
ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง ประกาศใชแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แกไข ครัง้ที่ ๒ / ๒๕๖๒
*************************************

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 นั้น

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 21 จึงขอ
ประกาศการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 / 2562 ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  รายละเอียดตามเอกสารท่ีประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 4 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



 จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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โครงการ

งบประมาณ
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1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพ้ืนฐาน
     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 2 586,000 - - - - 2 ๕๘๖,๐๐๐

     1.8 แผนงานอุตสาหกรรม - - - - 7 2,617,000 - - - - 7 2,617,000

            และการโยธา
     1.10 แผนงานการเกษตร - - - - 1 443,000 - - - - 1 443,000

รวม -  - -  - 10 ๓,๖๔๖,๐๐๐ - - - - 10 ๓,๖๔๖,๐๐๐

รวมท้ังสิ้น - - - - 10 3,646,000 - - - 10 3,646,000
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รวม 5 ป

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้า วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ุ 0.30 เมตร - - 300,000 - - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ค.ส.ล. พรอมบอพัก จากท่ี ไหลสะดวก พรอมบอพัก รางระบายนํ้าแบบเปด สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
สวนนายวิชัย แสนรัมย  ถึงท่ี พรอมฝาเหล็กปด ยาว 130.9 ม. เปาหมาย ไดสะดวก
นานายไพบูลย  รัตนชีวพงษ กวาง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. โครงการ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน
ขอ 21 หนา 71

2 โครงการกอสรางฝาปด เพ่ือปองกันอันตรายจาก เช่ือมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม - - 286,000 - - รอยละความ รางระบายนํ้ามี กองชาง
รางระบายนํ้า (ฝาตะแกรง การผลัดตกรางระบาย ทาสี ขนาดกวาง 0.40 เมตร สําเร็จของ ฝาตะแกรง
เหล็ก) จากบานนายสุระ นํ้า ยาว 244.8 เมตร เปาหมาย
บัวเรือง ถึงบานนางสาว โครงการ
จันทพร แกวกลา
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน
ขอ 36 หนา 76
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ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

สิ่งท่ีสงมาดวย 1
บัญชีแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการซอมสรางผิวถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี บริเวณบาน นางเซียม  รัตนชีวพงษ - - 1,312,500 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ถึง บริเวณบาน นายทองดํา แกวกลา เดิม สําเร็จของ เพ่ือการสัญจรไปมา
จากบริเวณบาน นางเซียม คมนาคมไดอยางสะดวก กวาง 5 ม. ยาว 360 ม. หรือมีพ้ืนท่ี 494,000 เปาหมาย สะดวกและลด
รัตนชีพงษ ถึง บาน ปลอดภัย ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. ใหม โครงการ อุบัติเหตุ
นายทองดํา แกวกลา
หมูท่ี 4 บานหนองมวง
ขอ 21 หนา 88

2 โครงการซอมสรางผิวถนน เพ่ือใหประชาชนไดมี จากบานนางวันทอง  แทนคํา - - 193,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ถึงบานสมพร  คุดชิตา เดิม สําเร็จของ เพ่ือการสัญจรไปมา
ทับถนนคอนกรีตเดิม คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 440 491,000 เปาหมาย สะดวกและลด
จากบานนางวันทอง แทนคํา สะดวก  ปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร ใหม โครงการ อุบัติเหตุ
ถึงบานนายสมพร คุดชิตา หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,760 ตร.ม
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท
ขอ 25 หนา 89
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการกอสรางถนนดินยก เพ่ือใหประชาชนมี  - กอสรางถนนดินยกระดับบดอัด - - 315,000 - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ระดับบดอัดพรอมลงหินคลุก เสนทางคมนาคม กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,086 เมตร สําเร็จของ ความสะดวก
เกรดปรับแตง  จากบาน สะดวก ปริมาณดินไมนอยกวา 1,268 ลบ.ม. เปาหมาย ปลอดภัยในการ
นายบุญปลูก  พยัคฑกุล  ถึง ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 325.80 โครงการ เดินทาง
เขตทางรถไฟ ลบ.ม. วางทอคอนกรีตขนาด 0.30 ม.
หมูท่ี 9 บานหนองบัว 24 ทอน จํานวน 6 จุด
ขอ 42 หนา 96

4 โครงการกอสรางถนนคอน  - เพ่ือใหประชาชนได จากท่ีนา  น.ส.มนัสนัน เคียนรัมย - - 497,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนา มีถนนสําหรับใชในการ ถึงถนนทางหลวงชนบท  บร 3047 สําเร็จของ เพ่ือการสัญจรไปมา
น.ส.มนัสนัน เคียนรัมย คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 233 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงถนน ทางหลวงชทบท สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม โครงการ อุบัติเหตุ
บร 3047 นอยกวา 912 ตร.ม. วางทอระบายนํ้า
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย คอนกรีตขนาด 0.30 ม. 5 ทอน
ขอ 45 หนา 97
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมี จากบานนายสุนันท  แซกรัมย - - 223,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก   จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ถึงบาน นางสงกา แซมรัมย สําเร็จของ เพ่ือการสัญจรไปมา
นายสุนันท  แซกรัมย คมนาคมไดอยาง กวาง 3 ม.ยาว 145 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบาน นางสงกา แซมรัมย สะดวก  ปลอดภัย ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
ขอ 58 หนา 102 นอยกวา 435 ตร.ม.

6 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 186,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 124 ม. เดิม สําเร็จของ เพ่ือการสัญจรไปมา
นางสุธาตุ ทะรินรัมย ถึง คมนาคมไดอยาง หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม 197,000 เปาหมาย สะดวกและลด
บานนายบุญชวย แซกรัมย สะดวก  ปลอดภัย นอยกวา 372 ตร.ม. วางทอคอนกรีต ใหม โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ขนาด 0.30 ม.
ขอ 66 หนา 105
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวาวัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 329,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 150 ม. เดิม สําเร็จของ เพ่ือการสัญจรไปมา
นายสวน รอบรู ถึง ท่ีนา คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม 400,000 เปาหมาย สะดวกและลด
นางบัวไข แสงรัมย ปลอดภัย นอยกวา 750 ตร.ม. ใหม โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา
ขอ 73 หนา 108
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑ โครงการขุดลอกสระหนองไฮ  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลง  - ขุดลอดสระหนองไฮ  ขนาดกวาง - - - 2,730,000 จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมู 8 บานหนองไทร นํ้าและกักเก็บนํ้าเพ่ือ 58 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก เดิม ท่ีไดรับการ เพ่ือใชประโยชน
ขอ 4 หนา 113 และอุปโภค - บริโภค 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอย 443,000 พัฒนาเพ่ิมมาก อุปโภค บริโภค

ใหกับประชาชนในพ้ืน กวา 14,586 ลบ.ม. ใหม ข้ึน และทําเกษตร
ท่ี หมู 8 บานหนองไทร
และพ้ืนท่ีใกล
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา
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