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อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย

คํานํา
“แผนการดําเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค!กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นั้น มิใชการ
จัดทําแผนพัฒนา แตเป9นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแตละหนวยงานที่จะ
ดําเนินการจริงในพื้นที่ขององค!กรปกครองทองถิ่น ประจําป>งบประมาณนั้นๆ ซึ่ ง จะทํา ใหองค! ก ร
ปกครองสวนทองถิ่ น มี แ นวทางการดํา เนิ น งานในแตละป> ง บประมาณที่ มี ค วามชั ด เจนในการ
ปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น ลดความซ้ํ า ซอนของโครงการ มี ก ารประสานและบู ร ณาการทํ า งานรวมกั บ
หนวยงานอื่นๆ และจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป>มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทํ า แผนพัฒ นาองค!ก ารบริห ารสวนตํ า บลทะเมนชัย
ไดดํา เนิน การจัด ทํา แผนการดํา เนิ นงาน ประจํา ป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค! การบริห าร
สวนตํ าบลทะเมนชัย ขึ้ น โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิ จกรรม ขององค! กรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้น
ที่ขององค! การบริห ารสวนตํ าบลทะเมนชัย ในป> งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดหมวดหมูใหสอด
คลองกั บ ยุ ทธศาสตร! และแนวทางการพั ฒ นาที่ องค! การบริ ห ารสวนตํ า บลกํ า หนดไว เพื่ อเป9 น การ
แสดงถึงเปI าหมายรายละเอี ยดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชั ดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน
จริงในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อใชเป9นเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริ หารทองถิ่ น
ในการควบคุมการดําเนินงานใหเป9นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑. บทนํา
รั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่ ง เป# น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป& จ จุ บั น ให)
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
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก)ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให)องค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
จัดทําแผนพัฒ นาท)องถิ่นสี่ ปJและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเป#นแผนการ
ดํา เนิ นงานขององค/กรปกครองสวนท) องถิ่ น ที่แสดงถึ งรายละเอีย ดแผนงาน โครงการพั ฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น ประจําปJงบประมาณนั้น โดยให)
จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช)แผนงานและโครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ต)องดําเนินการในพื้นที่องค/กรปกครองสวน
ท)องถิ่นในปJงบประมาณนั้น
๒. ระเบียบที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก)ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน ตามหมวด 1 ข) อ 8 ให) ผู) บ ริ ห ารท) อ งถิ่ น แตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น ประกอบด)วย
1. ผู)บริหารท)องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. รองนายกองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
3. สมาชิกสภาท)องถิ่นที่สภาท)องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
4. ผู)ทรงคุณวุฒิที่ผู)บริหารท)องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ

ห น) า | 2

5. ผู)แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู)บริหารท)องถิ่น
คัดเลือกจํานวนไมน)อยกวาสามคน
กรรมการ
6. ผู)แทนประชาคมท)องถิ่นที่ประชาคมท)องถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมน)อยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
7. ปลัดองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
กรรมการ
8. หัวหน)าสวนการบริหารที่มีหน)าที่จัดทําแผน
ผู)ชวยเลขานุการ
กรรมการตามข)อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให)มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปJและอาจได)รับ
การคัดเลือกได)อีก
หนาที่
ข)อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่นมีอํานาจหน)าที่ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท)องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํ า นาจหน) า ที่ ข ององค/ ก รปกครองสวนท) อ งถิ่ น โดยเฉพาะอํ า นาจหน) า ที่ ที่ มี
ผลกระทบตอประโยชน/สุขของประชาชน เชน การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยให)เน)นดําเนินการใน
ยุทธศาสตร/ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแก)ไขป&ญหาความยากจนการปRองกัน
และแก)ไขป&ญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่นในเขต
จังหวัด
(จ) นโยบายของผู)บริหารท)องถิ่นที่แถลงตอสภาท)องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบ)านหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นข)างต)นมาจัดทําแผนพัฒนา ให)องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของท)องถิ่นและความจําเป#นเรงดวนที่ต)องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด)วย
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก)ไขป&ญหาเกี่ยวกับ
การจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ให)องค/การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค/การบริหารสวน
ตําบลเมืองพัทยา และองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําป&ญหาความต)องการจาก
แผนพัฒนาหมูบ)านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบ)านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได)มา
พิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องค/การบริหารสวนตําบลเมือง
พัทยา และองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให)เสนอป&ญหา ความต)องการไปยัง
องค/การบริหารสวนจังหวัด และให)องค/การบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา
ขององค/การบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหน)าที่
ข)อ 9 ให) ผู) บ ริห ารท)องถิ่ นแตงตั้งคณะกรรมการสนั บ สนุน การจั ด ทํ าแผนพัฒ นาท)องถิ่ น
ประกอบด)วย
1. ปลัดองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. หัวหน)าสวนการบริหารขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น กรรมการ
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อีกได)

