
    แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๒            งานนโยบายและแผน องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย�  



  คํานํา   “แผนการดําเนินงาน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  นั้น  มิใช�การจัดทําแผนพัฒนา แต�เป9นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแต�ละหน�วยงานที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององค!กรปกครองท�องถิ่น ประจําป>งบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะทําให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานในแต�ละป>งบประมาณที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซํ้าซ�อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ และจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป>มีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย      ได�ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค!การบริหาร    ส�วนตําบลทะเมนชัยข้ึน  โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค!กรปกครองส�วน   ท�องถ่ิน  หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืน  ท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดหมวดหมู�ให�สอด  คล�องกับยุทธศาสตร!และแนวทางการพัฒนาท่ีองค!การบริหารส�วนตําบลกําหนดไว� เพ่ือเป9นการ    แสดงถึงเปIาหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน    จริงในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และเพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน     ในการควบคุมการดําเนินงานให�เป9นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต�อไป    องค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย                     



 สารบัญ                                                                                                    หน*า ส�วนท่ี  ๑    ๑  บทนํา         ๑  ๒  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง        1  3  วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน      3  4  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      4  5  ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน      4  ส�วนท่ี  ๒   ๑  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)        6    ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด 02)        8  3  บัญชีจํานวนครุภัณฑ!ฯ  (ผด 02/1)         36                                 



 ส�วนท่ี  ๑ บทนํา  ๑.  บทนํา รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซ่ึงเป#นรัฐธรรมนูญฉบับป&จจุบันให)ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให)แก�องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินโดยกําหนดกรอบความเป#นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน)าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.2542 ได)บัญญัติให)มีองค/กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให)แก�การปกครองส�วนท)องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว�าด)วยการเข)าชื่อเสนอข)อบัญญัติท)องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว�าด)วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท)องถ่ินหรือผู)บริหารท)องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล�าวจัดทําข้ึนเพ่ือให)กระจายอํานาจเป#นไปอย�างโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได)  องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินจึงมีอํานาจกว)างขวางข้ึน  ซ่ึงมิใช�มีหน)าท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก�ประชาชนในท)องถ่ินเท�านั้น  แต�รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท)องถ่ิน และเป#นองค/กรท่ีเป?ดให)ประชาคมท)องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค/การบริหารส�วนตําบลมาก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ และแก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  กําหนดให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินสี่ปJและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเป#นแผนการดําเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ประจําปJงบประมาณนั้น โดยให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช)แผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต)องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในปJงบประมาณนั้น  ๒.  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561     การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ตามหมวด  1  ข)อ  8  ให)ผู)บริหารท)องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  ประกอบด)วย   1.  ผู)บริหารท)องถ่ิน      ประธานกรรมการ   2.  รองนายกองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ   3.  สมาชิกสภาท)องถ่ินท่ีสภาท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ   4.  ผู)ทรงคุณวุฒิท่ีผู)บริหารท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ    



 ห น) า  | 2      5.  ผู)แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู)บริหารท)องถ่ิน        คัดเลือกจํานวนไม�น)อยกว�าสามคน    กรรมการ    6.  ผู)แทนประชาคมท)องถ่ินท่ีประชาคมท)องถ่ินคัดเลือก        จํานวนไม�น)อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินหกคน   กรรมการ  7.  ปลัดองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน     กรรมการ   8.  หัวหน)าส�วนการบริหารท่ีมีหน)าท่ีจัดทําแผน   ผู)ช�วยเลขานุการ   กรรมการตามข)อ  8 (3) (4) (5) และ (6)  ให)มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือกได)อีก   หน�าท่ี   ข)อ  10  คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินมีอํานาจหน)าท่ีดังนี้     (1)  กําหนดแนวทางการพัฒนาท)องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก              (ก)  อํานาจหน)าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหน)าท่ีท่ีมีผลกระทบต�อประโยชน/สุขของประชาชน  เช�น  การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง          (ข)  ภารกิจถ�ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ           (ค)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ  กลุ�มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให)เน)นดําเนินการในยุทธศาสตร/ท่ีสําคัญและมีผลต�อประชาชนโดยตรง  เช�น  การแก)ไขป&ญหาความยากจนการปRองกันและแก)ไขป&ญหายาเสพติด           (ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในเขตจังหวัด           (จ)  นโยบายของผู)บริหารท)องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาท)องถ่ิน           (ฉ)  แผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน            