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รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  

ประจำปีงบประมาณ 2565  
รอบหกเดือน ครั้งที ่1 

(ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
    เป็นการติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีกำหนดระยะเวลา ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ในเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม   หรือไตรมาสที่ 1 - 2 รอบเดือนเมษายน 2565 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 

   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม - ธันวาคม)    ไตรมาสที่  2  (มกราคม -  มีนาคม)  
 ไตรมาสที่ 3  (เมษายน  - มิถุนายน)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

 ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ยุทธศาสตร์ 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

18 7,729,000 23 8,108,500.00 59 27,695,600.00 54 27,236,924.00 

ด้านเศรษฐกิจ 2 70,000 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 
ด้านคุณภาพชีวิตที่
ดี 

33 18,410,273 47 19,524,340.00 59 21,278,900.00 59 19,173,010.00 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

3 65,000 3 50,000.00 7 150,000.00 7 150,000.00 

ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

8 80,000 7 5,590,000.00 7 1,250,000.00 10 1,105,000.00 

รวม 64 26,354,273 83 33,372,840.00 135 50,474,500.00 133 47,764,934.00 
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4.  การจัดทำงบประมาณ 
   ผู้บริหารอบต.ทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ และโครงการที่อนุมัติเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  59  โครงการ งบประมาณ 
19,368,710.-  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 3,223,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 10,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 33 15,535,710.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 70,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 530,000.00 

รวม 59 19,368,710.00 
 
 
   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทะเมนชัย มีดังนี้ 
 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลาย
มาศ 

200,000.00 กองช่าง 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทับคอนกรีตเดิม จากบ้านนายสอาด 
โชยรัมย์ ถึงบ้านนายอุทัย แสนรัมย์ หมู่ที่ 
4 บ้านหนองม่วง 

92,000.00 กองช่าง 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม
ลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง จากที่นานางจำ
รอง สารนอก ถึงท่ีนา นางวันเพ็ญ คุชิตา 
หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท 

284,000.00 กองช่าง 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายธิวา ตรีประเคน ถึงท่ีสวน
นางสายทอง ชารีคาน หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองน้ำขุ่น 

220,000.00 กองช่าง 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก
เกรดปรับแต่งจากบริเวณสระโก ถึงบริเวณ
คลองลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 

208,000.00 กองช่าง 
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6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร 

299,000.00 กองช่าง 

7.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบริเวณบ้านนางประดับ จันสว่าง ถึงท่ี
นานายณรงค์ วรธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
บัว 

300,000.00 กองช่าง 

8.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณท่ีนา 
นางสาวมนัสนันท์ เคียนรัมย์ ถึงท่ีนานาง
ชลลดา เคียนรัมย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ม่วงน้อย 

202,000.00 กองช่าง 

9.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมจากบริเวณบ้าน
นางคำมูล พิศเพ็ง ถึงบ้านนางสว่าง เขียว
วิลัย หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด 

395,000.00 กองช่าง 

10.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณบ้านนางสุภาวดี มีศรี ถึง
บริเวณท่ีสวนนางที มีศรี หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองม่วงใต้ 

106,000.00 กองช่าง 

11.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณท่ีสวนนางสาร แสนรัมย์ ถึง
บริเวณบ้านนางบุญเรือง เสวตรัมย์ หมู่ที่ 
15 บ้านหนองม่วงใต้ 

194,000.00 กองช่าง 

12.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบริเวณท่ีสวนนางบัวไข แสงรัมย์ ถึง
บริเวณท่ีสวนนายกง บุญตามทัน หมู่ที่ 
16 บ้านน้อยพัฒนา 

322,000.00 กองช่าง 

13.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิมจากบริเวณบ้านนางสมัย 
ซอยรัมย์ ถึง บริเวณวัดอัมพวันหนองม่วง 
หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน 

299,000.00 กองช่าง 

14.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายอุทัย แซกรัมย์ ถึงที่สวน
นางสาวสายใจ แซกรัมย์ หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองม่วงน้อย  

102,000.00 กองช่าง 
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15.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ 

40,000.00 สำนักปลัด  

16.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  

143,810.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองม่วง 

308,700.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
ไทร 

361,200.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
บัว 

432,600.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
ม่วง 

865,200.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
บริหารชนบท 

319,200.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 300,000.00 สำนักปลัด 

