
ประกาศ อบต.ทะเมนชัย
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562

*******************************************
     ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
   ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

     ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อบต.ทะเมนชัย จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.ทะเมนชัย ดังน้ี

ก. วิสัยทัศน
ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง

ข. พันธกิจ



ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

18 8,002,280.52 73 54,327,944.00 78 58,816,310.00 0 0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

2 70,000.00 9 2,917,900.00 9 2,917,900.00 0 0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

63 17,824,492.00 54 16,332,312.00 45 18,756,312.00 0 0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

3 65,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 0 0.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี

8 535,000.00 14 1,700,000.00 13 1,200,000.00 0 0.00

รวม 94 26,496,773.00 152 75,338,156.00 147 81,750,522.00 0 0.00
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    อบต.ทะเมนชัย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหา
และความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป

   อบต.ทะเมนชัย ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2562-2564) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ.
 2562-2564)

ง. การวางแผน

ยุทธศาสตร 2562 2563 2564



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 4 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 4 ป
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 18 7,774,080.52
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 50,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 61 15,488,353.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3 65,000.00
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 5 30,000.00

รวม 89 23,407,433.52

      ผูบริหารอบต.ทะเมนชัย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 89 โครงการ งบประมาณ 23,407,433.52 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี

จ. การจัดทํางบประมาณ



แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์
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ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
12 จากบานนายสุนทร พิศ
เพ็ง ถึง บานนางไร พิศเพ็ง

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

422,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน

กวาง 4 ม. ยาว 335 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่
นานางวิมลรัตน  หอไธสง
ถึง ที่สวน นางสมจิตร แซ
กรัมย หมูที่ 10 บานหนอง
มวงนอย

1,000,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนน คศล. กวาง 5 ม.
 ยาว 383 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1915 ตร.ม. วางทอ คสล.
18 ทอน

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หนองบุตาริดสาธารณะ
ประโยชน ถึงที่นานายเรียน
 แสนรัมย หมูที่ 12 บานุ
ตาริด

1,000,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม.
 ยาว 456 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีนไมนอยกวา
1860 ตร.ม. วางทอ 15 ทอน

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ทะเมนชัย  มีดังน้ี



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกจากบานนายสมาน
ชํานาญกิจ ถึง ที่นานางบัว
ไข โจมรัมย หมูที่ 4 บาน
หนองมวง

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

132,000.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

ถนนลงหินคลุก กวาง 3 ม.
ยาว 800 ม. หนาเฉล่ีย 0.10
 ม. หรือปริมาณหิวคลุกไม
นอยกวา 2400 ตร.ม.

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายสมเกียรติ ซอน
รัมย ถึง ที่นานางสมบัติ สี
ดาสะมา หมูที่ 6 บาน
บริหารชนบท

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

700,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็ก
 กวาง 5 ม. ยาว 270 มง
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 1350
ตร.ม.

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางมวย วงษแสนสุข
ถึง บานนายไพศาล สามี
รัมย หมูที่ 8บานหนองไทร

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

405,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 260 ม.
 หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.
ม.



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

7 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางจันทร วิลาศ ถึง
โรงเรียนบานหนองบัว หมูที่
 9 บานหนองบัว

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

160,000.00 เพื่อใหปะชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 102 ม.
 หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 306 ตร.
ม.งานดินถมคันทางปริมาณ
160 ลบ.ม.

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางรําไพ โคตุลามา ถึง
 บานนายสุข พงษศิริวิลัย
หมูที่ 9 บานหนองบัว

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

134,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 87 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 261 ตร.
ม.

9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนายผอง ศิริวิโรษ ถึง
บานนายสมบูรณ มีศรี หมูที่
 11 บานหนองนํ้าขุน

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

110,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 71 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 213 ตร.
ม.



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

10 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่
สวนนายบัวผัน อินแปลง
ถึงที่นานายจรัส  จันทะโณ
 หมูที่ 11 บานหนองนํ้าขุน

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

1,265,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 815 ม.
 หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 2445
ตร.ม.

11 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนหิน
คลุก จากบานนายปญจพล
 แสนรัมย ถึงที่นา นาง
ปรารณี โกศัลวัฒน และที่
นานายชัยศิลป  มีศรี ถึงที่
นา นายทองแดง อินทรกํา
แหง หมูที่ 11 บานหนอง
นํ้าขุน

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

132,000.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

ถนนลงหินคลุก กวาง 3 ม.
ยาว 800 ม. หนาเฉล่ีย 0.10
 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม
นอยกวา 2400 ตร.ม.

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายจินดา แสนรัมย
ถึงที่สวน นายเฉลิม สะเทิง
รัมย

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

427,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 275 ม.
 หนา 0.15 ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 825 ตร.ม.



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

13 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บานนางบุญมี ซอยรัมย ถึง
ที่สวน นางสมหมาย ชาติ
ศักดิ์ หมูที่ 16 บานนอย
พัฒนา

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

827,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4 ม. ยาว 387 ม.
 หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 1548
ตร.ม. วางทอ 6 ทอน

14 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นานายสมนึก รัตนชีวะพงษ
 ถึงที่สวน นางรัตนา ยืน
รัมย หมูที่ 16 บานนอย
พัฒนา

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

250,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม ยาว 160 ม.
 หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 480 ตร.
ม.