ในการนําประเด็นข)างต)นมาจัดทําแผนพัฒนา  ให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของท)องถ่ินและความจําเป#นเร�งด�วนท่ีต)องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด)วย     (2)  ร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก)ไขป&ญหาเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนา   ในการจัดทําร�างแผนพัฒนา  ให)องค/การบริหารส�วนจังหวัด  เทศบาล  องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา  และองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  นําป&ญหาความต)องการจากแผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมู�บ)านหรือชุมชน  ท่ีจะดําเนินการเองได)มาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา  แต�หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา  และองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให)เสนอป&ญหา  ความต)องการไปยังองค/การบริหารส�วนจังหวัด  และให)องค/การบริหารส�วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนาขององค/การบริหารส�วนจังหวัดตามอํานาจหน)าท่ี   ข)อ  9  ให)ผู)บริหารท)องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินประกอบด)วย  1.  ปลัดองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน   ประธานกรรมการ   2.  หัวหน)าส�วนการบริหารขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน กรรมการ    



 ห น) า  | 3    3.  ผู)แทนประชาคมท)องถ่ินท่ีประชาคมท)องถ่ินคัดเลือก       จํานวนสามคน     กรรมการ    4.  หัวหน)าส�วนการบริหารท่ีมีหน)าท่ีจัดทําแผน  กรรมการและเลขานุการ  5.  เจ)าหน)าท่ีวิเคราะห/นโยบายและแผนหรือพนักงาน        ท)องถ่ินท่ีผู)บริหารท)องถ่ินมอบหมาย    ผู)ช�วยเลขานุการ    กรรมการตามข)อ  9 (3)  ให)มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือก   อีกได)   หน�าท่ี  ข)อ  11  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน  มีหน)าท่ีจัดทําร�างแผนพัฒนาให)สอดคล)องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินกําหนด  จัดทําร�างแผนการดําเนินงานและจัดทําร�างข)อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข)อ  19 (1)        3.  วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน    1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ประจําปJงบประมาณนั้นเพ่ือให)แนวทางในการดําเนินงานในปJงบประมาณนั้นขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซ)อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนกรายละเอียดต�างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน  2. แผนการดําเนินงานจะเป#นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู)บริหารท)องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให)เป#นไปอย�างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก   3.1 งบประมาณรายจ�ายประจําปJ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอุดหนุนให)หน�วยงานอ่ืนดําเนินการ)   3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินท่ีเกิดจากการจ�ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ�ายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถ่ิน   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินดําเนินการเองโดยไม�ใช)งบประมาณ (ถ)ามี)   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน (สําหรับองค/การบริหารส�วนจังหวัด ให)รวบรวมข)อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินหรือเป#นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวต�อเนื่องระหว�างองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน) โดยให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปJของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข)อง 



 ห น) า  | 4          3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินพิจารณาเห็นว�าจะเกิดประโยชน/ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  4.  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       การจัดทําแผนการดําเนินงานให)ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561โดยมีข้ันตอนของการดําเนินงาน ดังนี้   ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน หน�วยงานราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน แล)วจัดทําร�างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน   ๒) คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล)วเสนอนายกองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินประกาศเป#นแผนการดําเนินงานต�อไป ท้ังนี้ให)เป?ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห)าวันนับแต�วันท่ีประกาศเพ่ือให)ประชาชนในท)องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต)องป?ดประกาศไว)อย�างน)อยสามสิบวัน    แผนการดําเนินงานให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช)งบประมาณรายจ�ายประจําปJ  งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได)รับแจ)งแผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต)องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในปJงบประมาณนั้น    5.  ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน  ๑) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร/การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ ๒) เพ่ือจะได)ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ๓) เพ่ือแสดงความสอดคล)องกับงบประมาณรายจ�ายประจําปJ ๔) เพ่ือให)มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน�วยงานต�างๆ  ๕) เพ่ือทําให)การติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปJ มีความสะดวกมากข้ึน   



 ห น� า  | 5  คณะกรรม การสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่นพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน                       ป�ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน ป�ดประกาศภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ประกาศ จัดทําร�างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น   ขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนการดําเนินงานเป+นอํานาจของผู�บริหารท�องถิ่น  จัดทําเสร็จภายใน 30 วันนับแต�วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือได�รับแจ�งแผนงาน / โครงการ 1 2  คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่นพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน 3 พิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน ประกาศใช� รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท. หน�วยราชการ ส�วนกลาง ส�วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื�นๆที�ดําเนินการในพื "นที�ของ อปท. 