3. ผู)แทนประชาคมท)องถิ่นที่ประชาคมท)องถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
กรรมการ
4. หัวหน)าสวนการบริหารที่มีหน)าที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
5. เจ)าหน)าที่วิเคราะห/นโยบายและแผนหรือพนักงาน
ท)องถิ่นที่ผู)บริหารท)องถิ่นมอบหมาย
ผู)ชวยเลขานุการ
กรรมการตามข)อ 9 (3) ให)มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือก

หนาที่
ข) อ 11 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท) อ งถิ่ น มี ห น) า ที่ จั ด ทํ า ราง
แผนพัฒ นาให)ส อดคล) องกับแนวทางการพั ฒนาที่ คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น กําหนด จัด ทําราง
แผนการดําเนินงานและจัดทํารางข)อกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามข)อ 19 (1)
3. วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น ประจําปJงบประมาณ
นั้นเพื่อให)แนวทางในการดําเนินงานในปJงบประมาณนั้นขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ)อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและ
จําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงานจะเป#นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู)บริหารท)องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานให)เป#นไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
ในพื้น ที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่ น โดยโครงการ/กิจกรรมการพั ฒนา ที่จ ะบรรจุในแผนการ
ดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําปJ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององค/กรปกครองสวน
ท)องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นอุดหนุนให)หนวยงานอื่นดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่นที่เกิดจากการจายขาด
เงิ น สะสม เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ หรื องบประมาณรายจายอื่ น ๆ ที่ ดํ า เนิ น การตามโครงการพั ฒ นา
ท)องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช)
งบประมาณ (ถ)ามี)
3.4 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภู มิ ภ าค หรื อ
หนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น (สําหรับองค/การบริหารสวน
จังหวัด ให)รวบรวมข)อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นหรือเป#น
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น) โดยให)
องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปJของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป
ยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวข)อง
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3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นพิจารณาเห็นวาจะ
เกิดประโยชน/ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
4. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงานให)ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด)วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก)ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
โดยมีขั้นตอนของการดําเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดํา เนิน การในพื้น ที่ข ององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น แล)วจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น
๒) คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แล)วเสนอนายกองค/กร
ปกครองสวนท)องถิ่นประกาศเป#นแผนการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้ให)เป?ดประกาศแผนการดําเนินงาน
ภายในสิบห)าวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให)ประชาชนในท)องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต)องป?ดประกาศไว)
อยางน)อยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช)งบประมาณ
รายจายประจําปJ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได)รับแจ)งแผนงาน
และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภู มิภาค รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อหนวยงานอื่ น ๆ ที่ ต) อง
ดําเนินการในพื้นที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นในปJงบประมาณนั้น
5. ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน
๑) เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร/การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
๒) เพื่อจะได)ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดขององค/กรปกครองสวน
ท)องถิ่น
๓) เพื่อแสดงความสอดคล)องกับงบประมาณรายจายประจําปJ
๔) เพื่อให)มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ
๕) เพื่อทําให)การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปJ มีความสะดวกมากขึ้น

กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ประกาศใช

ขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไข
แผนการดําเนินงาน
เป+นอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน

3

ปดประกาศภายในสิบหา จัดทําเสร็จภายใน 30
วันนับแตวันที่ประกาศ วันนับแตวันที่ตั้ง
งบประมาณ
ปดประกาศไวอยางนอย ดําเนินการหรือไดรับ
สามสิบวัน
แจงแผนงาน /
โครงการ

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน

2

จัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

คณะกรรม
การสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

1

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ อปท. หนวยราชการ สวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืนๆทีดําเนินการในพื "นที
ของ อปท.
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แบบ ผด. ๐๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค'การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย'
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
คิดเปนรอยละของ
หนวยงาน
ยุทธศาสตร4/แผนงานการพัฒนา
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร4ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.67
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1
200,000
2.98
กองชาง
3.33
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2
2,000,000
29.77
5.00
รวม
3
2,200,000
32.74
ยุทธศาสตร4ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.67
๒.6 แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน
1
30,000
0.45
กองสวัสดิการสังคม
1.67
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1
20,000
0.30
กองการศึกษา
3.33
รวม
2
50,000
0.74
ยุทธศาสตร4 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
0
0.00
0
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
0.00
3.33
๓.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2
55,000
0.82
10.00
3.3 แผนงานการศึกษา
6
3,654,873
54.40
สํานักปลัด
56.67
๓.4 แผนงานสาธารณสุข
34
425,000
6.33
กองการศึกษา
1.00
๓.5 แผนงานสังคมสงเคราะห7
1
10,000
0.15
กองสวัสดิการสังคม
6.67
๓.6 แผนงานสร#างความเข#มแข็งและชุมชน
4
50,000
0.74
6.67
๓.7 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ
4
214,000
3.19
0.00
๓.8 แผนงานงบกลาง
0
0
0.00
85.00
รวม
51
4,408,873
65.62
หน#า | 6

แบบ ผด. ๐๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค'การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย'
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน คิดเปนรอยละของ
ยุทธศาสตร4/แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร4ที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
0
0.00
0
๔.3 แผนงานการศึกษา
0.00
1.67
๔.4 แผนงานสาธารณสุข
1
20,000
0.30
๕.6 แผนงานการเกษตร
1
20,000
0.30
1.67
รวม
2
3.33
40,000
0.60
ยุทธศาสตร4ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2
3.33
20,000
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
0.30
0
0.00
0
5.3 แผนงานการศึกษา
0.00
0
0.00
0
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
0.00
0
0.00
0
๕.6 แผนงานสร#างความเข#มเข็งของชุมชน
0.00
3.33
รวม
2
20,000
0.30
รวมทั้งสิ้น
60
100.00
6,718,873
100.00

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

โครงการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส-วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหนอง เมตร ยาว 383 เมตร หนา 0.15 เมตร
มวงนอย
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,915 ตาราง
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- เมตร วางทอ คสล. เสนผาศูนย(กลาง 0.30
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ เมตร จํานวน 18 ทอน พรอมติดตั้งป=าย
ที่ 3/2561 หนา 11 ขอ 8)
โครงการและป=ายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง อยางละ 1 ป=าย
2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขยาย เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 1,860 ตาราง
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
เมตร วางทอ คสล. เสนผาศูนย(กลาง 0.30
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- เมตร จํานวน 15 ทอน พรอมติดตั้งป=าย
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ โครงการและป=ายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
ที่ 3/2561 หนา 11 ขอ 9)
กอสราง อยางละ 1 ป=าย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

แบบ ผด. ๐๒

หน)วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.

1,000,000 บริเวณที่นา นาง
วิมลรัตน( หอไธงสง
ถึงที่สวน นาง
สมจิตร แซกรัมย(

กองชาง

1,000,000 จากหนองบุตาริด
สาธารณะประโยชน(
ถึงที่นา นายเรียน
แสนรัมย(

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส-วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 เงินอุดหนุนการไฟฟ=าสวนภูมิภาค -เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟ=าสาธารณะ (ไฟทาง)
สอง
อําเภอลําปลายมาศ
สวางคลอบคลุม
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน
ของประชาชนในเวลากลางคืน
2564 หนา 167 ขอ 1)

ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
200,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

แบบ ผด. ๐๒

หน)วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
หลัก
กองชาง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อจายเปนคาใช"จายในการดําเนินงาน
(แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป/ พ.ศ. 2561- โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น