15 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายโนรี แซกรัมย ถึง
ที่นา นางจันทร สุขรัมย
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

283,000.00 เพื่อใหประาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัย และมี
มาตาฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 3 ม. ยาว 180 ม.
 หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 540 ตร.
ม. วางทอ 8 ทอน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

16 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหลก บาน
นายพิจิตร เคล่ือนไธสง ถึง
 บานนายจํานงค ทราบรัมย
 และ บานนายสมศักดิ์ ดา
รสรัมย ถึง นายนิชาภัต
หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง

สะสม

91,000.00 เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก ปลอดภัยและมี
มาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง 3 ม. ยาว 59 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 177 ตร.
ม.

17 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอลําปลายมาศ

236,080.52 เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟาสาธารณะ
(ไฟทาง) สองสวางคลอบคลุม

ดําเนินการ/อุดหนุนหนวยงาน
การไฟฟา

18 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สองสวาง

200,000.00 เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟาสองสวาง
คลอบคลุม
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ติดตั้งหนาโรงเรียน หนาอบต.



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

19 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะส้ัน

30,000.00 เพื่อใหเกิดการสรางงานสราง
รายไดและสรางอาชีพในชุมชน

จัดฝกอบรม หรือใหความ
ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก
ขั้นพื้นฐานและขั้นเพิ่มทักษะ

20 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย "โครงการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุง"

20,000.00 เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี
จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริมการ
ทองเที่ยว

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง

21 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบสาธาร
ภัยและภัยพิบัติตางๆ

100,000.00 ดําเนินการชวยเหลือประชาชน
เมื่อประสบภัยรวมถึงการ
ปองกันภัยตางๆ

ดําเนินการหรือสนับสนุนการ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยตางๆ



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

22 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล "ทะเมนชัย
เกมส"

200,000.00 เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและ
การออกกําลังและรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
เพื่อเสริมสรางความรักความ
สามัคคี รูแพ รูชนะ และรูอภัย

จัดการแขงขันกีฬาทะเมนชัย
เกมส

23 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

40,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลา
ทํากลาแสดงออกในส่ิงที่ดีงาม

เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน
เขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย

24 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อาหารเสริม (นม) 1,073,073.00 เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรงมีโภชนาการที่ดี

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง

25 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คา
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่นๆ วัสดุตางๆ

10,000.00 เพื่อซอมแซมครุภัณฑใหคง
สภาพที่สามารถใชงานได

ซอมครุภัณฑเครื่องพนหมอก
ควัน และอุปกรณอื่นๆ



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

26 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

150,000.00 ควบคุมและปองกันการแพร
ระบาดของโรค เชน โรค
ประจําถิ่น หรือโรคระบาด
รายแรงที่เกิดตามฤดูกาล เชน
โรคฉี่หนู โรคไขหวัดนก
ไขหวัดสายพันธุใหม ฯลฯ

จัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกําจัดยุง
 จัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
 คาวัสดุเช้ือเพลิง

27 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการสงเสริมเยาวชนรู
คิดรูทันเพื่อลดความเส่ียง
จากปญหายาเสพติดและ
การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร

25,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
รูคิดรูทัน กับปญหายาเสพติด
และปญหาการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควร
เพื่อปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร

คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชน เด็ก และเยาวชน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

28 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต

2,000.00 เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมขนม
ธรรมเนียมที่ดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

ประชาชนในพื้นที่ตําบลทะ
เมนชัย

29 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการถวายเทียนพรรษา 2,000.00 เพื่อเปนการสืบสานอนุรักษ
ประเพณีวัมนธรรมของทองถิ่น
ใหคงอยูตอไป
เพื่อเปนการสงเสริมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ
ตักบาตร ฟงธรรมปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษาและปจจัย
ศาสนาในเทศกาลเขาพรรษา

30 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผูพิการ 3,649,600.00 เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพใหกับผู
พิการ

ผูพิการ จํานวน 276 คน

31 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00 เพื่อใหการสงเคราะหผูปวย
เอดส

จายเบ้ียยังชีพใหกับผูปวยเอดส
 จํานวน 15 คน

32 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 7,029,600.00 เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุ

จายเบ้ียยังชีพใกกับผูสูงอายุ
ประมาณ 744 คน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

33 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีอําเภอลําปลายมาศ

10,000.00 เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ
จัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญ
ของทางราชการ

อุดหนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐพิธีและงานวันสําคัญ
ของทางราชการ

34 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการหารายได
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

10,000.00 เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมยในการจัด
กิจกรรมอันเปนสาธารณะ
ประโยชน

อุดหนุนงบประมาณใหเหลา
กาชาดจังหวัดุบรีรัมย

35 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี (ขับเคล่ือน)

50,000.00 เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัว
ละ 30 บาท ทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

36 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี (สํารวจและ
ขึ้นทะเบียน))

10,000.00 เพื่อสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวที่มี
เจาของและไมมีเจาของตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวภายในพื้นที่
อบต.ทะเมนชัย โดยใหทําการ
สํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรก
ภายในเดือนมีนาคมครั้งที่ 2
ภายในเดือนสิงหาคมและเบิก
คาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงาน
ตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ
 3 บาทตอครั้งของการสํารวจ
ขึ้นทะเบียน(ปละ6บาท)

37 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและลด
อุบัตเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและวัน
สงกรานต

40,000.00 เพื่อใหประชาชนที่ใชรถใชถนน
ในชวงเทศกาลมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

ตั้งจุดใหบริการประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบในเขต อบต.ทะ
เมนชัย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