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก1.5  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.67 200,000 2.981.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 3.33 2,000,000 29.77รวม 3 5.00 2,200,000 32.74๒.6  แผนงานสร#างความเข#มแข็งของชุมชน 1 1.67 30,000 0.45 กองสวัสดิการสังคม2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.67 20,000 0.30 กองการศึกษารวม 2 3.33 50,000 0.743.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0.00 0 0.00๓.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.33 55,000 0.823.3  แผนงานการศึกษา 6 10.00 3,654,873 54.40๓.4  แผนงานสาธารณสุข 34 56.67 425,000 6.33๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห7 1 1.00 10,000 0.15๓.6  แผนงานสร#างความเข#มแข็งและชุมชน 4 6.67 50,000 0.74๓.7  แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 4 6.67 214,000 3.19๓.8  แผนงานงบกลาง 0 0.00 0 0.00รวม 51 85.00 4,408,873 65.62 หน#า | 6ยุทธศาสตร4 3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑องค'การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย'ยุทธศาสตร4/แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร4ที่  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานยุทธศาสตร4ที่  2   การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กองช�างสํานักปลัดกองการศึกษากองสวัสดิการสังคม



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก๔.3  แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.00๔.4  แผนงานสาธารณสุข 1 1.67 20,000 0.30๕.6  แผนงานการเกษตร 1 1.67 20,000 0.30รวม 2 3.33 40,000 0.60๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 3.33 20,000 0.305.3  แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.005.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00๕.6  แผนงานสร#างความเข#มเข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00รวม 2 3.33 20,000 0.30รวมทั้งสิ้น 60 100.00 6,718,873 100.00 หน#า | 7สํานักปลัดกองช�างยุทธศาสตร4ที่  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีองค'การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย'ยุทธศาสตร4/แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร4ที่  4  การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม สํานักปลัดแผนการดําเนินงาน  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



๑.   ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีต ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว�าง  5 1,000,000    บริเวณที่นา  นาง กองช�างเสริมเหล็ก หมู�ที่ 10 บ�านหนอง เมตร ยาว  383  เมตร  หนา 0.15 เมตร วิมลรัตน( ห�อไธงสงม�วงน�อย ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 1,915 ตาราง ถึงที่สวน นาง(แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- เมตร  วางท�อ คสล. เส�นผ�าศูนย(กลาง 0.30 สมจิตร  แซกรัมย(2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ เมตร จํานวน 18 ท�อน พร�อมติดตั้งป=ายที่ 3/2561 หน�า 11 ข�อ 8) โครงการและป=ายแนะนําก�อนเข�าดําเนินการก�อสร�าง  อย�างละ  1  ป=าย2 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว�าง  4 1,000,000    จากหนองบุตาริด กองช�างคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมขยาย เมตร ยาว  465  เมตร  หนา 0.15 เมตร สาธารณะประโยชน(ไหล�ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณคอนกรีตไม�น�อยกว�า 1,860 ตาราง ถึงที่นา นายเรียนหมู�ที่ 6 บ�านบริหารชนบท เมตร  วางท�อ คสล. เส�นผ�าศูนย(กลาง 0.30 แสนรัมย((แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- เมตร จํานวน 15 ท�อน พร�อมติดตั้งป=าย2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ โครงการและป=ายแนะนําก�อนเข�าดําเนินการที่ 3/2561 หน�า 11 ข�อ 9) ก�อสร�าง  อย�างละ  1  ป=าย หน�า | 8แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส-วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณลําดับ พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน)วยงานรับผิดชอบหลัก



๑.   ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานเคหะและชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 เงินอุดหนุนการไฟฟ=าส�วนภูมิภาค   -เพื่อให�พื้นที่มีไฟฟ=าสาธารณะ (ไฟทาง) ส�อง 200,000      อบต.ทะเมนชัย กองช�างอําเภอลําปลายมาศ สว�างคลอบคลุม(แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561-   -เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน2564  หน�า  167  ข�อ  1) ของประชาชนในเวลากลางคืน หน�า | 9                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส-วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน)วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 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 โครงการฝ�กอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อจ�ายเป นค�าใช"จ�ายในการดําเนินงาน 30,000        อบต.ทะเมนชัย กอง(แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป/ พ.ศ. 2561- โครงการฝ�กอบรมอาชีพระยะสั้น สวัสดิการสังคม2564 หน"า 147 ข"อ 58) หน"า | 10                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป.งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน)วยงานรับผิดชอบหลัก



๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ � แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 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 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อเป นการอนุรักษ?ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย? 20,000        อบต.ทะเมนชัย งานศาสนาบุรีรัมย? (โครงการจัดงานประเพณี และส�งเสิรมการท�องเที่ยว ประจําป/  2562 วัฒนธรรฯขึ้นเขาพนมรุ"ง)(แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป/ พ.ศ. 2561-2564 หน"า 168 ข"อ 2) หน"า | 11                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป.งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน)วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการรักษาความสงบภายใน 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 โครงการป�องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายตามโครงการป�องกัน 40,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัดทางถนนในช!วงเทศกาลป/ใหม! และลดอุบัติเหตุทางถนนในช!วงเทศกาลป/ (แผนงานรักษาและวันสงกรานต3 ใหม!และวันสงกรานต3 ความสงบ(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ภายใน)2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 19 ข%อ 1)2 โครงการอบรมให%ความรู%เกี่ยวกับ เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายตามโครงการ 15,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัดกฎหมายและวินัยจราจร ฝCกอบรมทบทวนอาสาสมัครป�องกันภัย (แผนงานรักษา(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ฝDายพลเรือน ความสงบ2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ ภายใน)ที่ 3/2561 หน%า 19 ข%อ 2) หน%า | 12ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศึกษา 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 โครงการวันเด็กแห!งชาติ เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายตามโครงการวันเด็ก 40,000        อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- แห!งชาติ  ประจําป/งบประมาณ 25622564  หน%า 152 ข%อ 68)2 เงินอาหารกลางวันศูนย3พัฒนา เพื่อจ!ายเป"นเงินค!าอาหารกลางวันให%กับ 441,000      อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม!วง ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม!วง(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561-2564 หน%า 170  ข%อ 4)3 เงินสําหรับสนับสนุนค!าจัดการ เพื่อจัดสรรค!าการเรียนการสอนสําหรับ 153,000      อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาเรียนการสอนของศูนย3พัฒนา เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป/)  ในศูนย3พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม!วง(รายหัว) เด็กเล็ก (ศพด.)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 30  ข%อ 1) หน%า | 13พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศึกษา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.4 เงินสําหรับสนับสนุนค!าใช%จ!ายใน เพื่อจัดสรรค!าการเรียนการสอนสําหรับ 67,800        อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับศูนย3 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป/)  ในศูนย3พัฒนาพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เด็กเล็ก (ศพด.)  ดังนี้(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- 1. ค!าหนังสือเรียน2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2. ค!าอุปกรณ3การเรียนที่ 3/2561 หน%า 30  ข%อ 2) 3. ค!าเครื่องแบบนักเรียน4. ค!ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู%5 อาหารเสริม (นม) เพื่อจ!ายเป"นค!าอาหารเสริม (นม) สําหรับ 1,073,073    อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา(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 หน%า | 14พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศึกษา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.6 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก เพื่อจ!ายเป"นค!าอาหารกลางวันสําหรับ 1,880,000    อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.อบต.ทะเมนชัย  จํานวน 4 แห!ง(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561-  - โรงเรียนบ%านหนองไทร2564  หน%า 170  ข%อ 4)  - โรงเรียนบ%านหนองบัว  - โรงเรียนบ%านหนองม!