23.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน) 

40,000.00 สำนักปลัด 

24.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สำรวจและ
ขึ้นทะเบียน) 

10,000.00 สำนักปลัด 
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25.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Services - EMS) 

60,000.00 สำนักปลัด 

26.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน 10 หมู่บ้าน 

200,000.00 สำนักปลัด 

27.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่ง
กาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

40,000.00 สำนักปลัด 

28.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

29.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 

20,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

30.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและสตรีเพ่ือป้องกันและยุติปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

31.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมาย
สิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ และการดูแล
สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

32.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลป) 15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

33.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลด
ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

15,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

34.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่
กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 สำนักปลัด  

35.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดี
ประจำตำบล 

30,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 



หน้า | 6  

 

36.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการถวายเทียนพรรษา 30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

37.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

38.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

39.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเมน
ชัยเกมส์" 

200,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำ
ปลายมาศ 

10,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,900,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

42.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

43.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,900,000.00 กองสวัสดิการ
สังคม 

44.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 สำนักปลัด  

45.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลาย
มาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

20,000.00 สำนักปลัด  

46.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ำ 

15,000.00 สำนักปลัด  

47.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 

20,000.00 สำนักปลัด  
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48.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผู้บริหาารท้องถิ่น 

250,000.00 สำนักปลัด  

49.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงาน
ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

250,000.00 สำนักปลัด  

50.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 

5,000.00 สำนักปลัด  

51.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวน
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000.00 สำนักปลัด  

52.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

10,000.00 สำนักปลัด  

53.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 

0.00 สำนักปลัด  

54.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 10,000.00 สำนักปลัด  

55.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะในชุมชน 

15,000.00 สำนักปลัด  

56.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

15,000.00 สำนักปลัด  

57.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15,000.00 สำนักปลัด  

58.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืด
สู่ชุมชน 

15,000.00 สำนักปลัด 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

59.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
"โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง" 

10,000.00 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
       อบต.ทะเมนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 14,665,710.- บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงิน 5,710,970.-  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

13 5,492,038.00 13 5,492,038.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 14,982.00 1 432.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

1 218,500.50 1 218,500.50 

รวม 15 5,725,520.50 15 5,710,970.50 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ  อบต.ทะเมนชัย  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวัน
สงกรานต ์

40,000.00 19,632.00 19,632.00 20,368.00    สำนักปลดั 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสนับสนุนสำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

143,810.00 102,000.00 102,000.00 41,810.00    กองการศึกษาฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง 

308,700.00 162,624.00 162,624.00 146,076.00    กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองไทร 

361,200.00 175,182.00 175,182.00 186,018.00    กองการศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองบัว 

432,600.00 214,200.00 214,200.00 218,400.00    กองการศึกษาฯ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองม่วง 

865,200.00 432,600.00 432,600.00 432,600.00    กองการศึกษาฯ 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านบริหารชนบท 

319,200.00 159,600.00 159,600.00 159,600.00    กองการศึกษาฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

8 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนนุ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อใช้เป็น (สถานท่ีกลาง) อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบรุีรมัย ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00    สำนักปลดั 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
อำเภอลำปลายมาศ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00    สำนักปลดั 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,900,000.00 1,182,000.00 1,182,000.00 2,718,000.00    
กองสวัสดิการ

สังคม 
11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

คุณภาพชีวิตที่ด ี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 16,000.00 16,000.00 74,000.00    

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,900,000.00 2,988,200.00 2,988,200.00 4,911,800.00    
กองสวัสดิการ

สังคม 
13 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอ
ลำปลายมาศตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00    สำนักปลดั 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการบา้นเมือง  
ที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหาารท้องถิ่น 

250,000.00 218,500.50 218,500.50 31,499.50    สำนักปลดั 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
ลดปรมิาณขยะในชุมชน 

15,000.00 14,982.00 432.00 18.00    สำนักปลดั 

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
ลำปลายมาศ 

200,000.00 0 0 200,000.00    กองช่าง 

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทับคอนกรีตเดิม จาก
บ้านนายสะอาด โชยรมัย์ ถึงบ้าน
นายอุทัย แสนรัมย์ หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองม่วง 

92,000.00 0 0 92,000.00    กองช่าง 

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ
พร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง 
จากท่ีนานางจำรอง สารนอก ถึงที่
นา นางวันเพ็ญ คุชิตา หมู่ที่ 6 
บ้านบริหารชนบท 