38 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายและวินัยจราจร

15,000.00 เพื่อเสริมสรางวินัยจราจร
ใหกับกลุมเปาหมาย
- เพื่อใหเขาใจกฎจราจร
- ฝกระเบียบใหเกิดขึ้นในชุมชน

ขาราชการ เยาวชน อปพร.
ผูนําชุมชน และประชาชน จัด
อบรมใหความรูกฎหมายและ
วินัยจราจร

39 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการการบริการแพทย
ฉุกเฉิน (Emergency
Medical Services -EMS)

96,000.00 เพื่อใหบริการชวยเหลือ
ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ และสงตอไปรักษาที่
โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด

ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ในพื้นที่
เขต อบต.ทะเมนชัยและพื้นที่
ใกลเคียงไดรับการชวยเหลือ ณ
 จุดเกิดเหตุและสงตอไปรักษา
ที่ รพ.ใกลที่สุด



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

40 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อยางเขมแข็งยั่งยืน

15,000.00 เพื่อเสริมสรางสติปญญาของ
เด็กไทยใหเเต็มศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชากรทุกลุมวันโดยการ
ขจัดปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
ใหหมดไปจากประเทศไทย
อยางยั่งยืน

ประชาชนในพื้นที่ตําบลทะ
เมนชัย รณรงค อบรมให
ความรูเรื่องสารไอโอดีน

41 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการเสริมสรางความรู
เรื่องกฎหมายสิทธิตาม
พ.ร.บ. ผูสูงอายุ และการ
ดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
ในพื้นที่

15,000.00 สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีความรู
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสิทธิตาม
 พ.ร.บ. ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุ จํานวน 100 คน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

42 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อปองกันและ
ยุติปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

15,000.00 เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจและเห็น
ความสําคัญของปญหาความ
รุนแรงรูถึงโทษทัณฑ และการ
คุมครองทางกฎหมายและรวม
เปนเครือขายเฝาระวังปญหา

ผูบริหาร ผูนําชุมชน ผูแทนสตรี
 ผูแทนเด็ก เยาวชน

43 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตเงินสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง (รายหัว)

153,000.00 เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้ง
4 ดาน ไดแก ดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวันหนองมวง

44 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการ
ศึกาาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(คาหนังสือ)

67,800.00 เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทั้ง
4 ดาน  ไดแก ดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวัน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

45 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองมวง
หมูที่ 4

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

46 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน  บานหนอง
มวง  หมูที่ 4

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

47 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานหนองมวง หมูที่
 4

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

48 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานบริหาร
ชนบท หมูที่ 6

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

49 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานบริหาร
ชนบท หมูที่ 6

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

50 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานบริหารชนบท
หมูที่ 6

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

51 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองไทร
หมูที่ 8

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

52 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานหนองไทร
 หมูที่ 8

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

53 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานหนองไทร หมูที่
 8

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

54 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานหนองบัว
หมูที่ 9

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

55 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานหนองบัว
หมูที่ 9

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

56 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานหนองบัว หมูที่
 9

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

57 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองมวง
นอย หมูที่ 10

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

58 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานหนอง
มวงนอย หมูที่ 10

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

59 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานหนองมวงนอย
 หมูที่ 10

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

60 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานหนองนํ้าขุน
 หมูที่ 11

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

61 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานหนองนํ้า
ขุน หมูที่ 11

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

62 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานหนองนํ้าขุน
หมูที่ 11

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

63 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานบุตาริด หมูที่
 12

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

64 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานบุตาริด
หมูที่ 12

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

65 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานบุตาริด หมูที่
12

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

66 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานหนองมวงใต
หมูที่ 15

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

67 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองมวงใต
 หมูที่ 15

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

68 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานหนองมวง
ใต หมูที่ 15

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

69 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานนอยพัฒนา
 หมูที่ 16

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

70 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานนอย
พัฒนา หมูที่ 16

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

71 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานนอยพัฒนา
หมูที่ 16

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

72 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานใหมอัมพวัน
หมูที่ 17

7,000.00 เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง
ของโรคเบาหวานและความดัน
โลหิต

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

73 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน บานใหมอัมพ
วัน หมูที่ 17

6,500.00 เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

74 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงคให
ความรู ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม บานใหมอัมพวัน
หมูที่ 17

6,500.00 เพื่อใหความรูในเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
ใหกับสตรี

จัดอบรมใหความรูและรณรงค
ใหกับกลุมเปาหมาย

75 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

เงินอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
หนองมวง

461,280.00  - เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
หนองมวง



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

76 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองไทร

376,000.00 เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน

77 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองบัว

387,000.00 เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน

78 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองมวง

795,000.00 เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน

79 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานบริหารชนบท

336,000.00 เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

80 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาดอําเภอลํา
ปลายมาศ ในการรับบริจาค
โลหิต อวัยวะดวงตาและ
การชวยเหลือผูประสบสา
ธารณภัยผูดอยโอกาสและ
ผูยากไร

40,000.00 เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอําเภอลําปลายมาศใน
การออกหนวยบริการรับ
บริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา

อุดหนุนใหกับกิจการกิ่งกาชา
อําเภอ

81 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้ง
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใชเปน (สถานที่กลาง)
อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

25,000.00 เพื่อประสานการชวยเหลือ
ประชน กรณีเกิดสาธารณภัย
หรือภัยฉุกเฉิน

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่เกิด
สาธารณภัย หรือภัยฉุกเฉิน
อื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

82 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

โครงการ "รักนํ้า รักปา
รักษาแผนดิน"

20,000.00 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปน
เมืองนาอยูสวยงามและ
ประชาชนมีคุณภาพ

จัดหาตนไมตางๆปลูกหญา
แฝกและปรับปรุงภูมทัศนใน
เขตพื้นที่ อบต.

