)ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาขององค/การบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยดําเนินการจริงในพื้นที่ของปAงบประมาณ 2563
3.3 เพื่อให)องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นมีทิศทางการทํางานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นลดความซ้ําซ)อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ กับหนวยงานอื่นๆ
3.4 เพื่อให)การติดตามประเมินผลงานและโครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น
4. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติมให)เป#นอํานาจของผู)บริหารท)องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี
ขึ้นตอนดําเนินการดังนี้
4.1 ทํ า บั น ทึ ก ข) อ ความเสนอผู) บ ริ ห ารท) อ งถิ่ น เพื่ อ ขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม
4.2 เมื่อผู)บริหารท)องถิ่นอนุมัติให)ดําเนินจัดทําแผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม แล)ว
ให)ผู)บริหารท)องถิ่นประกาศเป#นแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให)ป?ดประกาศแผนการดําเนินงาน
เพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช)งปบระมาณรายจายประจําปA งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
4.3 พร)อมทั้งป?ดประกาศและประชาสัมพันธ/ให)ประชาชนในท)องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต)องป?ดประกาศไว)อยางน)อยสามสิบวัน
5. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
5.1 เป#นเครื่องมือสําคัญ อยางหนึ่งที่จะชวยให)การบริหารงานของผู)บริหารท)องถิ่น
สามารถบรรลุวัตถุประสงค/
5.2 ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการที่
ชัดเจน
5.3 สะดวกตอ การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท)องถิ่น
5.4 สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อประโยชน/สูงสุด
5.5 เพื่อสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท)องถิ่นกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข)อง

แบบ ผด. ๐๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยจํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
คิดเปนรอยละของ
หนวยงาน
ยุทธศาสตร2/แผนงานการพัฒนา
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร2ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
16.67
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
2
586,000
14.12
กองชาง
66.67
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
8
3,115,000
75.08
83.33
รวม
10
3,701,000
89.20
ยุทธศาสตร2ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
0.00
๒.6 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
0
0
0.00
กองสวัสดิการสังคม
0.00
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
0
0
0.00
กองการศึกษา
0.00
รวม
0
0
0.00
ยุทธศาสตร2 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
0
0.00
0
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
0.00
0.00
๓.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
0
0
0.00
0.00
3.3 แผนงานการศึกษา
0
0
0.00
สํานักปลัด
0.00
๓.4 แผนงานสาธารณสุข
0
0
0.00
กองการศึกษา
0.00
๓.5 แผนงานสังคมสงเคราะห6
0
0
0.00
กองสวัสดิการสังคม
0.00
๓.6 แผนงานสร#างความเข#มแข็งและชุมชน
0
0
0.00
0.00
๓.7 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ
0
0
0.00
0.00
๓.8 แผนงานงบกลาง
0
0
0.00
0.00
รวม
0
0
0.00
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แบบ ผด. ๐๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยจํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน คิดเปนรอยละของ
ยุทธศาสตร2/แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร2ที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
0
0.00
0
๔.3 แผนงานการศึกษา
0.00
0.00
๔.4 แผนงานสาธารณสุข
0
0
0.00
๕.6 แผนงานการเกษตร
1
443,000
10.68
8.33
รวม
1
8.33
443,000
10.68
ยุทธศาสตร2ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
0
0.00
0
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
0.00
0
0.00
0
5.3 แผนงานการศึกษา
0.00
0
0.00
0
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
0.00
1
8.33
5,000
๕.6 แผนงานสร#างความเข#มเข็งของชุมชน
0.12
8.33
รวม
1
5,000
0.12
รวมทั้งสิ้น
12
100.00
4,149,000
100.00

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

หน#า | 4

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการซ>อมสร#างผิวจราจรแอส ซ>อมสร#างผิวจราจรแอสฟAลล6ติกทันถนน
คอน
ฟAลล6ติกทับถนนคอนกรีตเดิม
กรีตเดิม กว#าง 5 ม. ยาว 360 ม. หนา
0.04 ม. ปริมาณแอสฟAลล6ติกไม>น#อยกว>า
หมูที่ 4 บ#านหนองม>วง
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - 1,800 ตร.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ
จํานวน 1 ปJาย และปJายและนําก>อนเข#า
2565 หน#า 88 ข#อ 21)
ดําเนินงานก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย
2 โครงการซ>อมสร#างผิวจราจรแอส ซ>อมสร#างผิวจราจรแอสฟAลล6ติกทันถนน
คอน
ฟAลล6ติกทับถนนคอนกรีตเดิม
กรีตเดิม กว#าง 5 ม. ยาว 440 ม. หนา
0.04 ม. ปริมาณแอสฟAลล6ติกไม>น#อยกว>า
หมูที่ 6 บ#านบริหารชนบท
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - 1,760 ตร.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ
จํานวน 1 ปJาย และปJายและนําก>อนเข#า
2565 หน#า 89 ข#อ 25)
ดําเนินงานก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