วง  - โรงเรียนบ%านบริหารชนบท หน%า | 15                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข 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 โครงการอบรมให%ความรู%การป�อง เพื่อเสริมสร%างสติปNญญาของเด็กไทยให%เต็ม 15,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดกันและแก%ไขปNญหาโรคขาดสาร ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ (งานไอโอดีนอย!างเข%มแข็งและยั่งยืน ประชากรทุกกลุ!มวัยโดยการขจัดปNญหาโรค สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ขาดสารไอโอดีนให%หมดไปจากประเทศไทย2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ อย!างยั่งยืนที่ 3/2561 หน%า 20  ข%อ 4)2 โครงการป�องกันและควบคุมโรค เพื่อควบคุมและป�องกันการแพร!ระบาดของ 150,000      อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดติดต!อ โรค เช!น โรคประจําถิ่น หรือโรคระบาดร%าย (งาน(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ. 2561 - แรงที่เกิดตามฤดูกาล เช!น โรคฉี่หนู  โรคไข% สาธารณสุข)2564  หน%า 154  ข%อ 73) หวัดนก โรคไข%หวัดสายพันธุ3ใหม! ฯลฯ ดังนี้  -ค!าจัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัดยุง  -ค!าจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย  -ค!าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามันหล!อลื่น หน%า | 16พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 โครงการสัตว3ปลอดโรค คนปลอด เพื่อสํารวจข%อมูลจํานวนสัตว3และขึ้นทะเบียน 10,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯภัยจากโรคพิษสุนัขบ%า (สํารวจ สัตว3ที่มีเจ%าของและไม!มีเจ%าของตามปณิธาน (งานข%อมูลจํานวนสัตว3และขึ้นทะเบียน) ศ.ดร.สมเด็จพระเจ%าลูกเธอเจ%าฟ�าจุฬาภรณ- สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- วลัยลักษณ3อัครราชกุมารี2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 หน%า 6  ข%อ 2)4 โครงการสัตว3ปลอดโรค คนปลอด เพื่อป�องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ%าตาม 50,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯภัยจากโรคพิษสุนัขบ%า(ขับเคลื่อน) ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ%าลูกเธอ เจ%าฟ�า (งาน(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- จุฬาภรณวลัยลักษณ3อัครราชกุมารี สาธารณสุข)2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561 หน%า 5  ข%อ 1) หน%า | 17                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.5 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านหนองม!วง หมู! 4 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 31  ข%อ 3)6 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านหนองม!วง  หมู! 4 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 31  ข%อ 4)7 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานมะเร็งเต%านม บ%านหนองม!วง หมู! 4 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 32  ข%อ 5) หน%า | 18                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.8 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านบริหารชนบท หมู! 6 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 32  ข%อ 6)9 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านบริหารชนบท หมู! 6 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 33  ข%อ 7)10 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต%า พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานนม บ%านบริหารชนบท  หมู! 6 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 33  ข%อ 8) หน%า | 19หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.11 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านหนองไทร หมู! 8 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 33  ข%อ 9)12 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านหนองไทร  หมู! 8 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 34  ข%อ 10)13 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานมะเร็งเต%านม บ%านหนองไทร หมู! 8 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 34  ข%อ 11) หน%า | 20                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.14 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านหนองบัว หมู! 9 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 34  ข%อ 12)15 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านหนองบัว  หมู! 9 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 35  ข%อ 13)16 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานมะเร็งเต%านม บ%านหนองบัว หมู! 9 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 35  ข%อ 14) หน%า | 21                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.17 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านหนองม!วง หมู! 10 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 35  ข%อ 15)18 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านหนองม!