83 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

โครงการหมูบานสะอาด
ปราศจากขยะ

20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การทิ้งขยะ และรักษา
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน
เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกใน
การทิ้งขยะ

จัดอบรมใหความรู

84 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

1 อปท 1ถนนทองถิ่นใสใจ
ส่ิงแวดลอม

25,000.00 เพื่อกระตใหประชาชนในพื้นที่
มีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม

ปลูกดอกไมประดับบริเวรสอง
ขางถนน



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

85 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมหมูบานและ
ตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป

15,000.00 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาของ
อปท. พ.ศ. 2548

จัดประชุมประชาคมตาม
กําหนดสัดสวนหมูบาน/ตําบล

86 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

โครงการปกปองสถาบัน
ของชาติ

5,000.00 เพื่อเสริมสรางความรักและ
ความสมัคคีของคนในชาติ

จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ

87 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

โครงการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง

10,000.00 เปนการแลกเปล่ียนองคความรู
 การรับฟง รับทราบ ปญหา
และความตองการ ของ อปท.
เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดี

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ปลัด อบต.เจาที่อบต. และ
ประชาชน

88 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรม
จริยธรรม

0.00 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ภายนอกองคกร

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลทะ
เมนชัยและพนักงานสวนทองถิ่น



ยุทธศาสตร โครงการ แหลงทีม่า
งบประมาณ งบตามขอบัญญติั วัตถุประสงค ผลผลิต

89 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

โครงการอบรมสงเสริม
ความรูดานกฎหมาย

0.00 เพื่อเผยแพรความรูและสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ใหประชาชนไดรับทราและ
ปฏิบัติตาม

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายใหประชาชน



ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

18 5,724,555.46 18 5,724,555.46

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

2 40,000.00 2 40,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

56 13,870,107.32 56 13,870,107.32

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

2 32,760.00 2 32,760.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

3 4,407.00 1 4,407.00

รวม 81 19,671,829.78 79 19,671,829.78

ฉ. การใชจายงบประมาณ

    อบต.ทะเมนชัย มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการกอหน้ี
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 81 โครงการ  จํานวนเงิน 19,671,830 บาท  มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน
 79 โครงการ จํานวนเงิน 19,671,830 ลานบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 12 จากบานนาย
สุนทร พิศเพ็ง ถึง บาน
นางไร พิศเพ็ง

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

422,000.00 405,000.00 50/2562 หจก.ส.ภูทอง 11/04/2562 60

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่นานางวิมลรัตน
หอไธสง ถึง ที่สวน นาง
สมจิตร แซกรัมย หมูที่
10 บานหนองมวงนอย

1,000,000.00 612,000.00 5/2562 หจก.บุรีรัมย เจ.
เอส.กอสราง

02/08/2562 60

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหนองบุตาริด
สาธารณะประโยชน ถึง
ที่นานายเรียน แสนรัมย
 หมูที่ 12 บานุตาริด

1,000,000.00 595,000.00 6/2562 หจก.บุรีรัมย เจ.
เอส.กอสราง

02/08/2562 60

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
หินคลุกจากบานนาย
สมาน  ชํานาญกิจ ถึง
ที่นานางบัวไข โจมรัมย
หมูที่ 4 บานหนองมวง

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

132,000.00 131,000.00 44/2562 หจก.ส.ภูทอง 11/04/2562 30

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายสมเกียรติ
ซอนรัมย ถึง ที่นานาง
สมบัติ สีดาสะมา หมูที่
6 บานบริหารชนบท

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

700,000.00 457,217.00 2/2562 หจก.ส.สุรัสวดี 14/06/2562 60

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางมวย วงษ
แสนสุข ถึง บานนาย
ไพศาล สามีรัมย หมูที่
8บานหนองไทร

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

405,000.00 390,000.00 45/2562 หจก.ส.ภูทอง 11/04/2562 60



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางจันทร
วิลาศ ถึง โรงเรียนบาน
หนองบัว หมูที่ 9 บาน
หนองบัว

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

160,000.00 159,000.00 46/2562 หจก.บุรีรัมย เจ.
เอส.กอสราง

11/04/2562 45

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางรําไพ โค
ตุลามา ถึง บานนายสุข
 พงษศิริวิลัย หมูที่ 9
บานหนองบัว

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

134,000.00 129,000.00 47/2562 หจก.ส.ภูทอง 11/04/2562 45

9 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนายผอง ศิริวิ
โรษ ถึง บานนาย
สมบูรณ มีศรี หมูที่ 11
 บานหนองน้ําขุน

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

110,000.00 99,757.94 48/2562 หจก.ส.สุรัสวดี 11/04/2562 45

10 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากที่สวนนายบัวผัน
อินแปลง ถึงที่นานาย
จรัส  จันทะโณ หมูที่
11 บานหนองน้ําขุน

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

1,265,000.00 848,000.00 4/2562 หจก.เทพธารินทร
คอนสตรัคช่ัน

18/06/2562 60



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

11 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก จากบานนาย
ปญจพล  แสนรัมย ถึง
ที่นา นางปรารณี โก
ศัลวัฒน และที่นานาย
ชัยศิลป  มีศรี ถึงที่นา
นายทองแดง อินทรกํา
แหง หมูที่ 11 บาน
หนองน้ําขุน