494,000 จากบ#านนางเซียม
รัตนชีวพงศ6 ถึง
บ#านนายทองดํา
แก#วกล#า

กองช>าง

491,000 จากถนนลาดยาง
ทางหลวงชนบท
บริเวณซุ#มประตูหมู>
บ#าน ถึง บ#านนาย
สมพร คุชิตา

กองช>าง

หน#า | 5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
3 โครงการถนนดินยกระดับบดอัด ถนนดินยกระดับบดอัด พร#อมลงหินคลุก
พร#อมลงหินคลุกเกรดปรับแต>ง เกรดปรับแต>ง กว#าง 3.00 ม. ยาว 1,086
หมู>ที่ 9 บ#านหนองบัว
ม. ปริมาณดินไม>น#อยกว>า 1,268 ลบ.ม.
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - ปริมาณหินคลุกไม>น#อยกว>า 325.80 ลบ.ม.
วางท>อคอนกรีตขนาด ø 0.30 ม. 24
2565 หน#า 96 ข#อ 42)
ท>อน จํานวน 6 จุด พร#อมติดตั้งปJายโครง
การ จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อน
เข#าดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย
4 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 4
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 10 บ#านหนอง ม.
ยาว 233 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
ม>วงน#อย
กรีตไม>น#อยกว>า 912 ตร.ม. วางท>าระบาย
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - น้ําคอนกรีต ขนาด ø 0.30 ม. 5 ท>อน
จํานวน 1 จุด ไหล>ทางหินคลุกข#างละ 0.50
2565 หน#า 97 ข#อ 45)
ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJาย
และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงานการ
ก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย

ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
315,000 บริเวณบ#าน นาย
บุญปลูก พยัคฆกุล
ถึงบริเวณเขตราง
รถไฟ

497,000 จากที่นา นางสาว
มนัสนัน เคียนรัมย6
ถึงเชื่อมถนนลาด
ยางทางหลวงสาย
บร.3047

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลักาง
กองช>

กองช>าง

หน#า | 6

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
5 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต ก>อสร#างถนน ค.ส.ล. กว#าง 3 ม. ยาว 145
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 12 บ#านบุตา ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม>น#อย
ริด ฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - กว>า 435 ตร.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ
(แผนพั
จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#า
2565 หน#า 102 ข#อ 58)
ดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย

ลําดับ

โครงการ

6 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 15 บ#านหนอง
ม>วงใต#
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 2565 หน#า 102 ข#อ 58)

ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 3
ม.
ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไม>น#อยกว>า 372 ตร.ม. วางท>อ
คอนกรี
ขนาด øต0.30 ม. 12 ท>อน ไหล>ทางดินถม
ตามสภาพพร#อมติดตั้งปJายโครงการ จํานวน
1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดําเนินงาน
การก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
223,000 บริเวณบ#าน นาย
สุนันท6 แซกรัมย6
ถึงบ#าน นางสงกา
แซมรัมย6

197,000 จากบ#านนางสุธาตุ
ทะรินรัมย6 ถึงบ#าน
นายบุญช>วย
แซกรัมย6

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลักาง
กองช>

กองช>าง

หน#า | 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

โครงการ

7 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 16 บ#านน#อย
พัฒนา
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 2565 หน#า 108 ข#อ 73)

8 โครงการก>อสร#างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 16 บ#านน#อย
พัฒนา
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 2565 หน#า 106 ข#อ 69)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 5
ม.
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไม>น#อยกว>า 750 ตร.ม. ไหล>ทางหิน
ก 0.50 ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ
ข#คลุางละ
จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#า
ดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย

งบประมาณ
สถานที่
(บาท)
ดําเนินการ
400,000 จากที่สวนนายส>วน
รอบรู# ถึงที่นานาย
บัวไข แสงรัมย6

