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คํานํา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยกําหนดอํานาจ

หนาท่ีและกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และไดแกไขเพ่ิมเติมซึ่งไดกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลไดดําเนินการงานจัดทําแผนพัฒนาตําบลสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจมากมาย
หลายดานเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายและเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําแผน
ดําเนินงานข้ึน เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลทะเมนชัยใหมีแนวทางการพัฒนาท่ีแนนอน

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดทําแผน
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559 จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารสวน
ทองถ่ิน และเพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปน
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล สนองตอความตองการของประเทศชาติ
และประชาชนตอไป

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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สวนที่ ๑
บทนํา

๑.1 บทนํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนสาม
ปและแผนดําเนินงาน สําหรับแผนดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนั้น ทําใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมี
ความสะดวกมากข้ึนอีกดวย

นอกจากนั้น แผนดําเนินงานยังเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปน
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล

1.๒ วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
๑) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ี

ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
๒) เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ขององคการบริหาร

สวนตําบลทะเมนชัย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
๓) เพ่ือลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและ

จําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยใน

การควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 ระบุวา การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหดําเนินการตามข้ันตอนตามท่ีระเบียบกําหนด  ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การจัดทําแผนการดําเนินงาน มีข้ันตอน  ดังนี้
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  หนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะ
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เมนชัยแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย

2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  พิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน แลวเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

จัดทํารางแผนดําเนินงาน

เสนอรางแผนดําเนินงานให
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ

ประกาศใช

อปท.

หนวยงานอ่ืนๆ
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1.๔ ประโยชนของแผนดําเนินงาน
๑) ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  และใชแผนดําเนินงาน

เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน
๒) ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงาน/โครงการ ตามความตองการของประชาชน

และสามารถแกไขปญหาไดตรงกับความตองการ
๓) ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถไดใชแผนดําเนินงานมาจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณประจําป
๔) ทําใหประชาชนไดทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินกิจกรรม

อะไรบาง  เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส



สวนที่ ๒



แบบ ผด. 1

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด หนวยดําเนินการ

แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน 7 13.21 1,530,650 16.69
ทางเทา และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางท่ี 2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ 1 1.89 502,350 5.48
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา 1 1.89 220,000 2.40
แนวทางท่ี 4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา 2 3.77 529,800 5.78
แนวทางท่ี 5 พลังงานแสงอาทิตย 1 1.89 133,400 1.45

รวม 12 22.64 2,916,200 31.80

แนวทางท่ี 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิม 2 3.77 40,000 0.44 สํานักงานปลัด
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร
แนวทางท่ี 2 สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน 1 1.89 30,000 0.33 สวนสวัสดิการสังคม
และกลุมอาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน 0 0.00 0 0.00 สํานักงานปลัด
แนวทางท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 1 1.89 20,000 0.22 สวนการศึกา

รวม 4 7.55 90,000 0.98

                          สวนท่ี 2

กองชาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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แบบ ผด. 1

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด หนวยดําเนินการ

แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 3 5.66 85,000 0.93 สวนการศึกษา
และภูมิปญญาทองถ่ิน
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม 1 1.89 30,000 0.33 สวนการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและบูรณาการศึกษา 3 5.66 3,798,208 41.41 สวนการศึกษา
แนวทางท่ี 4 ดานการกีฬาและนันทนาการ 1 1.89 200,000 2.18 สวนการศึกษา
แนวทางท่ี 5 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย 5 9.43 564,000 6.15 สวนสาธารณสุข
แนวทางท่ี 6 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 6 11.32 230,000 2.51 สวนสวัสดิการสังคม
แนวทางท่ี 7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและ 6 11.32 185,000 2.02 สํานักงานปลัด
บรรเทาสาธารณภัย (งานปองกัน)
แนวทางท่ี 8 ดานการบริหารสาธารณะ 0 0.00 0 0.00 สวส.การศึกษา

รวม 25 47.17 5,092,208 55.52

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

                          สวนท่ี 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
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แบบ ผด. 1

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด หนวยดําเนินการ

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงค 1 1.89 100,000 1.09 สํานักงานปลัด
การกําจัดขยะมูลฝอย
แนวทางท่ี 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 2 3.77 30,000 0.33 สํานักงานปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม 3 5.66 130,000 1.42

แนวทางท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ 4 7.55 40,000 0.44 สํานักงานปลัด
องคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม สวนสวัสดิการสัง
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 3 5.66 440,000 4.80 ทุกสวน
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางท่ี 3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตาม 2 3.77 462,792 5.05 กองคลัง,กองชาง
มาตรฐานสากล สวนการศึกษา