284,000.00 0 0 284,000.00    กองช่าง 

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากบ้านนายธิวา     
ตรีประเคน ถึงที่สวนนางสายทอง 
ชารีคาน หมู่ที่ 11 บ้านหนอง   
น้ำขุ่น 

220,000.00 0 0 220,000.00    กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลง
หินคลุกเกรดปรับแต่งจากบรเิวณ
สระโก ถึงบริเวณคลองลำห้วยไผ่ 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 

208,000.00 0 0 208,000.00    กองช่าง 

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
ไทร 

299,000.00 0 0 299,000.00    กองช่าง 

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จากบรเิวณบ้านนาง
ประดับ จันสว่าง ถึงที่นานาย
ณรงค์ วรธงชัย หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองบัว 

300,000.00 0 0 300,000.00    กองช่าง 

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมถนนคอนกรีตเดิม
บริเวณที่นา นางสาวมนัสนันท์ 
เคียนรัมย์ ถึงที่นานางชลลดา 
เคียนรัมย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
ม่วงน้อย 

202,000.00 0 0 202,000.00    กองช่าง 

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเช่ือมถนนคอนกรีตเดิม
จากบริเวณบ้านนางคำมลู พิศเพ็ง 
ถึงบ้านนางสว่าง เขียววิลัย หมู่ที่ 
12 บ้านบตุารดิ 

395,000.00 0 0 395,000.00    กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบรเิวณบ้านนาง
สุภาวดี มีศรี ถึงบริเวณที่สวน  
นางที มีศรี หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ม่วงใต ้

106,000.00 0 0 106,000.00    กองช่าง 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบรเิวณทีส่วนนาง
สาร แสนรัมย์ ถึงบรเิวณบ้านนาง
บุญเรือง เสวตรมัย์ หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองม่วงใต ้

194,000.00 0 0 194,000.00    กองช่าง 

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบรเิวณทีส่วนนาง
บัวไข แสงรัมย์ ถึงบรเิวณทีส่วน
นายกง บุญตามทัน หมู่ที่ 16 
บ้านน้อยพัฒนา 

322,000.00 0 0 322,000.00    กองช่าง 

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัล
ติกทับถนนคอนกรีตเดิมจาก
บริเวณบา้นนางสมยั ซอยรัมย์ ถึง 
บริเวณวดัอัมพวันหนองม่วง หมู่ที่ 
17 บ้านใหม่อมัพวัน 

299,000.00 0 0 299,000.00    กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณบ้านนายอุทัย 
แซกรัมย์ ถึงที่สวนนางสาวสายใจ 
แซกรัมย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนอง  
ม่วงน้อย  

102,000.00 0 0 102,000.00    กองช่าง 

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

300,000.00 0 0 300,000.00    สำนักปลดั 

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี 
(ขับเคลื่อน) 

40,000.00 0 0 40,000.00    สำนักปลดั 

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี 
(สำรวจและขึ้นทะเบยีน) 

10,000.00 0 0 10,000.00    สำนักปลดั 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Services 
- EMS) 

60,000.00 0 0 60,000.00    สำนักปลดั 

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ
คณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน 10 
หมู่บ้าน 

200,000.00 0 0 200,000.00    สำนักปลดั 

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการ
กิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศใน
การรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตา
และการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยผูด้้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

40,000.00 0 0 40,000.00    สำนักปลดั 

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ "โรงเรียน
ผู้สูงอายุ" 

20,000.00 0 0 20,000.00    กองสวัสดิการฯ 

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการเยาวชนรุ่นใหมร่่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

20,000.00 0 0 20,000.00    กองสวัสดิการฯ 

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ
ป้องกันและยุติปญัหาความรุนแรง
ในครอบครัว 

15,000.00 0 0 15,000.00    กองสวัสดิการฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการเสรมิสร้างความรู้เรื่อง
กฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผูสู้งอายุ 
และการดูแลสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 

15,000.00 0 0 15,000.00    กองสวัสดิการฯ 

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้น
บาสโลป) 

15,000.00 0 0 15,000.00    กองสวัสดิการฯ 

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทัน
เพื่อลดความเสีย่งจากปัญหายา
เสพติดและการมเีพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

