
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบป!งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

*********************************************** 

   ด�วยรัฐธรรมนูญ มาตรา  253  กำหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  สภาท�องถ่ิน และ
ผู�บริหารท�องถ่ิน  เป)ดเผยข�อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให�ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให�
ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมด�วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

   ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ 30(5)  กำหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต�อสภา
ท�องถ่ิน  และคณะกรรมการ พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบ ในท่ีเป)ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล�าว และต�องป)ดประกาศโดยเป)ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน�อยป=ละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกป= 

      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให�เปBนไปตามเจตนารมณ� ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ  การใช�จ�าย  และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ในรอบป=งบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาเพ่ือให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน
 ของอบต.ทะเมนชัย                                                                                        
    "ชุมชนน�าอยู� มุ�งสู�คุณภาพชีวิตท่ีดี เน�นวิถีพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ของอบต.ทะเมนชัย             
  1. พัฒนาชุมชนให�น�าอยู� ส�งเสริมการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านคมนาคม ด�าน
สาธารณูปโภค ด�านแหล�งน้ำ และด�านอ่ืนๆ         
  2. ประชาชนมีความรู� และมีรายได�เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได�       
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปBนอยู�ท่ีดีข้ึน        
  4. ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน        
  5. ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  



 
ค. ยุทธศาสตร
การพัฒนา ขององค
การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัยได0กำหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร
ไว0 5  ยุทธศาสตร
 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน                
  1. เคหะและชุมชน                
  2. อุตสาหกรรมและการโยธา               
  3. การเกษตร 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ                
  1. สร�างความเข�มแข็งของชุมชน              
  2. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตท่ีดี               
  1. รักษาความสงบภายใน               
  2. การศึกษา                
  3. สาธารณสุข                
  4. สังคมสงเคราะห�                
  5. สร�างความเข�มแข็งของชุมชน              
  6. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
  7. งบกลาง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม             
  1. สาธารณสุข                
  2. การเกษตร 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี              
  1. บริหารงานท่ัวไป               
  2. การศึกษา                
  3. สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

ง. การวางแผน               
  องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย ได�จัดทำแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป= 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ�านการมีส�วนร�วม
ของประชาชน  เช�น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟMงปMญหาและความต�องการท่ี
แท�จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  ท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนา 3 ป= ต�อไป  

       องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย ได�ประกาศใช�แผนพัฒนา 5 ป= (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยได�กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป= (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 



ยุทธศาสตร
 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

14 7,684,700.00 18 7,729,000.00 25 8,498,500.00 59 22,902,600.00 41 23,031,924.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

6 145,000.00 2 70,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 3 100,000.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

62 18,444,952.00 33 18,410,273.00 47 19,524,340.00 59 21,208,900.00 58 19,104,100.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล�อม 

3 60,000.00 3 65,000.00 3 50,000.00 6 130,000.00 6 130,000.00 

ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ี
ดี 

11 2,945,000.00 8 80,000.00 10 5,590,000.00 10 1,250,000.00 8 275,000.00 

รวม 96 29,279,652.00 64 26,354,273.00 88 33,762,840.00 137 45,591,500.00 116 42,641,024.00 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐาน

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติที)ดี

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการบา้นเมืองที)ดี



 

จ. การจัดทำงบประมาณ           
  ผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู�ในข�อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  56  โครงการ  งบประมาณ  24,374,446  บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร�ได�  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร
 โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข0อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 13 4,281,046.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 2 40,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตท่ีดี 34 15,003,400.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 25,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 5 5,025,000.00 

รวม 56 24,374,446.00 
 

 

 

 

 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

1 2 3 4 5

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐาน

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตที)ดี

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ)งแวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการบา้นเมืองที)ดี



รายละเอียดโครงการในข�อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  มีดังนี้ 

 ที ่ ยุทธศาสตร
 โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน�วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค
 

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส�งเสริมการพัฒนา
อาชีพให�กบัผู�สูงอายุคนพกิาร
และผู�ด�อยโอกาส  

30,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให�ผู�สูงอายุ คนพกิาร
และผู�ด�อยโอกาสท่ีสนใจ
ได�รับการพัฒนาและ
ส�งเสริมทักษะอาชีพท่ี
เหมาะสม เพื่อให�ผู�สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู�ด�อยโอกาสมีรายได�
เพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรมให�กบัผู�สูงอายุ
คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส 

2.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย� "โครงการจัด
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ�ง" 

10,000.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเปBนการอนุรักษ�
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย�
และส�งเสริมการท�องเท่ียว 
เพื่อส�งเสริมเศรษฐกิจของ
ชาวบุรีรัมย� ให�เพิ่มรายได�
จากสินค�า otop ท่ีพัก 
อื่นๆ 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ�ง 

3.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

อุดหนุนไฟฟTาส�วนภูมิภาค
อำเภอลำปลายมาศ 

160,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

- เพื่อให�พื้นท่ีมีไฟฟTา
สาธารณะ (ไฟทาง) ส�อง
สว�างครอบคลุม - เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย�สินของ
ประชาชนในเวลากลางคืน 

ดำเนินการ/อุดหนุน
หน�วยงานการไฟฟTา 

4.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการวางท�อระบายน้ำ 
คสล. พร�อมบ�อพัก จากท่ีสวน
นายวิชยั แสนรัมย� ถึงท่ีนา
นายไพบูลย� รัตนชีวพงษ� หมู�
ท่ี 11 บ�านหนองน้ำขุ�น 

299,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�การระบายน้ำไหล
สะดวก 

วางท�อระบายน้ำ คสล. 
0.30 ม. พร�อมบ�อพัก 
คสล. 