รวม 9 16.98 942,792 10.28
รวมท้ังสิ้น 53 100.00 9,171,200 100.00

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

                          สวนท่ี 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

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 โครงการกอสรางลานคอนกรีต

เสริมเหล็กเอนกประสงค
หมู 4 บานหนองมวง

กอสรางลานคอนกรีต กวาง 20 เมตร
ความยาว 31 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 620
ตารางเมตร พ้ืนผิวขัดหยาบ พรอม
ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และ
 ปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง
 จํานวน 1 ปาย

213,000.- บริเวณท่ี
สาธารณะ
ประโยชน
หมูท่ี 4
บานหนองมวง

กองชาง

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แบบ ผด. 2                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับ
พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการกอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค
หมู 4 บานหนองมวง

กอสรางลานคอนกรีต กวาง 20 เมตร
ความยาว 31 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 620
ตารางเมตร พ้ืนผิวขัดหยาบ พรอม
ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และ
 ปายแนะนํากอนเขาดําเนินการกอสราง
 จํานวน 1 ปาย

213,000.- บริเวณท่ี
สาธารณะ
ประโยชน
หมูท่ี 4
บานหนองมวง

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6
บานบริหารชนบท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 480
ตารางเมตร ดินถมไหลทางตามสภาพ
พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

234,600 หมุท่ี 6
บานบริหาร
ชนบท ต.ทะ
เมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.
บุรีรัมย

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15
บานหนองมวงใต

ชวงท่ี 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว
 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 312 ตารางเมตร
วางทอคอนกรีต ุ 0.03 เมตร จํานวน
 7 ทอน
ชวงท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว
 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 136 ตารางเมตร
 พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
ปาย และปายและนํากอนเขา
ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย

220,000.- บริเวณบาน
นางรําไพ
รักษาอินทร
บานเลขท่ี 95
 หมูท่ี 8 ต.ทะ
เมนชัย
อ.ลําปลาย
มาศ
จ.บุรีรัมย

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15
บานหนองมวงใต

ชวงท่ี 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว
 78 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 312 ตารางเมตร
วางทอคอนกรีต ุ 0.03 เมตร จํานวน
 7 ทอน
ชวงท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว
 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 136 ตารางเมตร
 พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
ปาย และปายและนํากอนเขา
ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย

220,000.- บริเวณบาน
นางรําไพ
รักษาอินทร
บานเลขท่ี 95
 หมูท่ี 8 ต.ทะ
เมนชัย
อ.ลําปลาย
มาศ
จ.บุรีรัมย

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10
 บานหนองมวงนอย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4.00 เมตร ยาว 111
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 444 ตารางเมตร
 พรอมวางทอคอนกรีต ุ 0.30 เมตร
จํานวน 7 ทอน พรอมติดตั้งปาย
โครงการจํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินงานกอสราง
จํานวน 1 ปาย

219,850.- บริเวณที่นา
นายณัฐวุฒิ
แสนรัมยหมูที่
10 บานหนอง
มวงนอย
ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย

กองชาง

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10
 บานหนองมวงนอย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ความกวาง 4.00 เมตร ยาว 111
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 444 ตารางเมตร
 พรอมวางทอคอนกรีต ุ 0.30 เมตร
จํานวน 7 ทอน พรอมติดตั้งปาย
โครงการจํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินงานกอสราง
จํานวน 1 ปาย

219,850.- บริเวณที่นา
นายณัฐวุฒิ
แสนรัมยหมูที่
10 บานหนอง
มวงนอย
ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย

กองชาง

5 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
11 บานหนองนํ้าขุน

กอสรางลานอเนกประสงคคอน
กรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.10 เมตร
ปริมาณพ้ืนท่ีไมนอยกวา 612
ตารางเมตร พ้ืนผิวขัดหยาบพรอม
ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
และปายแนะนํากอนเขาดําเนินงาน
กอสราง จํานวน 1 ปาย

218,200.- บริเวณที่
สาธารณะ
ประโยชน
สระหนองแสง
หมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน
ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

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 โครงการกอสรางรางระบาย

นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางทอนํ้าเขาสระนํ้าหนอง
ไทร หมูท่ี 8 บานหนองไทร