วง  หมู! 10 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 36  ข%อ 16)19 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู% เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานมะเร็งเต%านม บ%านหนองม!วง หมู! 10 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 36  ข%อ 17) หน%า | 22                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.20 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านหนองน้ําขุ!น หมู! 11 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 36  ข%อ 18)21 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านหนองน้ําขุ!น  หมู! 11 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 37  ข%อ 19)22 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานเต%านม บ%านหนองน้ําขุ!น หมู! 11 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 37  ข%อ 20) หน%า | 23                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.23 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านบุตาริด หมู! 12 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 37  ข%อ 21)24 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านบุตาริด  หมู! 12 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 38  ข%อ 22)25 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานเต%านม บ%านบุตาริด  หมู! 12 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 38 ข%อ 23) หน%า | 24                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.26 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านหนองม!วงใต% หมู! 15 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 38  ข%อ 24)27 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านหนองม!วงใต%  หมู! 15 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 39  ข%อ 25)28 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานเต%านม บ%านหนองม!วงใต%  หมู! 15 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 39 ข%อ 26) หน%า | 25                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.29 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านน%อยพัฒนา หมู! 16 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 39  ข%อ 27)30 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านน%อยพัฒนา  หมู! 16 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 40  ข%อ 28)31 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานเต%านม บ%านน%อยพัฒนา  หมู! 16 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 40 ข%อ 29) หน%า | 26                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.32 อุดหนุนโครงการใส!ใจสุขภาพ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 7,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯห!างไกลโรคเบาหวาน ความดัน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานโลหิตสูง บ%านใหม!อัมพวัน หมู! 17 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 40  ข%อ 30)33 อุดหนุนโครงการป�องกันและแก%ไข เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯปNญหาโรคขาดสารไอโอดีน พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานบ%านใหม!อัมพวัน  หมู! 17 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 41  ข%อ 31)34 อุดหนุนโครงการรณรงค3ให%ความรู%ตรวจ เพื่อเป"นเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ 6,500           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง พระราชดําริด%านสาธารณสุขของสมเด็จพระ (งานเต%านม บ%านใหม!อัมพวัน  หมู! 17 เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู! สาธารณสุข)(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- บ%านละ  20,000  บาท2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน%า 41 ข%อ 32) หน%า | 27                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสังคมสงเคราะห 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 เงินอุดหนุนสํานักงานเหล!ากาชาด เพื่อจ!ายเป"นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล!ากา 10,000        อบต.ทะเมนชัย งานสังคมจังหวัดบุรีรัมย3 ชาดจังหวัดบุรีรัมย3ตามโครงการหารายได% สงเคราะห3(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน3และให%2564  หน%า  171  ข%อ  6) ความช!วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล!ากาชาด หน%า | 28                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 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 โครงการปกป�องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร%างความรักและความสามัคคี 5,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดฯ(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ของคนในชาติ2564  หน%า 166 ข%อ 98)2 โครงการส!