5.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างฝาป)ดราง
ระบายน้ำ (ฝาตะแกรงเหล็ก) 
จากบ�านนายสุระ บวัเรือง ถึง
บ�านนางสาวจันทพร แก�วกล�า 
หมู�ที่ 17 บ�านใหม�อัมพวัน 

285,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อปTองกันอันตรายจาก
การผลัดตกรางระบายน้ำ 

เช่ือมฝาตะแรงเหล็กฉาก
พร�อมทาสี กว�าง0.40 ม. 
ยาว 244.8 ม.  

6.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการซ�อมสร�างผิวถนน 
Asphaltic concrete จาก
บริเวณบ�าน นางเซียม รัตนชี
วพงษ� ถึง บ�านนายทองดำ 
แก�วกล�า หมู�ที่ 4 บ�านหนอง
ม�วง 

492,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

กว�าง 5 ม. ยาว 360 ม.  



7.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการซ�อมสร�างผิวถนน 
Asphaltic concrete ทับ
ถนนคอนกรีตเดิมจากบ�าน
นางวันทอง แทนคำถึงบ�าน
นายสมพร คุดชิตา หมู�ที่ 6 
บ�านบริหารชนบท 

488,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

กว�าง 5 ม. ยาว 440 
หนา 0.04 ม. 

8.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนนดิน
ยกระดับ พร�อมลงหินคลุก
เกรดปรับแต�ง จากบ�านนาย
บุญปลูก พยัคฆกุล ถึงเขต
ทางรถไฟ หมู�ที่ 9  

313,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก  

ถนนดินยกระดับพร�อมลง
หินคลุก กว�าง 3 ม. ยาว 
1,086 ม.  

9.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีนา 
นางสาวมนัสนัน เคียนรัมย� 
ถึงบริเวณท่ีนานางบุปผา ชง
ดอน หมู�ที่ 10 บ�านหนอง
ม�วงน�อย 

495,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกว�าง 4 เมตร ยาว 
233 ม. 

10.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�าน
นางบุญโฮม ชำนาญกิจ ถึงท่ี
นานายสำรวม แสนรัมย� หมู�ที ่
10 บ�านหนองม�วงน�อย 

0.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาได�
อย�างสะดวกปลอดภัย 

ถนนกว�าง 5 ม. ยาว 
321 ม.  

11.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�าน
นายสุนันท� แซกรัมย� ถึงบ�าน
นางสงกา แซมรัมย� หมู�ที่ 12 
บ�านบุตาริด 

221,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกว�าง 3 ม. ยาว 
145 ม. 

12.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�าน
นางสุธาตุ ทะรินรัมย� ถึง บ�าน
นายบุญช�วย แซกรัมย� หมู�ที่ 
15 บ�านหนองม�วงใต� 

194,046.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกว�าง 3 ม. ยาว 
124 ม. 

13.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ี
สวนนางบุญเรือง แซ�ซึง ถึงท่ี
สวนนายกง บุญตามทัน หมู�ที่ 
16 บ�านน�อยพัฒนา 

495,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกว�าง 5 ม. ยาว 
228 ม. 

 

 



 

 

14.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน
นายส�วน รอบรู� ถึงท่ีนานางบัว
ไข แสงรัมย� หมู�ที่ 16 บ�าน
น�อยพัฒนา 

398,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อให�ประชาชนได�มีถนน
สำหรับใช�ในการคมนาคม
ได�อย�างสะดวก ปลอดภยั 

ถนนกว�าง 5 ม. ยาว 
150 ม. 

15.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระหนองไฮ 
หมู� 8 บ�านหนองไทร 

441,000.00 

ส�วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช�าง, กองช�างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช�าง, 
สำนักการช�าง 

เพื่อบำรุงรักษาแหล�งน้ำ
และกักเกบ็น้ำเพื่อ
การเกษตรและอปุโภค 
บริโภค ให�กบัประชาชน
ในพื้นท่ี หมู�ที่ 8 บ�าน
หนองไทรและพื้นท่ี
ใกล�เคียง 

ขุดลอกสระหนองไฮ 
กว�าง 58 ม. ยาว 95 ม. 