 - วางทอคอนกรีต ุ 0.60 เมตร
จํานวน 71 ทอน
 - วางทอคอนกรีต ุ 0.40 เมตร
จํานวน 4 ทอน
 - วางทอคอนกรีต ุ 0.20 เมตร
จํานวน 81 ทอน
 -วางรางระบายนํ้าทอคอนกรีตสําเร็จ
ผาครึ่ง ุ 0.40 เมตร ลึก 0.20 เมตร
ยาว 1.00 เมตร จํานวน 149 อร
- บอพัก  พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

220,000.- บริเวณสระนํ้า
สระหนองไทร

หมูท่ี 8
ต.ทะเมนชัย

อ.ลําปลายมาศ

กองชาง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

6 โครงการกอสรางรางระบาย
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
วางทอนํ้าเขาสระนํ้าหนอง
ไทร หมูท่ี 8 บานหนองไทร

 - วางทอคอนกรีต ุ 0.60 เมตร
จํานวน 71 ทอน
 - วางทอคอนกรีต ุ 0.40 เมตร
จํานวน 4 ทอน
 - วางทอคอนกรีต ุ 0.20 เมตร
จํานวน 81 ทอน
 -วางรางระบายนํ้าทอคอนกรีตสําเร็จ
ผาครึ่ง ุ 0.40 เมตร ลึก 0.20 เมตร
ยาว 1.00 เมตร จํานวน 149 อร
- บอพัก  พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

220,000.- บริเวณสระนํ้า
สระหนองไทร

หมูท่ี 8
ต.ทะเมนชัย

อ.ลําปลายมาศ

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

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

หองนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 3 หอง ขนาดความกวาง 2.50
เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 3.50 เมตร
 พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

 205,00.- หอประชุม
องคการ

บริหารสวน
ตําบลทะเมน

ชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.

บุรีรัมย

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

7 โครงการกอสรางอาคาร
หองนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 3 หอง ขนาดความกวาง 2.50
เมตร ยาว 5.40 เมตร สูง 3.50 เมตร
 พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

 205,00.- หอประชุม
องคการ

บริหารสวน
ตําบลทะเมน

ชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.

บุรีรัมย

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.2 แนวทางการพัฒนาดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

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 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอลําปลายมาศ
 - การขยายเขตไฟฟาและเดินสายดับ
เพ่ือติดตั้งอุปกรณโคมไฟถนนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
จํานวน 300,00.- บาท
 - เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
สาธารณะบานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17
จํานวน 115,750.- บาท
 - เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
สาธารณะบานนอยพัฒนา หมูท่ี 16
จํานวน 86,600.- บาท

 502,350.- ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลทะเมน
ชัย

กองชาง

พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

พ.ศ. 2559
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ
8 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอลําปลายมาศ
 - การขยายเขตไฟฟาและเดินสายดับ
เพ่ือติดตั้งอุปกรณโคมไฟถนนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
จํานวน 300,00.- บาท
 - เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
สาธารณะบานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17
จํานวน 115,750.- บาท
 - เพ่ือติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง
สาธารณะบานนอยพัฒนา หมูท่ี 16
จํานวน 86,600.- บาท

 502,350.- ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลทะเมน
ชัย

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.3 แนวทางในการพัฒนาดานแหลงเก็บน้ํา

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

สาธารณะหนองบัว หมูท่ี 9
บานหนองบัว

ขุดลอกสระหนองบัว กวาง 22.50 เมตร
 ยาว 90 เมตร ความลึก 2.00 เมตร
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 4,050 ลบ.
เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

 220,00.- สระนํ้า
สาธารณะ

ประโยชนสระ
หนองบัว หมูท่ี
 9 ต.ทะเมน
ชัยอ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย

กองชาง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการขุดลอกสระนํ้า
สาธารณะหนองบัว หมูท่ี 9
บานหนองบัว

ขุดลอกสระหนองบัว กวาง 22.50 เมตร
 ยาว 90 เมตร ความลึก 2.00 เมตร
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 4,050 ลบ.
เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน
 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา
ดําเนินงานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

 220,00.- สระนํ้า
สาธารณะ

ประโยชนสระ
หนองบัว หมูท่ี
 9 ต.ทะเมน
ชัยอ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.4 แนวทางการในการพัฒนาการกอสรางและขยายเขตการบริการประปา

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

ขนาด 6 ลูกบาศกเมตร (ถัง
ไฟเบอร 4 ลูก) หมูท่ี 12
บานบุตาริด

กอสรางหอถังสูง ขนาดความกวาง
3.50 เมตร สูง 7.85 เมตร ถังไฟเบอร
 4 ลูก ขนาด 1,500 ลิตร
- ติดตั้งระบบทอประสานพรอมทอเมน
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินงานกอสราง
จํานวน 1 ปาย