งบประมาณ
(บาท)
30,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน)วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กอง
สวัสดิการสังคม

2564 หน"า 147 ข"อ 58)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อเปนการอนุรักษ?ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย?
บุรีรัมย? (โครงการจัดงานประเพณี และสงเสิรมการทองเที่ยว ประจําป/ 2562

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน)วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
หลัก
งานศาสนา
วัฒนธรรฯ

ขึ้นเขาพนมรุ"ง)
(แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป/ พ.ศ. 25612564 หน"า 168 ข"อ 2)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายตามโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช!วงเทศกาลป/
ทางถนนในช!วงเทศกาลป/ใหม!
ใหม!และวันสงกรานต3
และวันสงกรานต3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

40,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักงานปลัด
(แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน)

15,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักงานปลัด
(แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน)

(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 19 ข%อ 1)

2 โครงการอบรมให%ความรู%เกี่ยวกับ เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายตามโครงการ
ฝCกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
กฎหมายและวินัยจราจร
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ฝDายพลเรือน
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 19 ข%อ 2)

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการวันเด็กแห!งชาติ

เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายตามโครงการวันเด็ก
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- แห!งชาติ ประจําป/งบประมาณ 2562

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

40,000

อบต.ทะเมนชัย

กองการศึกษา

441,000

อบต.ทะเมนชัย

กองการศึกษา

153,000

อบต.ทะเมนชัย

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

2564 หน%า 152 ข%อ 68)

2 เงินอาหารกลางวันศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม!วง

เพื่อจ!ายเป"นเงินค!าอาหารกลางวันให%กับ
ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม!วง

(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.25612564 หน%า 170 ข%อ 4)

3 เงินสําหรับสนับสนุนค!าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย3พัฒนา

เพื่อจัดสรรค!าการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป/) ในศูนย3พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม!วง(รายหัว) เด็กเล็ก (ศพด.)
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 30 ข%อ 1)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

4 เงินสําหรับสนับสนุนค!าใช%จ!ายใน เพื่อจัดสรรค!าการเรียนการสอนสําหรับ
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย3
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป/) ในศูนย3พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
เด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- 1. ค!าหนังสือเรียน
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2. ค!าอุปกรณ3การเรียน
3. ค!าเครื่องแบบนักเรียน
ที่ 3/2561 หน%า 30 ข%อ 2)
4. ค!ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู%
5 อาหารเสริม (นม)
เพื่อจ!ายเป"นค!าอาหารเสริม (นม) สําหรับ
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2564 หน%า 153 ข%อ 70)
จํานวน 4 แห!ง
- โรงเรียนบ%านหนองไทร
- โรงเรียนบ%านหนองบัว
- โรงเรียนบ%านหนองม!วง
- โรงเรียนบ%านบริหารชนบท

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

67,800

อบต.ทะเมนชัย

กองการศึกษา

1,073,073

อบต.ทะเมนชัย

กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
6 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
เพื่อจ!ายเป"นค!าอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
อบต.ทะเมนชัย
จํานวน 4 แห!ง
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- - โรงเรียนบ%านหนองไทร
2564 หน%า 170 ข%อ 4)
- โรงเรียนบ%านหนองบัว
- โรงเรียนบ%านหนองม!วง
- โรงเรียนบ%านบริหารชนบท

ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
1,880,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
หลัก กษา
กองการศึ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการอบรมให%ความรู%การปอง เพื่อเสริมสร%างสติปNญญาของเด็กไทยให%เต็ม
กันและแก%ไขปNญหาโรคขาดสาร ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ไอโอดีนอย!างเข%มแข็งและยั่งยืน
ประชากรทุกกลุ!มวัยโดยการขจัดปNญหาโรค
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ขาดสารไอโอดีนให%หมดไปจากประเทศไทย
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ อย!างยั่งยืน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด
(งาน
สาธารณสุข)

150,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด
(งาน
สาธารณสุข)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

ที่ 3/2561 หน%า 20 ข%อ 4)