16.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการปTองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วง
เทศกาลป=ใหม�และวัน
สงกรานต� 

38,800.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให�ประชาชนท่ีใช�รถ
ใช�ถนนในช�วงเทศกาลมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย�สิน 

ต้ังจุดให�บริการประชาชน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบในเขต 
อบต.ทะเมนชัย 

17.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห�งชาติ 

17,245.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส�งเสริมให�เด็กกล�าคิด
กล�าทำ กล�าแสดงออกใน
ส่ิงท่ีดีงาม 

เด็ก เยาวชนและ
ผู�ร�วมงานในเขตพื้นท่ี
ตำบลทะเมนชัย จำนวน 
10 หมู�บ�าน 

18.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อาหารเสริม (นม) 1,036,648.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให�นักเรียนมีร�างกาย
แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดี 

เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) ให�กับ 
สพฐ และศูนย�พัฒนาเด็ก
ฯ ในเขต อบต.ทะเมนชัย 

19.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนสำหรับ
ค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จัดการเรียนการสอน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) 

164,900.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให�เด็กได�รับการ
พัฒนาท้ัง 4 ด�าน ได�แก� 
ด�านร�างกายอารมณ� 
จิตใจ สังคม และสติ
ปMญหา 

เด็กนักเรียนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนอง
ม�วง 

 

 

 



 

 

20.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสนับสนุนสำหรับ
ค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  

67,800.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให�เด็กได�รับการ
พัฒนาท้ัง 4 ด�าน ได�แก� 
ด�านร�างกายอารมณ� 
จิตใจ สังคม และ
สติปMญญา เพื่อให�เด็ก
นักเรียนมีเคร่ืองแบบ
เหมือนกัน 

เด็กนักเรียนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนอง
ม�วง 

21.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เงินอาหารกลางวันศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม�วง 

385,100.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับอาหารกลางวัน
ให�กับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันหนองม�วง 

เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 

22.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ�านหนองไทร 

372,000.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) 

เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

23.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ�านหนองบัว 

416,000.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) 

เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

24.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ�านหนองม�วง 

796,000.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) 

เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

25.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ�านบริหารชนบท 

336,000.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ) 

เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

 

 



 

 

26.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการปTองกันและควบคุม
โรคติดต�อ 

110,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

ควบคุมและปTองกันการ
แพร�ระบาดของโรคเช�น
โรคประจำถิ่น หรือโรค
ระบาดร�ายแรงท่ีเกิดตาม
ฤดูกาล เช�น โรคฉี่หนู
โรคไข�หวัดนก ไข�หวัด 
สายพันธุ�ใหม� ฯลฯ 

จัดซ้ือน้ำยาเคมีในการ
กำจัดยุง จัดซ้ือทราย
กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

27.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสัตว�ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�า
น�องนางเธอ เจ�าฟTาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ� อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(ขับเคล่ือน) 

45,700.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อปTองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ�าตาม
ปณิธาร ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ�าน�องนางเธอเจ�า
ฟTาจุฬาภรณวลัยลักษณ� 
อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี (ขับเคล่ือน) 

ดำเนินการฉีดวัคซีน
ปTองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ�าตัวละ 30 
บาท ท้ังท่ีมีเจ�าของและ
ไม�มีเจ�าของ 

28.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการสัตว�ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าฯ 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�า
น�องนางเธอ เจ�าฟTาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ� อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
(สำรวจและขึ้นทะเบียน) 

10,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อสำรวจข�อมูลจำนวน
สัตว�และขึ้นทะเบยีนสัตว�
ท่ีมีเจ�าของและไม�มี
เจ�าของตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าน�อง
นางเธอ เจ�าฟTาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ� อัครราช
กุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

สำรวจข�อมูลจำนวนสัตว�
และขึ้นทะเบียนยสัตว�
ภายในพื้นท่ี อบต.ทะ
เมนชัย 

29.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการบริการแพทย�ฉุกเฉิน 
(Emergency Medical 
Services - EMS) 

46,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให�บริการช�วยเหลือ
ผู�ได�รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บปoวย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
และส�งต�อไปรักษาท่ี
โรงพยาบาลท่ีใกล�ที่สุด 

ผู�รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือเจ็บปoวย
ฉุกเฉินในพื้นท่ีเขต อบต.
ทะเมนชัยและพื้นท่ี
ใกล�เคียงได�รับการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการฝpกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจำองค�การ
บริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 

90,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อเสริมสร�าง
ศักยภาพและความ
เข�มแข็งให�มีบุคลากรท่ี
สามารถปฏบิัติหน�าท่ี
ช�วยเหลือเจ�าพนักงาน
ในการปTองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 2. 
เพื่อส�งเสริมความรู�ด�าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต�น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ� 
3. เพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานกู�ภัย ใน
ภาวะฉุกเฉินให�เปBน
ระบบรวดเร็ว 

จัดอบรมให�ความรู�ความ
เข�าใจกลุ�มเปTาหมาย 

31.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการให�ความรู�มะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต�านม 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให�ความรู�เร่ือง
มะเร็งปากมดลูกและ
เต�านม เพื่อลด
อุบัติการณ�ของการเกิด
โรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต�านม 

จัดอบรมให�ความรู�เร่ือง
การตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต�านม
ให�กับประชาชน 

32.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการใส�ใจสุขภาพห�างไกล
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

40,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให�กลุ�มดังกล�าวมี
ความรู�ความเขาใจใน
การดูแลตัวเองให�
ปลอดภัยห�างไกลโรค 

จัดอบรมให�ความรู�ความ
เข�าใจใหักับ
กลุ�มเปTาหมาย 

33.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการบ�านสะอาด อนามัยดี 
ชีวิตสมบูรณ� 

40,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อสร�างจิตสำนึกและ
ความตระหนักให�
ประชาชนมีความใส�ใจ
ต�อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล�อมท่ีดี 

จัดอบรมให�ความรู�ความ
เข�าใจใหักับ
กลุ�มเปTาหมาย 

 

 

 

 



 

34. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส�งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแก�ประชาชน 

40,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให�ประชาชนมี
สุขภาพร�างกาย
แข็งแรงและสร�างความ
สามัคคีเปBนหมู�คณะ 

จัดอบรมให�ความรู�
ความเข�าใจใหักบั
กลุ�มเปTาหมาย 

35. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการ
กิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศใน
การรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตา
และการช�วยเหลือผู�ประสบสา
ธารณภัยผู�ด�อยโอกาสและผู�ยากไร� 

40,000.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่ออุหนุนกจิกรรมของ
กิ่งกาชาดอำเภอลำ
ปลายมาศในการออก
หน�วยบริการรับบริจาค
โลหิตอวยัวะและ
ดวงตาทุกๆ 3 เดือน ป=
ละ 4 คร้ัง 

อุดหนุนให�กับกิ่ง
กาชาดอำเภอลำ
ปลายมาศ 

36. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ
ปTองกันและยุติปMญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 

15,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส�งเสริมให�
กลุ�มเปTาหมายมีความรู�
ความเข�าใจและเห็น
ความสำคัญของปMญหา
ความรุงแรงรู�ถึงเทศ
ทัณฑ� 

ผู�บริหาร ผู�นำชุาชน 
ผู�แทนสตรี ผู�แทนเด็ก 
เยาวชน 

37. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส�งเสริมเยาวชนรู�คิดรู�ทัน
เพื่อลดความเส่ียงจากปMญหายา
เสพติดและการมีเพศสัมพันธ�ก�อน
วัยอันควร 

15,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส�งเสริมให�เด็กและ
เยาวชนรู�คิด รู�ทัน กบั
ปMญหา ยาเสพติดและ
ปMญหาเพศศึกษา 

คระบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน 

38. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการ
อนุรักษ�ภูมิปMญญาท�องถิ่นและสืบ
สานมรดำจากรุ�นสู�รุ�น 

30,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเปBนการรวบรวม
และอนุรักษ�พืช
สมุนไพรในท�องถิ่นและ
ชนิดท่ีใกล�สูญพันธุ�และ
เปBนแหล�งเรียนรู� ศึกษา
คิดค�น 

ทำโรงเรือนสวน
สมุนไพรและจัดหา
พันธ�สมุนไพร 

39. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนการจัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการ
ร�วมในการช�วยเหลือประชาชนของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพื่อใช�
เปBน (สถานท่ีกลาง) อำเภอลำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย� 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยค�าใช�จ��ายเพื่อ
ช�วยเหลือประชาชน
ตามอำราจหน�าท่ีของ 
อปท. พ.ศ. 2560 

เพื่อช�วยเหลือ
ประชาชนท่ีเกิดสา
ธารณภัย หรือภัย
ฉุกเฉินอื่นๆท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ี 

 

 

 



40. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส�งเสริมกลุ�มผลิตภัณฑ�
สินค�า OTOP ของชุมชนและจัด
นิทรรศการของดีประจำตำบล 

9,375.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส�งเสริมกลุ�มอาชีพ 
OTOP และเกษตรกร 
เพื่อจัดนิทรรศการ
เผยแพร�ผลิตภัณฑ�และ
ผลผลิตทางการเกษตร
ของพื้นท่ี 

เกษตร ผู�ปลูกพืช
ทางการเกษตร กลุ�ม
ผลิตภัณฑ�สินค�า 
ประชาชนท่ีสนใจ 

41. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(ค�ายพุทธบุตร) 

59,200.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อให�นักเรียน
ตระหนักถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรมมี
ความเปBนไทย 

นักเรียนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

42. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการแข�งขันกีฬาประจำตำบล 
"ทะเมนชัยเกมส�" 

74,200.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อส�งเสริมการเล�น
กีฬาและการออกกำลัง
กายและรู�จักใช�เวลาว�าง
ให�เกิดประโยชน� 

ประชาชนในพื้นท่ี
และใกล�เคียง 

43. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
อำเภอลำปลายมาศ 

10,000.00 

ส�วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส�งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
ตลอดจนงานรัฐพิธีอื่นๆ
ท่ีกระทรวงทบวงกรม
มอบหมาย 

อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธี
ในวันสำคัญต�างๆ 

44. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เบี้ยยังชีพผู�พิการ 3,460,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ�ายเปBนเบีย้ยังชีพ
ให�กับผู�พิการ 

ผู�พิการในพื้นท่ี อบต.
ทะเมนชัย 

45. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เบี้ยยังชีพผู�ปoวยเอดส� 50,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให�การส�งเคราะห�
ผู�ปoวยเอดส� 

จ�ายเบีย้ยังชีพให�กบั
ผู�ปoวยเอดส� 

46. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 7,074,400.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ�ายเปBนเบีย้ยังชีพ
ให�กับผู�สูงอาย ุ

ผู�สุงอายุในพื้นท่ี
ตำบลทะเมนชัย อาย ุ
60 ป=ขึ้นไป 

47. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

อุดหนุนโครงการให�ความช�วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล�า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย� 

10,000.00 
ส�วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออุดหนุนเหล�า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย�ใน
การจัดกิจกรรมอันเปBน
สาธารณะประโยชน� 

อุดหนุนให�กับเหล�า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย� 

 



48. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการอบรมให�ความรู�เร่ืองโรค
ไข�เลือดออก โรคเอดส�และโรค 
อุบัติใหม� 

14,032.00 

ส�วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม, ส�วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส�งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย� , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�เกี่ยวกับการ
ปTองกันโรค
ไข�เลือดออกโรคเอดส� 
และโรคอุบัติใหม� 

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน 
ในพื้นท่ี 

49. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โครงการอบรมให�ความรู�การ
ปTองกันและแก�ไขปMญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย�างเข�มแข็งและยั่งยืน 

40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร�าง
สติปMญญาของ เด็กไทย
ให�เต็มศักยภาพและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของ ประชากรทุกกลุ�ม
วัยโดยการ ขจัดปMญหา
โรคขาดสาร ไอโอดีน
ให�หมดไปจาก 
ประเทศไทยอย�าง
ยั่งยืน  

ประชาชนในพื้นท่ี
ตำบลทะเมนชัย 
รณรงค� อบรมให�
ความรู�เร่ืองสาร
ไอโอดีน 

50. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

โครงการส�งเสริมพัฒนาประชาธิป
ใตรและการเลือกต้ัง 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เปBนการแลกเปล่ียน
องค�ความรู�การรับฟMง
รับทราบปMญหาและ
ความต�องการของ 
อปท. เพื่อนำไปสู�การ
บริหารจัดการท่ีดี 

ร�อยละของ
กลุ�มเปTาหมายมี
ความรู� และ
สามารถนำไป
ปฏิบัติหน�าท่ีได� 

51. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

โครงการก�อสร�างท่ีทำการองค�การ
บริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 

5,000,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อก�อสร�างอาคาร
สำนักงานองค�การ
บริหารส�วนตำบลทะ
เมนชัย 

ก�อสร�างอาคาร 
อบต.ทะเมนชัย 
อาคาร
เอนกประสงค�อื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข�อง 
ครุภัณฑ�รายจ�าย
เพื่อจ�างออกแบบ 
ฯลฯ 

52. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
จัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำ
ทบทวนเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาท�องถิ่น 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปฏิบัติตามระเบยีบ
การะทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทำ
แผนพัฒนาของ อปท. 
พ.ศ. 2548 และท่ี
แก�ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ. 2561 

สัดส�วนหมู�บ�าน 
สัดส�วนตำบล 
หน�วยงานภาครัฐ 
เอกชน กำนัน 
ผู�ใหญ�บ�าน 
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผน คณะกรรม
พัฒนา คณะกรรม
ติดตาม 

 



 

53. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

โครงการปกปTองสถาบันของชาติ 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร�างความรัก
และความสามัคคีของ
คนในชาติ 

ฝpกอบรมและ
ดำเนินกิจกรรมใน
การปกปTองสถาบัน
สำคัญของชาติ 

54. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

โครงการอบรมส�งเสริมความรู�ด�าน
กฎหมาย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเผยแพร�ความรู�
และสร�างความเข�าใจ
เกี่ยวกบักฎหมายให�
ประชาชนได�รับทราบ
และปฏิบัติตาม 

อบรมให�ความรู�
เกี่ยวกบักฎหมาย
ให�ประชาชน 

55. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 

โครงการหมู�บ�านสะอาดปราศจาก
ขยะ 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดปMญหาแล
ปริมาณขยะในพื้นท่ี 
เพื่อสร�างจิตสำนึกใน
การ�วมมือกันรักษา
ส่ิงแวดล�อม 

จัดกิจกรรมทำ
ความสะอาดใน
พื้นท่ี อบต.        
ทะเมนชัย 

56. 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 

โครงการ "รักน้ำ รักปoา รักษา
แผ�นดิน" 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ส�งเสริมให�ชุมชนเข�ามา
มีส�วนร�วมในการแก�ไข
ปMญหาภาวะโลกร�อน
โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

จัดหาต�นไม�ต�างๆ 
และทำการปลูกใน
พื้นท่ีที่เปBนปoาหรือ
ข�างทาง 

 

 

 



ฉ. การใช0จ�ายงบประมาณ               
  องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย มีการใช�จ�ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข�อบัญญัติงบประมาณ  โดยได�มีการก�อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จำนวนเงิน 
24,329,446 บาท  มีการเบิกจ�ายงบประมาณ  จำนวน  48  โครงการ  จำนวนเงิน  18,217,400     
ล�านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร�ได�ดังนี้ 

ยุทธศาสตร
 โครงการ 
การก�อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ�ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 12 4,280,961.79 12 4,280,961.79 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 1 30,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตท่ีดี 32 13,678,125.96 32 13,381,712.76 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

1 17,307.00 1 17,307.00 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีด ี 2 3,671,650.00 2 507,418.65 

รวม 48 21,678,044.75 48 18,217,400.20 

 

   รายละเอียดโครงการในข�อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย ท่ีมีการก�อ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ที ่ ยุทธศาสตร
 ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข0อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

โครงการส�งเสริมการ
พัฒนาอาชีพให�กับ
ผู�สูงอายุ คนพิการ และ
ผู�ด�อยโอกาส 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

1.เงินอุดหนุนการไฟฟTา
ส�วนภูมิภาคอำเภอลำ
ปลายมาศ 

160,000.00 159,915.79 159,915.79 84.21 

3.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการวางท�อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร�อมบ�อพกั หมู�ที ่11 