220,00.- หมูท่ี 12 บาน
บุตาริด

ต.ทะเมนชัย
 อ.ลําปลาย

มาศ จ.บุรีรัมย

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ โครงการกอสรางหอถังสูง
ขนาด 6 ลูกบาศกเมตร (ถัง
ไฟเบอร 4 ลูก) หมูท่ี 12
บานบุตาริด

กอสรางหอถังสูง ขนาดความกวาง
3.50 เมตร สูง 7.85 เมตร ถังไฟเบอร
 4 ลูก ขนาด 1,500 ลิตร
- ติดตั้งระบบทอประสานพรอมทอเมน
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินงานกอสราง
จํานวน 1 ปาย

220,00.- หมูท่ี 12 บาน
บุตาริด

ต.ทะเมนชัย
 อ.ลําปลาย

มาศ จ.บุรีรัมย

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงตอเติม
ระบบประปาหมูบาน หมูท่ี
17 บานใหมอัมพวัน

 - ติดตั้งโครงเหล็กมุงหลังคาบนหอถัง
ประปา กวาง 3.50 เมตร ยาว 3.50
เมตร จํานวน 1 หลัง
  - ปมน้ํามันซัมเมอรส 1 แรง จํานวน 2 ตัว
  - ตูควบคุมพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตู
  - ติดตั้งทอประสานระบบ จํานวน 1
ระบบ

98,600.- ศาลากลาง
หมูบาน
 หมูท่ี 17
บานใหม
อัมพวัน

กองชาง
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.5 แนวทางการพัฒนาดานพลังงานแสงอาทิตย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครางการจัดซื้อ/ติดตั้งแผง

โซลาเซลลพรอมอุปกรณปม
นํ้า หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

 - ติดตั้งแผงโซลาเซลพรอมฐานพ้ืน
ติดตั้งขาแผง  จํานวน 6แผง
 - เทฐานพ้ืนพรอมโครงเหล็กกันฝน
จํานวน 1 ชุด
 - ติดตั้งตูควบคุมไฟฟาพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ตู
 - ติดตั้งทอประสานพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

133400.- หมูท่ี 15
บานนอย

พัฒนา    ต.
ทะเมนชัย
อ.ลําปลาย

มาศ จ.บุรีรัมย

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ โครางการจัดซื้อ/ติดตั้งแผง
โซลาเซลลพรอมอุปกรณปม
นํ้า หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

 - ติดตั้งแผงโซลาเซลพรอมฐานพ้ืน
ติดตั้งขาแผง  จํานวน 6แผง
 - เทฐานพ้ืนพรอมโครงเหล็กกันฝน
จํานวน 1 ชุด
 - ติดตั้งตูควบคุมไฟฟาพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ตู
 - ติดตั้งทอประสานพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

133400.- หมูท่ี 15
บานนอย

พัฒนา    ต.
ทะเมนชัย
อ.ลําปลาย

มาศ จ.บุรีรัมย

กองชาง
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการลด ละ เลิก การใช

สารเคมีเกษตร
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
ใหความรูแกเกษตรกรตําบลทะเมนชัย
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ โครงการลด ละ เลิก การใช
สารเคมีเกษตร

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
ใหความรูแกเกษตรกรตําบลทะเมนชัย
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 อุดหนุนอําเภอลําปลายมาศ
โครงการจัดงานเทศกาล
"งานประเพณี
ของดีลําปลายมาศ"

 - สนับสนุน/อุดหนุนตามโครงการจัด
งานเทศกาล "งานประเพณี ของดีลํา
ปลายมาศ"
 - เพ่ือประชาสัมพันธผลผลิตภัณฑ
ทางการเกาตร

10,000 อําเภอ
ลําปลายมาศ

สํานักปลัด
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ

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

ระยะสั้น
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
ตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม
ตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.4 แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

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

จังหวัดบุรีรัมย "โครงการจัด
งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง"

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัด
งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2



3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนาดานอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

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

วัฒนธรรมไทย
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการถวาย
เทียนสืบสานวัฒนธรรมเชน คาใชจาย
พิธีเปด-ปดการอบรม คาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
ประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมให
ความรูแกเกษตรกรตําบลทะเมนชัย
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม
คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

50,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมให
ความรูแกเกษตรกรตําบลทะเมนชัย
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม
คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

50,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

3 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

5,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัมนาศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ

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

ศาสนา (ธรรมะสัญจร)
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปน
รักสูงวัยใกลชิดศาสนา (ธรรมมะสัญจร)
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
ประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ โครงการปนรักสูงวัยใกลชิด
ศาสนา (ธรรมะสัญจร)

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปน
รักสูงวัยใกลชิดศาสนา (ธรรมมะสัญจร)
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
ประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา

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

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
 อบต.ทะเมนชัย

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 5
แหง
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน

2,582,400 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 5
แหง
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน

1,175,808 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
 อบต.ทะเมนชัย

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 5
แหง
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน

2,582,400 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 5
แหง
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน

1,175,808 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา

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

แหงชาติ
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งานวัดเด็กแหงชาติ เชน คาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรม คาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
ประกอบการอบรม คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

40,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ

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

เสพติด
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เชน
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

200,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9



3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.5 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

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

โรคติดตอ
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อนํ้ายาเคมีในการ
กําจัดยุง จํานวน 66 ขวดๆ 1,500
บาทเปนเงิน 99,000 บาท
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 22 ถังๆ ละ
4,500 บาท เปนเงิน 99,000 บาท
3. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ จํานวน
1,000 โดสๆละ 25 บาท เปน
25,000 บาท
4. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อยาฉีด
คุมกําเนิดสุนัข/แมว จํานวน 600
โดสๆละ 10 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
5. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น

309,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

๑ โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อนํ้ายาเคมีในการ
กําจัดยุง จํานวน 66 ขวดๆ 1,500
บาทเปนเงิน 99,000 บาท
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 22 ถังๆ ละ
4,500 บาท เปนเงิน 99,000 บาท
3. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ จํานวน
1,000 โดสๆละ 25 บาท เปน
25,000 บาท
4. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อยาฉีด
คุมกําเนิดสุนัข/แมว จํานวน 600
โดสๆละ 10 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
5. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น

309,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข
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                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.5 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

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

โรคไขเลือดออก โรคเอดส
และโรคอุบัติใหม

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
อบรมใหความรูเรื่องโรคไขเลือดออก
โรคเอดส และโรคอุบัติใหม เชน
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข

2 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย
สินอ่ืนๆ วัสดุตางๆ

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่องพนหมอกควัน
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน
อ่ืน วัสดุตางๆ

10,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพย
สินอ่ืนๆ วัสดุตางๆ

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน เครื่องพนหมอกควัน
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน
อ่ืน วัสดุตางๆ

10,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข

3 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

เพ่ือจายเปนสมทบหลักประกันสุขภาพ
อบต.ทะเมนชัย ในการดําเนินกิจกรรม
ตามระเบียบ กฎหมาย

150,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข

๑ อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เพ่ือจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม.
ในเขตชุมชน/หมูบานๆละ 7,500 บาท
 จํานวน 10 หมูบาน

75,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สาธารณสุข
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

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 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภกอนวัย
อันควร (แกมใส....วัยเสี่ยง)

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส....วัยเสี่ยง) เชน
 คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการสานสัมพันธสูงวัย
ดวยรักและหวงใย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส....วัยเสี่ยง) เชน
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

100,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการสานสัมพันธสูงวัย
ดวยรักและหวงใย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (แกมใส....วัยเสี่ยง) เชน
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

100,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

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

ผูปวยเอดส ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย

70,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ตําบลทะเมนชัย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เยาวชนอาสาพัฒนาตําบลทะเมนชัย)
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

3 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ตําบลทะเมนชัย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เยาวชนอาสาพัฒนาตําบลทะเมนชัย)
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

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 อุดหนุนโครงการหารายได

เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหา
รายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
 2559

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
สวัสดิการ

สังคม

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 โครงการจัดตั้งจุดสกัด และ

ใหบริการในชวยเทศกาลป
ใหมและสงกรานตเพ่ือ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ และ
การรักษาความสงบเรียบรอย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดตั้งจุดสกัด และใหบริการในชวย
เทศกาลปใหมและสงกรานตเพ่ือปองกัน
และลดอุบัติเหตุ และการรักษาความ
สงบเรียบรอย เชนคาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรม คาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยาก รคาวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

(ปองกัน)

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

1 โครงการจัดตั้งจุดสกัด และ
ใหบริการในชวยเทศกาลป
ใหมและสงกรานตเพ่ือ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ และ
การรักษาความสงบเรียบรอย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดตั้งจุดสกัด และใหบริการในชวย
เทศกาลปใหมและสงกรานตเพ่ือปองกัน
และลดอุบัติเหตุ และการรักษาความ
สงบเรียบรอย เชนคาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรม คาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยาก รคาวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