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

132,000.00 131,000.00 49/2562 หจก.ส.สุรัสวดี 11/04/2562 45

12 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายจินดา แสนรัมย
 ถึงที่สวน นายเฉลิม
สะเทิงรัมย

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

427,000.00 412,000.00 51/2562 หจก.ส.ภูทอง 11/04/2562 60

13 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานนางบุญมี ซอย
รัมย ถึงที่สวน นาง
สมหมาย ชาติศักด์ิ หมูที่
 16 บานนอยพัฒนา

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

827,000.00 495,000.00 3/2562 หจก.บุรีรัมย เจ.
เอส.กอสราง

17/06/2562 60



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

14 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ที่นานายสมนึก รัตน
ชีวะพงษ ถึงที่สวน นาง
รัตนา ยืนรัมย หมูที่ 16
 บานนอยพัฒนา

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

250,000.00 239,000.00 53/2562 หจก.ส.ภูทอง 11/04/2562 45

15 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานนายโนรี แซกรัมย
ถึงที่นา นางจันทร สุข
รัมย หมูที่ 16 บาน
นอยพัฒนา

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

283,000.00 271,000.00 52/2562 หจก.บุรีรัมย เจ.
เอส.กอสราง

11/04/2562 45

16 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหลก
บานนายพิจิตร เคล่ือน
ไธสง ถึง บานนาย
จํานงค ทราบรัมย และ
 บานนายสมศักด์ิ ดารส
รัมย ถึง นายนิชาภัต
หมูที่ 17 บานใหมอัมพ
วัน

เงินสะสม/
เงินทุน
สํารองสะสม

91,000.00 87,000.00 54/2562 หจก.ส.สุรัสวดี 11/04/2562 30



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

17 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

อุดหนุนไฟฟาสวน
ภูมิภาคอําเภอลําปลาย
มาศ

236,080.52 236,080.52 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ

10/09/2562 7

18 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟาสองสวาง

200,000.00 27,500.00 นายพินิจ พรมฟา 20/09/2562 7

19 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะส้ัน

30,000.00 900.00 คาปายไวนิล รานเกง-ดีไซน 05/02/2562 7

6,900.00 คาวัสดุ รานคิงพาณิชย 05/02/2562 7

7,200.00 ยืมคาตอบแทนวิทยากร
นางสาวพิมพนารา พิมพภานุ
รัฐ

05/02/2562 30

15,000.00 คาจางเหมาประกอบอาหาร
นางสําลี เดโชรัมย

05/02/2562 10

20 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย
"โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"

20,000.00 10,000.00 ที่ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย

01/04/2562 7

21 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบสา
ธารภัยและภัยพิบัติตางๆ

100,000.00 3,000.00 นางเสาร คุดชิตา 23/04/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

500.00 นางสาวมะลิ ปดซาย 23/04/2562 7

800.00 นางคํา แยมศรี 23/04/2562 7

600.00 นางสาวลําดวน คุดชิตา 23/04/2562 7

1,200.00 นายสมหมาย จินพละ 23/04/2562 7

500.00 นางละมัย มูลสิน 23/04/2562 7
700.00 นายทองสุข จินพละ 23/04/2562 7
700.00 นางดวงจันทร นาคินชาติ 23/04/2562 7

1,700.00 นายทองพูน ลุนลลาด 23/04/2562 7
3,000.00 นางอุไร ศรียะนัย 23/04/2562 7

700.00 นางอําพร ขะรัมย 23/04/2562 7
800.00 นางลี แสงพรม 23/04/2562 7
800.00 นางบัวทอง จันทรสนิท 23/04/2562 7

1,500.00 นางสาวเฉลียว คุดชิตา 23/04/2562 7

500.00 นางบัวทอง สีดางาม 23/04/2562 7

1,500.00 นางสุรัตน คุชิตา 23/04/2562 7

400.00 นางอุดร เขียววิลัย 22/05/2562 7

600.00 นางสมัย ซอยรัมย 22/05/2562 7

200.00 นายนิคม ซอยรัมย 22/05/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

1,000.00 นายพีระพล ทองพิมาย 22/05/2562 7

3,000.00 นายสมศักด์ิ หาญธงชัย 22/05/2562 7

2,500.00 นางจุฑามาศ และเพลิน 22/05/2562 7

400.00 นายสมาน ชํานาญกิจ 22/05/2562 7

3,000.00 นายบุญเพ็ง โชยรัมย 30/05/2562 7

400.00 นายบุญมี บํารัมย 30/05/2562 7

1,900.00 นายสําฤทธ์ิ โยเหลา 30/05/2562 7

900.00 นายจําลอง ขัตติยะ 30/05/2562 7

400.00 นายอํานวย ดารุสรัมย 30/05/2562 7

200.00 นายบุญสวน โชยรัมย 30/05/2562 7

2,100.00 นายสุบรรณ หงษดานกลาง 30/05/2562 7

2,400.00 นายสา ดารุสรัมย 30/05/2562 7

800.00 นางบุญศรี ถนอมสิน 30/05/2562 7

2,700.00 นางพวงพันธ สงศิริ 30/05/2562 7

22 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล "ทะเมนชัย
เกมส"

200,000.00 1,200.00 รานเกง-ดีไซน 19/03/2562 7

55,500.00 หจก.ที.เอช.สปอรตบุรีรัมย 19/03/2562 7

25,780.00 รานทิพยปญญา 19/03/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