299,000.00 299,000.00 299,000.00 0.00 

 



 

4.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างฝาป)ด
รางระบายน้ำ (ฝา
ตะแกรงเหล็ก) หมูที ่
17 

285,000.00 285,000.00 285,000.00 0.00 

5.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการซ�อมแซมผิว
จราจรแอสฟMสล�ติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิม หมู�ที่ 
4 

492,000.00 492,000.00 492,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการซ�อมแซมผิว
จราจรแอสฟMสล�ติกทับ
ถนนคอนกรีตเดิม หมู�ที่ 
6 

488,000.00 488,000.00 488,000.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการถนนดิน
ยกระดับบดอัด พร�อม
ลงหินคลุกเกรด
ปรับแต�ง หมู�ที่ 9 

313,000.00 313,000.00 313,000.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�
ท่ี 10 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการเสริมผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�
ท่ี 12 

221,000.00 221,000.00 221,000.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�
ท่ี 15 

194,046.00 194,046.00 194,046.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�
ท่ี 16 ขนาดกว�าง 4 
เมตร 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 0.00 

12.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�
ท่ี 16 ขนาดกว�าง 5 
เมตร 

398,000.00 398,000.00 398,000.00 0.00 

 



 

13.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ(สระหนอง
ไทร) หมู�ที่ 8 

441,000.00 441,000.00 441,000.00 0.00 

14.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

1.โครงการปTองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช�วงเทศกาลป=ใหม�
และวันสงกรานต� 

38,800.00 19,632.00 19,632.00 19,168.00 

15.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

2.โครงการวันเด็ก
แห�งชาติ 

17,245.00 17,245.00 17,245.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

ค�าอาหารเสริม (นม) 1,036,648.00 1,036,232.96 739,819.76 415.04 

17.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

6.เงินสำหรับสนับสนุน
ค�าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันหนองม�วง
(รายหัว) 

164,900.00 164,900.00 164,900.00 0.00 

18.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

7.เงินสำหรับสนับสนุน
ค�าใช�จ�ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) 

67,800.00 49,720.00 49,720.00 18,080.00 

19.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

5.เงินอาหารกลางวัน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองม�วง 

385,100.00 361,197.00 361,197.00 23,903.00 

20.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

1.เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ�าน
หนองไทร 

372,000.00 338,540.00 338,540.00 33,460.00 

21.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

2.เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ�าน
หนองบัว 

416,000.00 391,280.00 391,280.00 24,720.00 

22.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

3.เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ�าน
หนองม�วง 

796,000.00 767,540.00 767,540.00 28,460.00 

 



 

23.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

4.เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ�าน
บริหารชนบท 

336,000.00 324,560.00 324,560.00 11,440.00 

24.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

8.โครงการปTองกันและ
ควบคุมโรคติดต�อ 

110,000.00 108,702.00 108,702.00 1,298.00 

25.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

10.โครงการสัตว�ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ�า 

45,700.00 30,562.00 30,562.00 15,138.00 

26.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

6.โครงการการบริการ
แพทย�ฉกุเฉิน 
(Emergency Medical 
Services - EMS) 

46,000.00 35,200.00 35,200.00 10,800.00 

27.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

โครงการฝpกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำองค�การ
บริหารส�วนตำบลทะ
เมนชัย 

90,000.00 88,300.00 88,300.00 1,700.00 

28.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

3.โครงการอบรมให�
ความรู�มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต�านม 

40,000.00 35,750.00 35,750.00 4,250.00 

29.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

4.โครงการใส�ใจสุขภาพ
ห�างไกลโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 

40,000.00 36,382.00 36,382.00 3,618.00 

30.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

5.โครงการบ�านสะอาด 
อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ� 

40,000.00 38,532.00 38,532.00 1,468.00 

31.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

7.โครงการส�งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแก�ประชาชน 

40,000.00 32,782.00 32,782.00 7,218.00 

 

 

 

 



 

32.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

อุดหนุนโครงการ
สนับสนุนกิจการกิ่ง
กาชาดอำเภอลำปลาย
มาศ ในการรับบริจาค
โลหิต อวัยวะ ดวงตา 
และการช�วยเหลือผู�
ประสบสาธารณภัย 
ผู�ด�อยโอกาส และผู�
ยากไร� 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

33.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

7.โครงการส�งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และสตรีเพื่อปTองกัน
และยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

34.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

3.โครงการส�งเสริม
เยาวชนรู�คิด รู�ทัน เพื่อ
ลดความเส่ียงจาก
ปMญหายาเสพติดและ
การมีเพศสัมพันธ�ก�อน
วัยอันควร 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

35.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

โครงการ สวนสมุนไพร 
เพื่อการอนุรักษ�ภูมิ
ปMญญาท�องถิ่นและสืบ
สานมรดกจากรุ�นสู�รุ�น 

30,000.00 29,830.00 29,830.00 170.00 

36.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสนับสนุน
การจัดต้ังศูนย�
ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชนของ
องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นเพื่อใช�เปBน 
(สถานท่ีกลาง) อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย� 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

 

 



37.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

6.โครงการส�งเสริมกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�สินค�า OTOP 
ของชุมชนและจัด
นิทรรศการของดีประจำ
ตำบล 