2 โครงการปองกันและควบคุมโรค เพื่อควบคุมและปองกันการแพร!ระบาดของ
ติดต!อ
โรค เช!น โรคประจําถิ่น หรือโรคระบาดร%าย
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ. 2561 - แรงที่เกิดตามฤดูกาล เช!น โรคฉี่หนู โรคไข%
2564 หน%า 154 ข%อ 73)
หวัดนก โรคไข%หวัดสายพันธุ3ใหม! ฯลฯ ดังนี้
-ค!าจัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัดยุง
-ค!าจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย
-ค!าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหล!อลื่น
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 โครงการสัตว3ปลอดโรค คนปลอด เพื่อสํารวจข%อมูลจํานวนสัตว3และขึ้นทะเบียน
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ%า (สํารวจ สัตว3ที่มีเจ%าของและไม!มีเจ%าของตามปณิธาน
ข%อมูลจํานวนสัตว3และขึ้นทะเบียน) ศ.ดร.สมเด็จพระเจ%าลูกเธอเจ%าฟาจุฬาภรณ(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- วลัยลักษณ3อัครราชกุมารี

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

50,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2/2561 หน%า 6 ข%อ 2)

4 โครงการสัตว3ปลอดโรค คนปลอด เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ%าตาม
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ%า(ขับเคลื่อน) ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ%าลูกเธอ เจ%าฟา
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- จุฬาภรณวลัยลักษณ3อัครราชกุมารี
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2/2561 หน%า 5 ข%อ 1)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
5 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านหนองม!วง หมู! 4 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

6

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 31 ข%อ 3)
อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านหนองม!วง หมู! 4

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 31 ข%อ 4)

7 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
มะเร็งเต%านม บ%านหนองม!วง หมู! 4 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 32 ข%อ 5)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
8 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านบริหารชนบท หมู! 6 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

9

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 32 ข%อ 6)
อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านบริหารชนบท หมู! 6

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 33 ข%อ 7)

10 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต%า พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
นม บ%านบริหารชนบท หมู! 6
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 33 ข%อ 8)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
11 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านหนองไทร หมู! 8 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 33 ข%อ 9)
12 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านหนองไทร หมู! 8

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 34 ข%อ 10)

13 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
มะเร็งเต%านม บ%านหนองไทร หมู! 8 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 34 ข%อ 11)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
14 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านหนองบัว หมู! 9
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 34 ข%อ 12)
15 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านหนองบัว หมู! 9

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 35 ข%อ 13)

16 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
มะเร็งเต%านม บ%านหนองบัว หมู! 9 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 35 ข%อ 14)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
17 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านหนองม!วง หมู! 10 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 35 ข%อ 15)
18 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านหนองม!วง หมู! 10

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 36 ข%อ 16)
19 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต%านม บ%านหนองม!วง หมู! 10
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 36 ข%อ 17)

เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
บ%านละ 20,000 บาท

หน%า | 22

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
20 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านหนองน้ําขุ!น หมู! 11 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 36 ข%อ 18)
21 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านหนองน้ําขุ!น หมู! 11

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 37 ข%อ 19)

22 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เต%านม บ%านหนองน้ําขุ!น หมู! 11
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 37 ข%อ 20)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
23 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านบุตาริด หมู! 12
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 37 ข%อ 21)
24 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านบุตาริด หมู! 12

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 38 ข%อ 22)

25 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เต%านม บ%านบุตาริด หมู! 12
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 38 ข%อ 23)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
26 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านหนองม!วงใต% หมู! 15 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 38 ข%อ 24)
27 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านหนองม!วงใต% หมู! 15

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 39 ข%อ 25)

28 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เต%านม บ%านหนองม!วงใต% หมู! 15
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 39 ข%อ 26)

หน%า | 25

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
29 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านน%อยพัฒนา หมู! 16 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 39 ข%อ 27)
30 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านน%อยพัฒนา หมู! 16

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 40 ข%อ 28)

31 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เต%านม บ%านน%อยพัฒนา หมู! 16
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 40 ข%อ 29)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
32 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ
เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
ห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
โลหิตสูง บ%านใหม!อัมพวัน หมู! 17 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท

ลําดับ

โครงการ

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 40 ข%อ 30)
33 อุดหนุนโครงการปองกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
7,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
ก ดฯ
สํานัหลั
กปลั
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

6,500

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ
(งาน
สาธารณสุข)

ปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน
บ%านใหม!อัมพวัน หมู! 17

พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 41 ข%อ 31)

34 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ
เต%านม บ%านใหม!อัมพวัน หมู! 17
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู!
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ 20,000 บาท
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 41 ข%อ 32)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 เงินอุดหนุนสํานักงานเหล!ากาชาด เพื่อจ!ายเป"นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล!ากา
จังหวัดบุรีรัมย3
ชาดจังหวัดบุรีรัมย3ตามโครงการหารายได%
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน3และให%
2564 หน%า 171 ข%อ 6)
ความช!วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล!ากาชาด

ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
หลังกคม
งานสั
สงเคราะห3
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการปกปองสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร%างความรักและความสามัคคี
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ของคนในชาติ

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัดฯ

15,000

อบต.ทะเมนชัย

กอง
สวัสดิการสังคม
สังคม

15,000

อบต.ทะเมนชัย

กอง
สวัสดิการสังคม
สังคม

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

2564 หน%า 166 ข%อ 98)

2 โครงการส!งเสริมเยาวชนรู%คิด
รู%ทัน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ปNญหายาเสพติดและการมีเพศ
สัมพันธ3ก!อนวัยอันควร

-เพื่อส!งเสริมให%เด็กและเยาวชนรู%คิด รู%ทัน
กับปNญหายาเสพติดและปNญหาการมีเพศ
สัมพันธ3ก!อนวัยอันควร
-เพื่อปองกันและแก%ไขปNญหายาเสพติด
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- และตั้งครรภ3ก!อนวัยอันควร
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 24 ข%อ 11

3 โครงการเสริมสร%างความรู%เรื่อง ส!งเสริมให%ผู%สูงอายุได%มีความรู%เกี่ยวกับเรื่อง
กฎหมาย สิทธิตาม พ.ร.บ.ผู%สูง กฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผู%สูงอายุ
อายุและการดูแลสุขภาพสําหรับ
ผู%สูงอายุในพื้นที่
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 22 ข%อ 6
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

4 โครงการส!งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ
ปองกันและยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อส!งเสริมให%กลุ!มเปาหมายมีความรู%ความ
เข%าใจและเห็นความสําคัญของปNญหาความ
รุนแรง รู%ถึงโทษทัณฑ3 และการคุ%มครอง
ทางกฎหมายและร!วมเป"นเครือข!ายเฝาระวัง
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ปNญหา

งบประมาณ
(บาท)
15,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กอง
สวัสดิการสังคม
สังคม

2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หน%า 24 ข%อ 10
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการถวายเทียนพรรษา
ประจําป/ 2562

เพื่อเป"นค!าใช%จ!ายในการดําเนินงานถวาย
เทียนพรรษาเนื่องในวันเข%าพรรษา ประจํา
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ป/ 2562

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

2,000

อบต.ทะเมนชัย

200,000

อบต.ทะเมนชัย

2,000

อบต.ทะเมนชัย

2564 หน%า 159 ข%อ 86 )

2 โครงการแข!งขันกีฬาประจํา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส3 "

เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายในการจัดการ
แข!งขันกีฬา เช!น ค!าจัดสถานที่และสนาม
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- แข!งขัน ค!าตอบแทนกรรมการตัดสิน
2564 หน%า 152 ข%อ 67 )
ค!าเงินรางวัล ค!าถ%วยรางวัล ค!าอุปกรณ3กีฬา
ค!าปายประชาสัมพันธ3ฯลฯ
3 โครงการสืบสานประเพณีวัน
เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายในการดําเนินการ
สงกรานต3
ประเพณีวันสงกรานต3 ประจําป/ 2562
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.25612564 หน%า 159 ข%อ 85 )

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กองการศึกษา
(การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ)
กองการศึกษา
(การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ)
กองการศึกษา
(การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ)
หน%า | 31

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ

4 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
อําเภอลําปลายมาศ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