81,900.00 นางพัณณชิตา เลิศไธสง 19/03/2562 30

6,000.00 นายทองพูน แสนแกว 29/03/2562 7

5,000.00 รร.บานหนองมวง 29/03/2562 7

23 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

40,000.00 1,500.00 คาจางเหมาเครื่องเสียง นาง
สมกล่ิน แตงทอง

09/01/2562 3

1,900.00 คาปายไวนิล รานเกง-ดีไซน 07/01/2562 7

13,990.00 คาวัสดุ รานแอดวิทยา 07/01/2562 7

24 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อาหารเสริม (นม) 1,073,073.00 81,065.60 โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแกน 01/11/2561 30

66,326.40 โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแกน 03/12/2561 30

81,065.60 โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแกน 03/01/2562 30

70,011.20 โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแกน 04/02/2562 30

70,011.20 โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแกน 01/03/2562 30

131,376.00 โรงนมมหาวิทยาลัยขอนแกน 01/03/2562 30

26,162.08 สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 01/07/2562 30

71,011.36 สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 01/07/2562 30

75,933.20 สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 01/08/2562 30

79,729.86 สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 02/09/2562 30

94,916.50 สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 01/09/2562 60

171,461.32 สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 02/09/2562 60



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

25 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการซอมแซม
ครุภัณฑเครื่องพน
หมอกควัน คา
บํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ
วัสดุตางๆ

10,000.00 2,310.00 นายถวิล แตงทอง 20/09/2562 7

26 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

150,000.00 4,086.00 สหกรณการเกษตรลําปลาย
มาศ จํากัด

13/11/2561 7

2,400.00 นายประเสริฐศักด์ิ สุดรัมย 20/11/2561 7

5,716.00 สหกรณการเกษตรลําปลาย
มาศ จํากัด

03/01/2562 7

3,600.00 นายประเสริฐศักด์ิ สุดรัมย 03/01/2562 7

3,277.00 สหกรณการเกษตรลําปลาย
มาศ จํากัด

05/07/2562 7

1,600.00 นายประเสริฐศักด์ิ สุดรัมย 11/07/2562 7

2,479.00 สหกรณการเกษตรลําปลาย
มาศ จํากัด

11/07/2562 7

1,600.00 นายประเสริฐศักด์ิ สุดรัมย 18/07/2562 7

36,000.00 รานปยะมาศพาณิชย 23/07/2562 7

1,296.00 รานเกง-ดีไซน 30/07/2562 7

2,000.00 นายถวิล แตงทอง 30/07/2562 7

3,204.00 สหกรณการเกษตรลําปลาย
มาศ จํากัด

09/09/2562 7

1,600.00 นายถวิล แตงทอง 17/09/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

27 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการสงเสริม
เยาวชนรูคิดรูทันเพื่อลด
ความเส่ียงจากปญหายา
เสพติดและการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร

25,000.00 13,600.00 นายอุดมศักด์ิ รัตนเมธาโกศล 20/08/2562 30

1,400.00 รานเกง-ดีไซน 27/08/2562 7

28 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

เบี้ยยังชีพผูพิการ 3,649,600.00 239,200.00 เดือนตุลาคม 08/10/2561 7

244,800.00 เดือนพฤศจิกายน 01/11/2561 7

246,400.00 เดือนธันวาคม 03/12/2561 7

477,600.00 เดือนมกราคม 02/01/2562 7

244,000.00 เดือนกุมภาพันธ 01/02/2562 7

242,400.00 เดือนมีนาคม 05/03/2562 7

241,600.00 เดือนเมษายน 01/04/2562 7

241,600.00 เดือนพฤษภาคม 01/05/2562 7

240,000.00 เดือนมิถุนายน 04/06/2562 7

240,000.00 เดือนกรกฎาคม 05/07/2562 7

244,800.00 เดือนสิงหาคม 06/08/2562 7

246,400.00 เดือนกันยายน 03/09/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

29 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 90,000.00 4,000.00 เดือนตุลาคม 08/10/2561 7

4,000.00 เดือนพฤศจิกายน 01/11/2561 7

4,000.00 เดือนธันวาคม 03/12/2561 7

4,000.00 เดือนมกราคม 02/01/2562 7

4,000.00 เดือนกุมภาพันธ 01/02/2562 7

4,000.00 เดือนมีนาคม 05/03/2562 7

4,000.00 เดือนเมษายน 01/04/2562 7

4,000.00 เดือนพฤษภาคม 01/05/2562 7

4,000.00 เดือนกรกฎาคม 05/07/2562 7

4,000.00 เดือนสิงหาคม 06/08/2562 7

4,000.00 เดือนกันยายน 03/09/2562 7

4,000.00 เดือนมิถุนายน 04/06/2562 7

30 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,029,600.00 519,500.00 เดือนตุลาคม 08/10/2561 7

524,300.00 เดือนพฤศจิกายน 01/11/2561 7
522,700.00 เดือนธันวาคม 03/12/2561 7
530,200.00 เดือนมกราคม 02/01/2562 7
529,200.00 เดือนกุมภาพันธ 01/02/2562 7
526,600.00 เดือนมีนาคม 05/03/2562 7
527,500.00 เดือนเมษายน 01/04/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