(ปองกัน)

2 โครงการฝกอบรมความรูดาน
การปองกันภัยแกประชาชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมความรูดานการปองกันภัยแก
ประชาชน เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรม คาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยาก รคาวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

(ปองกัน)
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3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 โครงการปองกันและ

ชวยเหลือ ผูประสบภัยและ
ภัยพิบัติตางๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปองกันและชวยเหลือ ผูประสบภัยและ
ภัยพิบัติตางๆ เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรม คาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยาก รคาวัสดุ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

(ปองกัน)

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 -31-

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2



3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 โครงการสัปดาหรณรงค

สํารวจซอม และสรางภาชนะ
กักเก็บนํ้าเพ่ือแกไขปญหาภัย
แลง

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สัปดาหรณรงค สํารวจซอม และสราง
ภาชนะกักเก็บนํ้าเพ่ือแกไขปญหาภัย
แลง เชนคาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม
 คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากรคา
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

(ปองกัน)

4 โครงการเยาวรุนใหม รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเยา
วรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด
เชนคาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม
คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

70,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

4 โครงการเยาวรุนใหม รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเยา
วรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด
เชนคาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม
คาจัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

70,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

 -32-

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2



3. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 อุดหนุนโครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดแก
โรงเรียน

สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดให
โรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5,000 บาท
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

5 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดแก
โรงเรียน

สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดให
โรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5,000 บาท
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท

20,000 อบต.ทะเมนชัย สวน
การศึกษา
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

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 โครงการศึกษาดูงานคัดแยก

ขยะและการจัดการขยะ
ชุมชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ศึกษาดูงานคัดแยกขยะและการจัดการ
ขยะชุมชนในพ้ืนท่ี เชน คาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรมคาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปน

100,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนาดาน สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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 โครงการวันทองถ่ินไทย รวม

ใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการวัน
ทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสีเขียว
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรมคา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
 คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระชนมพรรษ (วันพอ
แหงชาต)ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูก
ตนไมเฉลิมพระชนมพรรษ (วันพอ
แหงชาต)ิ เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการ
อบรมคาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
 และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระชนมพรรษ (วันพอ
แหงชาต)ิ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูก
ตนไมเฉลิมพระชนมพรรษ (วันพอ
แหงชาต)ิ เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการ
อบรมคาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
 และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด
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5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนทางการเมืองและสังคม

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 โครงการจัดงาน "วันทองถ่ิน

ไทย"
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งาน "วันทองถ่ินไทย" เชน คาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรมคาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และแผนชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและแผนชุมชน เชน คาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรมคาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

2 โครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และแผนชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและแผนชุมชน เชน คาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรมคาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด
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5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนทางการเมืองและสังคม

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 โครงการปกปองสถาบัน

ของชาติ
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปกปองสถาบันของชาติ เชน คาใชจาย
พิธีเปด-ปดการอบรมคาจัดสถานท่ี
คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
จําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรมคา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
 คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรมคา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
 คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด
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5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

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 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ

ศึกษาดูงานของผูบริหาร
สมาชิก พนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และผูนําชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิม
ศักยภาพและศึกาดูงานของผูบริหาร
สมาชิก พนักงานสวนตําบลลูกจาง และ
ผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรมคา
จัดสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
 คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจําเปน

400,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

6 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรมคาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
 และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

6 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรมคาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
 และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด
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                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

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

สมาชิกสภาและผูบริหาร
ทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามคาใชจายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหาร
ทองถ่ิน เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการ
อบรมคาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
 และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. 2
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล

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 โครงการปรับปรุงระบบแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการ
อบรมคาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
 และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน

452,792 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
ปรับปรุงศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ / จัดจาง

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



ภาคผนวก



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เร่ือง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9

.........................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 26 และขอ ๒๗ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผน
ดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นๆ  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ตั้งงบประมาณดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2559 ของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย และสวนราชการอ่ืนๆ โดยจําแนกรายละเอียดใหสอดคลองตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท่ีกําหนดไว ซึ่ง
แผนการดําเนินงานดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  เพ่ือควบคุมการดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป
พ.ศ. 2559 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไป
ตามระเบียบฯ จึงขอประกาศใชแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแตวันท่ี 1
ตุลาคม 2558 เปนตนไป  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

(นายทองอยู  อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

“คนบรุรีมัย ครอบครวัเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั ลกูหลานรชักาลที่ ๑”