เพื่อเป"นเงินอุดหนุนที่การปกครองอําเภอ
ลําปลายมาศ ตามโครงการงานรัฐพิธีอื่นๆ
(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ที่กระทรวง ทบวงกรม มอบหมาย ซึ่งเป"น
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ หน%าที่ของปวงชนชาวไทย
ที่ 3/2561 หน%า 42 ข%อ 33

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

กองการศึกษา
(การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ

1 โครงการหมูบานสะอาด
ปราศจากขยะ
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 พ.ศ.25612564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 3/2561 หนา 27 ขอ 1)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
หมูบานสะอาดปราศจากขยะ

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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

สํานักปลัด
(งาน
สาธารณสุข)
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการ "รักน้ํา รักป@า
-สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
รักษาแผนดิน"
แกไขปDญหาภาวะโลกรอนโดยเพิ่มพื้นที่
(แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- สีเขียว
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ -สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนา
ที่ 3/2561 หนา 28 ขอ 2)
อยูสวยงามและประชาชนมีคุณภาพ
-เพื่อใหแหลงน้ําและพื้นที่ป@าฟIJนคืนสู
สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณK
-เพื่อสรางจิตสํานึก และตระหนักถึงความ
สําคัญของการอนุรักษKทรัพยากรป@าไมและ
แหลงน้ํา

ลําดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ทะเมนชัย

หน"วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
หลัก
สํานักปลัด
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส1วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และจัดเวีทีประชาคมหมู*บ+านและ ว*าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปก
ตําบลในการจัดทําแผนพัฒนา
ครองส*วนท+องถิ่น พ.ศ. 2548
ท+องถิ่นสี่ป6

2

(แผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ป6 พ.ศ.256125654 หน+า 166 ข+อ 97 )
โครงการส*งเสริมพัฒนาประชา
-เป=นการแลกเปลี่ยนองค/ความรู+ การรับ
ธิปไตยและการเลือกตั้ง
ฟ@ง รับทราบ ป@ญหาและความต+องการ
(แผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ป6 พ.ศ.2561- ของ อปท.เพื่อนําไปสู*การบริหารจัดการ
2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ดี
ที่ 3/2561 หน+า 29 ข+อ 1)
-เพื่อสร+างความเป=นพลเมืองในระบอบ

สถานที่
ดําเนินการ

หน"วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

5,000

อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. 2562

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

ประชาธิปไตยกับประชาชนให+มีความรู+
ความเข+าใจ และสามารถนําไปสู*การ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม#ได%ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท%องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ

1 จัดซื้อพัดลมชนิดติดตั้งผนังขนาด เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง
ใบพัด 30 นิ้ว
ขนาดใบพัด 30 นิ้ว จํานวน 6 ตัว เพื่อ
ติดตั้งภายในหอประชุมเอนกประสงค/องค/
การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
2 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังขนาดใบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง
พัด 18 นิ้ว
ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว เพื่อ
ติดตั้งภายในห3องประชุมสภาองค/การบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย
3 ติดตั้งไฟสปอร/ตไลฟ6ภายในองค/ เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟสปอร/ตไลฟ6ภายใน
การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย องค/การบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ชนิด
ชนิด LED กําลังไฟ 30 วัตต/
หลอด LED กําลังไฟ 30 วัตต/ จํานวน 7
ชุด เพื่อความปลอดภัยของสํานักงาน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน)วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

33,000

สํานักงาน
อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

10,000

สํานักงาน
อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

12,000

สํานักงาน
อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

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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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไม#ได%ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท%องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

ครุภัณฑ

1 ตู3เก็บแบบฟอร/มเอกสาร

2 กล3องถายภาพ

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ
จัดซื้อตู3สําหรับเก็บแบบฟอร/มเอกสารตางๆ
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู3เหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง
จัดซื้อกล3องในการถายภาพกิจกรรมโครง
การตางๆ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-กล3องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล3านพิกเซล จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)
4,300

9,000

สถานที่
ดําเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม
อบต.ทะเมนชัย
กองสวัสดิการ
สังคม
อบต.ทะเมนชัย

หน)วยงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
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.
หลัสกดิการ
กองสวั
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
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