งเสริมเยาวชนรู%คิด   -เพื่อส!งเสริมให%เด็กและเยาวชนรู%คิด รู%ทัน 15,000        อบต.ทะเมนชัย กองรู%ทัน เพื่อลดความเสี่ยงจาก กับปNญหายาเสพติดและปNญหาการมีเพศ สวัสดิการสังคมปNญหายาเสพติดและการมีเพศ สัมพันธ3ก!อนวัยอันควร สังคมสัมพันธ3ก!อนวัยอันควร   -เพื่อป�องกันและแก%ไขปNญหายาเสพติด(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- และตั้งครรภ3ก!อนวัยอันควร2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561  หน%า 24 ข%อ 113 โครงการเสริมสร%างความรู%เรื่อง ส!งเสริมให%ผู%สูงอายุได%มีความรู%เกี่ยวกับเรื่อง 15,000        อบต.ทะเมนชัย กองกฎหมาย  สิทธิตาม พ.ร.บ.ผู%สูง กฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผู%สูงอายุ สวัสดิการสังคมอายุและการดูแลสุขภาพสําหรับ สังคมผู%สูงอายุในพื้นที่(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561-2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561  หน%า 22 ข%อ 6 หน%า | 29พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.4 โครงการส!งเสริมและพัฒนา เพื่อส!งเสริมให%กลุ!มเป�าหมายมีความรู%ความ 15,000        อบต.ทะเมนชัย กองคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ เข%าใจและเห็นความสําคัญของปNญหาความ สวัสดิการสังคมป�องกันและยุติความรุนแรงใน รุนแรง  รู%ถึงโทษทัณฑ3  และการคุ%มครอง สังคมครอบครัว ทางกฎหมายและร!วมเป"นเครือข!ายเฝ�าระวัง(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ปNญหา2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561  หน%า 24 ข%อ 10 หน%า | 30                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 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 โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อเป"นค!าใช%จ!ายในการดําเนินงานถวาย 2,000           อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาประจําป/ 2562 เทียนพรรษาเนื่องในวันเข%าพรรษา  ประจํา (การศาสนา(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ป/  2562 วัฒนธรรม2564  หน%า 159 ข%อ 86 ) และนันทนาการ)2 โครงการแข!งขันกีฬาประจํา เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายในการจัดการ 200,000      อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาตําบล "ทะเมนชัยเกมส3 " แข!งขันกีฬา เช!น ค!าจัดสถานที่และสนาม (การศาสนา(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- แข!งขัน ค!าตอบแทนกรรมการตัดสิน วัฒนธรรม2564  หน%า 152 ข%อ 67 ) ค!าเงินรางวัล ค!าถ%วยรางวัล ค!าอุปกรณ3กีฬา และค!าป�ายประชาสัมพันธ3ฯลฯ นันทนาการ)3 โครงการสืบสานประเพณีวัน เพื่อจ!ายเป"นค!าใช%จ!ายในการดําเนินการ 2,000           อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาสงกรานต3 ประเพณีวันสงกรานต3 ประจําป/ 2562 (การศาสนา(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- วัฒนธรรม2564  หน%า 159 ข%อ 85 ) และนันทนาการ) หน%า | 31แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.4 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป"นเงินอุดหนุนที่การปกครองอําเภอ 10,000        อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาอําเภอลําปลายมาศ ลําปลายมาศ  ตามโครงการงานรัฐพิธีอื่นๆ (การศาสนา(แผนพัฒนาท%องถิ่นสี่ป/ พ.ศ.2561- ที่กระทรวง ทบวงกรม มอบหมาย ซึ่งเป"น วัฒนธรรม2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ หน%าที่ของปวงชนชาวไทย และที่ 3/2561  หน%า 42 ข%อ 33 นันทนาการ) หน%า | 32องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการแผนการดําเนินงาน  ประจําป-งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม � แผนงานสาธารณสุข 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 โครงการหมู�บ�านสะอาด เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการ 20,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดปราศจากขยะ หมู�บ�านสะอาดปราศจากขยะ (งาน(แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- สาธารณสุข)2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2561 หน�า 27 ข�อ 1) หน�า | 33ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป.งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมยพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม � แผนงานการเกษตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการ "รักน้ํา รักป@า   -ส�งเสริมให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการ 20,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดรักษาแผ�นดิน" แก�ไขปDญหาภาวะโลกร�อนโดยเพิ่มพื้นที่(แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป1 พ.