ก>อสร#างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว#าง 5
ม.
ยาว 228 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไม>น#อยกว>า 912 ตร.ม. วางท>อ
คอนกรีøต0.30 ม. 6 ท>อน จํานวน 1 จุด
ขนาด
ไหล>ทางหินคลุกข#างละ 0.50 ม. พร#อม
ติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJาย และ
ปJาย าก>อนเข#าดําเนินงานการก>อสร#าง
แนะนํ
จํานวน 1 ปJาย

498,000 จากที่สวน นางสาว
บุญเรือง แซ>ซึง
ถึงที่สวนนางบัวไข
แสงรัมย6

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลักาง
กองช>

กองช>าง

หน#า | 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการวางท>อระบายน้ํา ค.ส.ล. วางท>อระบายน้ําคอนกรีตขนาด ø 0.30 ม.
พร#อมบ>อพัก หมู>ที่ 11 บ#าน จํานวน 43 ท>อน พร#อมบ>อพักสําเร็จรูป
จํานวน 3 บ>อ รางระบายน้ําแบบเปPด
หนองน้ําขุ>น
อม กปPด ยาว 130.9 ม. กว#าง 0.45 ม.
ฝาเหล็
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - พร#
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ
2565 หน#า 71 ข#อ 21)
จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#าดํา
เนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย
2 โครงการก>อสร#างฝาปPดรางระบาย ก>อสร#างฝาปPดรางระบายน้ํา (ฝาตะแกรง
ก) 244.8 ม. กว#าง 0.40 ม. พร#อม
น้ํา (ฝาตะแกรงเหล็ก) หมู>ที่ 17 เหล็
ความยาว
บ#านใหม>อัมพวัน
ติดตั้งปJายโครงการ จํานวน 1 ปJาย และ
ปJ
าย าก>อนเข#าดําเนินงานก>อสร#าง จํานวน
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - แนะนํ
1 ปJาย
2565 หน#า 76 ข#อ 36)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
รับผิดชอบ
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

300,000 จากที่สวน นาย
วิแสนรั
ชัย มย6 ถึงที่นา
นายไพบูลย6
รัตนชีวพงษ6

กองช>าง

286,000 จากบริเวณบ#าน
นายสุระ บัวเรือง
ถึงบ#านนางสาว
จันทพร แก#วกล#า

กองช>าง

หน#า | 9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านโครงสร4างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ขุดลอกสระ กว#าง 58 ม. ยาว 95 ม. ลึก
(สระหนองไทร) หมู>ที่ 8 บ#าน เฉลีย่ 3.00 ม. ปริมาณดินขุดไม>น#อยกว>า
หนองไทร
14,586 ลบ.ม. พร#อมติดตั้งปJายโครงการ
(แผนพัฒนาท#องถิ่น พ.ศ.2561 - จํานวน 1 ปJาย และปJายแนะนําก>อนเข#า
ดําเนินงานการก>อสร#าง จํานวน 1 ปJาย
2565 หน#า 113 ข#อ 4)

งบประมาณ
(บาท)
443,000

สถานที่
ดําเนินการ
สระหนองไทร
หมู>ที่ 8

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช>าง

หน#า | 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๕ ยุทธศาสตร-การพัฒนาด4านการบริหารจัดการบ4านเมืองที่ดี
แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

1 โครงการอบรมส>งเสริมความรู#
ด#านกฎหมาย

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเผยแพรควารู#และสร#างความเข#าใจ
เกี่ยวกับกฏหมายให#ประชาชนในเขตพื้นที่
(แผนพัฒนาท#องถิ่นสี่ปU พ.ศ.2561- รับผิดชอบขององค6การบริหารส>วนตําบล
25654 หน#า 166 ข#อ 5 )
ทะเมนชัยได#รับทราบและปฏิบัติตาม

งบประมาณ
(บาท)
5,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ภาคผนวก
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 / พ.ศ. 2562

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เรือ่ ง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
เพิม่ เติม ครัง้ ที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
*************************************
อาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว นที่ สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ กายน ประกอบกั บ
สภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย ได อนุ มัติ งบประมาณจ ายขาดเงิ น สะสม ในคราวประชุ ม
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2562 ในวันที่ 17 เดือนธันวาคม 2562
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
๒๕63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2562 เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางของการ
จัดทําแผนจัดหาพัสดุ แผนการใชจายเงิน โดยใหมีผลตั้งแต ณ วันประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