15,000.00 0 0 15,000.00    กองสวัสดิการฯ 

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ของชุมชนและจัด
นิทรรศการของดีประจำตำบล 

30,000.00 0 0 30,000.00    กองสวัสดิการฯ 

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการถวายเทียนพรรษา 
30,000.00 0 0 30,000.00    

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต ์ 30,000.00 0 0 30,000.00    

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการประเพณีลอยกระทง 
50,000.00 0 0 50,000.00    

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล 
"ทะเมนชัยเกมส์" 200,000.00 0 0 200,000.00    

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อุดหนุนโครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบรุีรมัย ์

10,000.00 0 0 10,000.00    สำนักปลดั 

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติ
ใหม่และอุบัตซิ้ำ 

15,000.00 0 0 15,000.00    สำนักปลดั 

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียน 

20,000.00 0 0 20,000.00    สำนักปลดั 

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

โครงการอบรมสมัมนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำ
ชุมชน พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 

250,000.00 0 0 250,000.00    สำนักปลดั 

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 5,000.00 0 0 5,000.00    สำนักปลดั 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และจัดเวทีประชาคมตำบลในการ
จัดทำทบทวนเพิ่มเตมิ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000.00 0 0 15,000.00    สำนักปลดั 

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

10,000.00 0 0 10,000.00    สำนักปลดั 

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ี
ด ี

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ทะเมนชัย 

0.00 0 0 0.00    สำนักปลดั 

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ "รักน้ำ รักปา่ รักษา
แผ่นดิน" 10,000.00 0 0 10,000.00    สำนักปลดั 

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

15,000.00 0 0 15,000.00    สำนักปลดั 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ผลการดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ระหว่าง
ดำเนิน  
การ 

ยังไม่ได้
ดำเนิน  
การ 

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15,000.00 0 0 15,000.00    สำนักปลดั 

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อย
ปลาน้ำจืดสู่ชุมชน 15,000.00 0 0 15,000.00    สำนักปลดั 

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ "โครงการจดังานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง" 

10,000.00 0 0 10,000.00    
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

    ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  ในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้ 
 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(1) 

จำนวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
(2) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

(3) 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
55 0 0 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 0 0 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 59 13 9.77 

4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 1 0.75 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

10 1 0.75 

รวม 133 15 11.28 

 
 

 

7.35%

0%

9.56%

0% 0%

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านคุณภาพชีวิต

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

(ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565)  รอบเมษายน  
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนนิการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
จำนวน 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 

โครงการ งบประมาณ จำนวน 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 

โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

54 27,236,924.00 14 3,223,000.00 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 100,000.00 1 10,000.00 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดี 

59 19,173,010.00 33 15,535,710.00 13 5,492,038.00 13 5,492,038.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 150,000.00 5 70,000.00 1 14,982.00 1 432.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

10 1,105,000.00 6 530,000.00 1 218,500.50 1 218,500.50 

รวม 133 47,764,934.00 59 19,368,710.00 15 5,725,520.50 15 5,710,970.50 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2565 (6 เดือน แรก)

แผนการด าเนินการ อนมุติังบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย

เชิงเสน้ (แผนการด าเนินการ) เชิงเสน้ (อนมุติังบประมาณ) เชิงเสน้ (ลงนามสญัญา) เชิงเสน้ (เบกิจ่าย)
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
         จากการตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมรีะยะเวลาตั้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม  
2564 – 31 มีนาคม 2565    มีจำนวนโครงการทั้งหมดรวม 133  โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง  
15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.28  ของโครงการที่กำหนดไว้    

  1.  ปัญหา  
  ๒.๑  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของ
หน่วยงาน 
  ๒.๒   บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้       

๒.๓   การใช้งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใช้จ่าย 
งบประมาณท่ีด ี

๒.๔   การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ 
กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
   2.5   การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ อบต.ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
    2.6  เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ทำให้การ
ดำเนินกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 จึง
ยกเว้นการจัดกิจกรรม/โครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

๓.  ข้อเสนอแนะ 
  ๓.๑ โครงการที ่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ ่น   ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้าน
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
  ๓.๒ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้  
  ๓.๓ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการ
ดำเนินการจริง 
  ๓.๔  ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  เพ่ือไม่ให้
เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
    3.5  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
      3.6  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง 
    3.7  เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 จึงยกเว้นการจัดกิจกรรม/
โครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
 