530,300.00 เดือนพฤษภาคม 01/05/2562 7

529,700.00 เดือนมิถุนายน 04/06/2562 7

531,700.00 เดือนกรกฎาคม 05/07/2562 7

539,300.00 เดือนสิงหาคม 06/08/2562 7

536,600.00 เดือนกันยายน 03/09/2562 7

31 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ

10,000.00 10,000.00 ที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศ

01/04/2562 7

32 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการหา
รายไดเพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย

10,000.00 10,000.00 สํานักงนเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

20/08/2562 7

33 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบาฯ ตามปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี
(ขับเคล่ือน)

50,000.00 432.00 รานเกง-ดีไซน 09/09/2562 7

34,410.00 รานปยะมาศพาณิชย 09/09/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

1,000.00 นายถวิล แตงทอง 18/09/2562 7

1,000.00 นายสมทรัพย ทองไทย 18/09/2562 7

1,000.00 นายอุทัย ดีเลิศรัมย 18/09/2562 7

1,000.00 นายสมพาน ยอดแกวทะเล 18/09/2562 7

34 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการปองกันและลด
อุบัตเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและวัน
สงกรานต

40,000.00 2,832.00 รานเกง-ดีไซน 21/12/2561 7

16,800.00 นายประภาส พลเยี่ยม 21/12/2561 30
2,432.00 รานเกง-ดีไซน 05/04/2562 7

16,800.00 นายประภาส พลเยี่ยม 05/04/2562 30
35 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต
โครงการใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมายและ
วินัยจราจร

15,000.00 563.00 รานเกง-ดีไซน 17/09/2562 7

2,100.00 รานฐานม่ันคง 17/09/2562 7

12,300.00 นายประภาส พลเยี่ยม 17/09/2562 7

36 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการการบริการ
แพทยฉุกเฉิน
(Emergency Medical
Services -EMS)

96,000.00 1,800.00 หนวยกูชีพทะเมนชัย 19/04/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

2,250.00 หนวยกูชีพทะเมนชัย 29/04/2562 7

3,600.00 หนวยกูชีพทะเมนชัย 07/05/2562 7

3,150.00 หนวยกูชีพทะเมนชัย 20/06/2562 7

4,600.00 หนวยกูชีพทะเมนชัย 06/08/2562 7

3,150.00 หนวยกูชีพทะเมนชัย 04/09/2562 7

37 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

โครงการเสริมสราง
ความรูเรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ.
ผูสูงอายุ และการดูแล
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
ในพื้นที่

15,000.00 14,225.00 นายอุดมศักด์ิ รัตนเมธาโกศล 20/09/2562 7

775.00 รานเกง-ดีไซน 24/09/2562 5

38 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

เงินสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันหนองมวง
(รายหัว)

153,000.00 153,000.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

23/05/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

39 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกาาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(คา
หนังสือ)

67,800.00 67,800.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

05/07/2562 7

40 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองมวง
 หมูที่ 4

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.4 14/02/2562 7

41 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานหนองมวง  หมูที่ 4

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.4 14/02/2562 7

42 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
หนองมวง หมูที่ 4

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.4 14/02/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

43 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานบริหาร
ชนบท หมูที่ 6

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.6 19/04/2562 7

44 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานบริหารชนบท หมูที่
 6

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.6 19/04/2562 7

45 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
บริหารชนบท หมูที่ 6

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.6 19/04/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

46 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองไทร
 หมูที่ 8

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.8 07/05/2562 7

47 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานหนองไทร หมูที่ 8

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.8 07/05/2562 7

48 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
หนองไทร หมูที่ 8

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.8 07/05/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

49 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานหนองบัว
 หมูที่ 9

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.9 07/05/2562 7

50 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานหนองบัว หมูที่ 9

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.9 07/05/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

51 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
หนองบัว หมูที่ 9

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.9 07/05/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

52 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนอง
มวงนอย หมูที่ 10

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.10 25/02/2562 7

53 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานหนองมวงนอย หมู
ที่ 10

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.10 25/02/2562 7

54 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงนอย หมูที่ 10

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.10 25/02/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

55 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานหนองน้ํา
ขุน หมูที่ 11

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.11 14/02/2562 7

56 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานหนองน้ําขุน หมูที่
11

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.11 14/02/2562 7

57 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
หนองน้ําขุน หมูที่ 11

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.11 14/02/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

58 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานบุตาริด
หมูที่ 12

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.12 20/08/2562 7

59 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานบุตาริด หมูที่ 12

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.12 20/08/2562 7

60 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
บุตาริด หมูที่ 12

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.12 20/08/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

61 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
หนองมวงใต หมูที่ 15

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.15 25/02/2562 7

62 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานหนองมวง
ใต หมูที่ 15

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.15 25/02/2562 7

63 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานหนองมวงใต หมูที่
15

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.15 25/02/2562 7

64 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง   บานนอย
พัฒนา หมูที่ 16

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.16 14/02/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

65 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานนอยพัฒนา หมูที่
16

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.16 14/02/2562 7

66 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
นอยพัฒนา หมูที่ 16

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.16 14/02/2562 7

67 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการใสใจ
สุขภาพหางไกล
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  บานใหมอัมพ
วัน หมูที่ 17

7,000.00 7,000.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.17 14/02/2562 7

68 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
บานใหมอัมพวัน หมูที่
17

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.17 14/02/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

69 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการรณรงค
ใหความรู ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม บาน
ใหมอัมพวัน หมูที่ 17