9,375.00 9,375.00 9,375.00 0.00 

38.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

4.โครงการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
(ค�ายพุทธบุตร) 

59,200.00 59,150.00 59,150.00 50.00 

39.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

2.โครงการจัดการ
แข�งขันกีฬาประจำ
ตำบล ทะเมนชัยเกมส� 

74,200.00 56,700.00 56,700.00 17,500.00 

40.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

2.เงินอุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอลำปลาย
มาศ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

41.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิตท่ี
ดี 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,460,000.00 2,710,400.00 2,710,400.00 749,600.00 

42.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

เบี้ยยังชีพผู�ปoวยเอดส� 50,000.00 36,000.00 36,000.00 14,000.00 

43.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 7,074,400.00 6,755,600.00 6,755,600.00 318,800.00 

44.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

โครงการอบรมให�
ความรู�เร่ืองโรค
ไข�เลือดออก โรคเอดส� 
และโรคอุบัติใหม� (ให�
ความรู�ในการปTองกัน
โรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-
19) และการจัดทำ
หน�ากากอนามัยเพื่อ
การปTองกันตนเอง) 

14,032.00 14,032.00 14,032.00 0.00 

45.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

2.โครงการอบรมให�
ความรู�การปTองกันและ
แก�ไขปMญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย�างเข�มแข็ง
และยั่งยืน 

40,000.00 39,982.00 39,982.00 18.00 

 



46.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี 

1.ค�าก�อสร�างท่ีทำการ
องค�การบริหารส�วน
ตำบลทะเมนชัย 

5,000,000.00 3,670,000.00 505,768.65 1,330,000.00 

47.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดี 

2.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมตำบลในการ
จัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาท�องถิ่น 

15,000.00 1,650.00 1,650.00 13,350.00 

48.  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 

1.โครงการหมู�บ�าน
สะอาดปราศจากขยะ 

20,000.00 17,307.00 17,307.00 2,693.00 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป! 2563 
องค
การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
  

ยุทธศาสตร
 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ�าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

25 8,498,500.00 13 4,281,046.00 12 4,280,961.79 12 4,280,961.79 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ 

3 100,000.00 2 40,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

47 19,524,340.00 34 15,003,400.00 32 13,678,125.96 32 13,381,712.76 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 

3 50,000.00 2 25,000.00 1 17,307.00 1 17,307.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

10 5,590,000.00 5 5,025,000.00 2 3,671,650.00 2 507,418.65 

รวม 88 33,762,840.00 56 24,374,446.00 48 21,678,044.75 48 18,217,400.20 

 



สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน 1  ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563 

    โครงการในแผนพัฒนาท�องถ่ิน       88 
   อนุมัติงบประมาณ            56   
    ดำเนินการเบิกจ�ายจริง           48 

               ร�อยละของโครงการท่ีได�ดำเนินการท้ังหมด      54.55 % 

ช. ผลการดำเนินงาน               
  องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย ได�ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ       
ป=  2563  ในเขตพ้ืนท่ีโดยได�รับความร�วมมือ การส�งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต�างๆ  ประสบผลสำเร็จด�วยดี  ก�อให�เกิดประโยชน�แก�ประชาชนท้ังใน
พ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล�เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 

   องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใส�ข�อมูลผลการดำเนินการ เช�น แผนภู มิ ตาราง กราฟ
เปรียบเทียบ รูปถ�าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข�อมูลผลการดำเนินงานด�านอ่ืน ๆ 

ซ. คณะกรรมการ              
  1. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

ชื่อ ตำแหน�ง เบอร
โทรศัพท
 เบอร
มือถือ email 

นายทองอยู� อินทรกำแหง ประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 

044666745 - - 

นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย กรรมการ 044666745 - - 

นางสมบัติ สดีาสะมา กรรมการ 044666745 - - 

นายไสว คะโรรัมย� กรรมการ 044666745 - - 

นายแสงเพ็ชร� เชือบรัมย� กรรมการ 044666745 - - 

นางสาวกองเงิน พุ�มพวง กรรมการ 044666745 - - 

นายอำพล พรมน�อย กรรมการ 044666745 - - 

นายนิยม ซอมรัมย� กรรมการ 044666745 - - 

นายภูสติ แสนรัมย� กรรมการ 044666745 - - 

นายวฒพงษ� จันทะเมนชัย กรรมการ 044666745 - - 

นางปารณีย� โกศัลวัฒน� กรรมการ 044666745 - - 



นายจิรพงษ� จริยธนกุล กรรมการ 044666745 - - 

นายจรสั นาคกระแสร� กรรมการ 044666745 - - 

นายนิวัฒน� ทองทา กรรมการ 044666745 - - 

นางรำไพ รักษาอินทร กรรมการ 044666745 - - 

นายพลากร พูนนอก กรรมการ 044666745 - - 

นางมาลี อินทรกำแหง กรรมการ 044666745 - - 

นายทองดำ ผักชุมแสง กรรมการ 044666745 - - 

นางสาวชดาภา สดุสายเนตร กรรมการและเลขานุการ 044666745 - - 

นางสาวศุภรสัมิ์ พัฒน�ธนกฤษศิร ิ ผู�ช�วยเลขานุการ 044666745 - - 

 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตำแหน�ง เบอร
โทรศัพท
 เบอร
มือถือ email 