ศ.2561- สีเขียว2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ   -ส�งเสริมสนับสนุนให�ชุมชนเป�นเมืองน�าที่ 3/2561 หน�า 28 ข�อ 2) อยู�สวยงามและประชาชนมีคุณภาพ  -เพื่อให�แหล�งน้ําและพื้นที่ป@าฟIJนคืนสู�สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณK  -เพื่อสร�างจิตสํานึก และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษKทรัพยากรป@าไม�และแหล�งน้ํา หน�า | 34พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป.งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องคการบริหารส2วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๕ ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี � แผนงานบริหารงานทั่วไป 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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 15,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดและจัดเวีทีประชาคมหมู*บ+านและ ว*าด+วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกตําบลในการจัดทําแผนพัฒนา ครองส*วนท+องถิ่น พ.ศ. 2548ท+องถิ่นสี่ป6(แผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ป6 พ.ศ.2561-25654  หน+า 166 ข+อ 97 )2 โครงการส*งเสริมพัฒนาประชา   -เป=นการแลกเปลี่ยนองค/ความรู+  การรับ 5,000           อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดธิปไตยและการเลือกตั้ง ฟ@ง  รับทราบ ป@ญหาและความต+องการ(แผนพัฒนาท+องถิ่นสี่ป6 พ.ศ.2561- ของ อปท.เพื่อนําไปสู*การบริหารจัดการ2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ดีที่ 3/2561 หน+า 29 ข+อ 1)   -เพื่อสร+างความเป=นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับประชาชนให+มีความรู+ความเข+าใจ และสามารถนําไปสู*การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หน+า | 35                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป/งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องค�การบริหารส1วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย�ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน"วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



๑. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน � แผนงานบริหารงานทั่วไป 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 จัดซื้อพัดลมชนิดติดตั้งผนังขนาด เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 33,000        สํานักงาน สํานักปลัดใบพัด 30 นิ้ว ขนาดใบพัด 30 นิ้ว จํานวน 6 ตัว เพื่อ อบต.ทะเมนชัยติดตั้งภายในหอประชุมเอนกประสงค/องค/การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย2 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังขนาดใบ เพื่อจ�ายเป�นค�าจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 10,000        สํานักงาน สํานักปลัดพัด 18 นิ้ว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว เพื่อ อบต.ทะเมนชัยติดตั้งภายในห3องประชุมสภาองค/การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย3 ติดตั้งไฟสปอร/ตไลฟ6ภายในองค/ เพื่อจ�ายเป�นค�าติดตั้งไฟสปอร/ตไลฟ6ภายใน 12,000        สํานักงาน สํานักปลัดการบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย องค/การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย ชนิด อบต.ทะเมนชัยชนิด LED กําลังไฟ 30 วัตต/ หลอด LED กําลังไฟ 30 วัตต/ จํานวน 7ชุด  เพื่อความปลอดภัยของสํานักงาน หน3า | 36พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562                      บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม#ได%ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท%องถิ่น แบบ ผด. ๐๒/๑แผนการดําเนินงาน  ประจําป/งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องค�การบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย�ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน)วยงานรับผิดชอบหลัก



๑. ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน � แผนงานสังคมสงเคราะห� 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 ตู3เก็บแบบฟอร/มเอกสาร จัดซื้อตู3สําหรับเก็บแบบฟอร/มเอกสารต�างๆ 4,300           กองสวัสดิการ กองสวัสดิการมีคุณลักษณะ ดังนี้ สังคม สังคม  - ตู3เหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง อบต.ทะเมนชัย2 กล3องถ�ายภาพ จัดซื้อกล3องในการถ�ายภาพกิจกรรมโครง 9,000           กองสวัสดิการ กองสวัสดิการการต�างๆ  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ สังคม สังคม  -กล3องถ�ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ อบต.ทะเมนชัยละเอียด 16 ล3านพิกเซล จํานวน 1 ตัว หน3า | 37                      บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม#ได%ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท%องถิ่น แบบ ผด. ๐๒/๑แผนการดําเนินงาน  ประจําป/งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒องค�การบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย�ที่ ครุภัณฑ� รายละเอียดของครุภัณฑ�  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน)วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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