6,500.00 6,500.00 คณะกรรมการหมูบาน ม.17 14/02/2562 7

70 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

เงินอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

461,280.00 117,000.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

30/10/2561 7

117,800.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

29/01/2562 7

115,900.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

23/05/2562 7

110,580.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ
วันหนองมวง

20/08/2562 7

71 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองไทร

376,000.00 94,000.00 โรงเรียนบานหนองไทร 30/10/2561 7

94,000.00 โรงเรียนบานหนองไทร 29/01/2562 7

94,000.00 โรงเรียนบานหนองไทร 23/05/2562 7

93,000.00 โรงเรียนบานหนองไทร 20/08/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

72 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองบัว

387,000.00 94,000.00 โรงเรียนบานหนองบัว 30/10/2561 7

94,000.00 โรงเรียนบานหนองบัว 29/01/2562 7

95,000.00 โรงเรียนบานหนองบัว 23/05/2562 7

104,000.00 โรงเรียนบานหนองบัว 20/08/2562 7

73 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานหนองมวง

795,000.00 198,000.00 โรงเรียนบานหนองมวง 30/10/2561 7

198,000.00 โรงเรียนบานหนองมวง 29/01/2562 7

200,000.00 โรงเรียนบานหนองมวง 23/05/2562 7

199,000.00 โรงเรียนบานหนองมวง 20/08/2562 7

74 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานบริหาร
ชนบท

336,000.00 84,000.00 โรงเรียนบานบริหารชนบท 30/10/2561 7

84,000.00 โรงเรียนบานบริหารชนบท 29/01/2562 7

84,000.00 โรงเรียนบานบริหารชนบท 23/05/2562 7

84,000.00 โรงเรียนบานบริหารชนบท 20/08/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

75 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกิจการกิ่ง
กาชาดอําเภอลําปลาย
มาศ ในการรับบริจาค
โลหิต อวัยวะดวงตา
และการชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย
ผูดอยโอกาสและผูยากไร

40,000.00 40,000.00 กิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ 20/08/2562 7

76 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดต้ังปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ใชเปน (สถานที่กลาง)
อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

25,000.00 25,000.00 องคการบริหารสวนตําบลบุ
โพธ์ิ

05/07/2562 7

77 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

โครงการ "รักน้ํา รักปา
รักษาแผนดิน"

20,000.00 5,500.00 นายประภาส พลเยี่ยม 17/06/2562 30

1,250.00 รานเกง-ดีไซน 20/06/2562 7



ยุทธ
ศาสตร โครงการ

แหลงที่
มางบ
ประมาณ

งบตามขอบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การดําเนิน
งาน

1,500.00 นายถวิล แตงทอง 20/06/2562 7

78 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

1 อปท 1ถนนทองถิ่น
ใสใจส่ิงแวดลอม

25,000.00 17,310.00 รานวรพงศพันธุไม 25/02/2562 7

7,200.00 รานหนองคูกอสราง 25/02/2562 7

79 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมหมูบานและ
ตําบลในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป

15,000.00 432.00 รานเกง-ดีไซน 20/05/2562 14

3,250.00 นางสาวกมลทิพย หม่ืนไธสง 30/05/2562 7

275.00 นางสาวกมลทิพย หม่ืนไธสง 03/06/2562 7

450.00 นางสาวกมลทิพย หม่ืนไธสง 10/06/2562 7

80 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม

0.00 0.00 0 07/05/2562 14

81 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

โครงการอบรมสงเสริม
ความรูดานกฎหมาย

0.00 0.00 0 07/05/2562 14



จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

จํา
นวน

งบ
ประมาณ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

18 8,002,280.52 18 7,774,080.52 18 5,724,555.46 18 5,724,555.46 18 5,724,555.46

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ

2 70,000.00 2 50,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00 2 40,000.00

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต

63 17,824,492.00 61 15,488,353.00 56 13,870,107.32 56 13,870,107.32 56 13,870,107.32

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

3 65,000.00 3 65,000.00 2 32,760.00 2 32,760.00 2 32,760.00

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

8 535,000.00 5 30,000.00 3 4,407.00 1 4,407.00 1 4,407.00

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2562
อบต.ทะเมนชัย

เบิกจาย 100%ยุทธ
ศาสตร

แผนการดําเนินการ
ท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา



แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคา่โครงการ
เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

0 10 20 30 40 50 60 70

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นบรหิารจัดการบา้นเมอืง

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมตังิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ

0.00 5,000,000.0010,000,000.0015,000,000.0020,000,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นบรหิารจัดการ

100%

เบกิจา่ย

ลงนามสญัญา

อนุมตังิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ



ข้อเสนอแนะ/ปัญหา 
ปัญหา 

    1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจาก
บางโครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
    2.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา 
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมโยธาเป็นต้น 
   3.  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร  เช่น  ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนว
ทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการ 
   4.  ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กรท า
ให้การท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
    6.  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไม่น าโครงการที่
มีในแผนมาด าเนินงาน 
    7.  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ออกมาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ท าให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่สมบูรณ์  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ดังนี้ 
   ๑  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรบรรจุโครงการที่สามารถด าเนินการจริงได้ 

เนื่องจากงบประมาณทีผ่ลักมาแต่ละปกี็ไมเ่ยอะ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนา 
   ๒  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานใน

ทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   
   ๓  หากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชน

เข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็
จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อ อบต. ดีขึ้น   

   4  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความ
พึงพอใจข้างต้นแล้ว 
      5.  น าโครงการที่เกิดขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
     6.  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      7.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
    8.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง  หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 



    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
นายก อบต.ทะเมนชัย

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทะเมนชัย ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
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