นายจำนงค� ทราบรมัย� กรรมการ 044666745 - - 

นายปMญจพล แสนรมัย� กรรมการ 044666745 - - 

นางสร�อย อินทะเว กรรมการ 044666745 - - 

นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย ประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 

044666745 - - 

นางมาลี อินทรกำแหง กรรมการและเลขานุการ 044666745 - - 

นายประชิด แซงรมัย� กรรมการ 044666745 - - 

นายจิรพงษ� จริยธนกุล กรรมการ 044666745 - - 

นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ กรรมการ 044666745 - - 

นางอิสรีย� ใจด ี กรรมการ 044666745 - - 



นางสาวอุราวัลย� เธียรจรัสวงศ� กรรมการ 044666745 - - 

นายนิวัฒน� ทองทา กรรมการ 044666745 - - 

 

     3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

ชื่อ ตำแหน�ง เบอร
โทรศัพท
 เบอร
มือถือ email 

นางอิสรีย� ใจด ี กรรมการ 044666745 - - 

นางสาวอุราวัลย� เธียรจรัสวงศ� กรรมการ 044666745 - - 

นายเจษฎา เหล็กด ี กรรมการ 044666745 - - 

นางสาวพิมพ�นารา พิมพ�ภานุรัฐ กรรมการ 044666745 - - 

นางพัณณ�ชิตา เลิศไธสง กรรมการ 044666745 - - 

นางสุดใจ ชะร�างรมัย� กรรมการ 044666745 - - 

นายสวาท คะเรรมัย� กรรมการ 044666745 - - 

นางทองสา เชือบรัมย� กรรมการ 044666745 - - 

นางสาวศุภรสัมิ์ พัฒน�ธนกฤษศิร ิ กรรมการและเลขานุการ 044666745 - - 

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย� กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 044666745 - - 

น.ส.ชดาภา สุดสายเนตร ประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 

044666745 - - 

    

   ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท�านหรือหน�วยงานราชการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องมีข�อสงสัยหรือมีความ
ประสงค�จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัยทราบ 
เพ่ือจะได�พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต�องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีในระยะต�อไป 

 

 



ข0อเสนอแนะ/ปIญหา 

ปIญหา 

    1.  จำนวนงบประมาณไม�เพียงพอในการดำเนินงานด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เนื่องจากบาง
โครงการต�องใช�งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ        
   2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการดำเนินงานบางด�าน เช�น ด�านประปา ด�าน
คอมพิวเตอร� ด�านวิศวกรรมโยธาเปBนต�น         
  3.  ขาดความร�วมมือจากภาคประชาชนเท�าท่ีควร  เช�น  ประชาชนยังไม�เข�าใจถึงแนวทางการ
ดำเนินงานขององค�การบริหารส�วนตำบลและไม�มีความรู�เก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีองค�การบริหารส�วนตำบลจะ
ดำเนินการ            
  4.  ประชาชนและหน�วยงานในพ้ืนท่ียังไม�เข�าใจระบบข้ันตอนการทำงานขององค�กรทำให�การ
ทำงานร�วมกันไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร         
  6.  ประชาชนและเจ�าหน�าท่ีไม�ให�ความสำคัญของแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ไม�นำโครงการท่ีมีใน
แผนมาดำเนินงาน            
  7.  ระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีออกมาไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง ทำให�การ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีไม�สมบูรณ�  

ข0อเสนอแนะ 

   จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  มีข�อเสนอแนะต�อนายกองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  ดังนี้    
  ๑  ในการจัดทำแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ควรบรรจุโครงการท่ีสามารถดำเนินการจริงได� เนื่องจาก
งบประมาณท่ีผลักมาแต�ละป=ก็ไม�เยอะ  เพ่ือเปBนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา    
  ๒  องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุก
ยุทธศาสตร�ให�บรรลุผลสำเร็จให�มากกว�านี้   

    ๓  หากไม�สามารถดำเนินการได� หรือไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให�ประชาชนเข�าใจ 
และต�องหาทางแก�ปMญหาให�กับประชาชนได�  เม่ือประชาชนได�เข�าใจและปMญหาได�ถูกแก�ไขแล�วก็จะทำให�
ประชาชนมีความพึงพอใจใจต�อองค�การบริหารส�วนตำบลดีข้ึน        
  4  องค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไป
ปรับปรุงการดำเนินงานให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีได�แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจ
ข�างต�นแล�ว               
  5.  นำโครงการท่ีเกิดขีดความสามารถขององค�การบริหารส�วนตำบลไปประสานกับหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต�อไป  

 



        6 .  พัฒนาและส� งเสริมความรู� ให� กับ บุคลากร เช�น 
ฝpกอบรมในหลักสูตรต�างๆ อันจะเปBนประโยชน�ในการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตำบล      
      7.  ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารขององค�การบริหารส�วน
ตำบลอย�างต�อเนื่อง      

   8.  จัดให�มีการประชุมชี้แจง  หรือทำการซักซ�อมทำความเข�าใจของกระบวนการทำงาน
ร�วมกันระหว�างหน�วยงานและผู�นำชุมชน 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2563 

 

 

                   นายทองอยู�  อินทรกำแหง                                                        
           นายกองค�การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 

 

 

 

 

 


