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คํานํา

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒
“ขอ ๑๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึง
ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสาน
และบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และ
หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย และผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี
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คํานํา
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ดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
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สวนท่ี ๑
บทนํา

๑. บทนาํ
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาราง
แผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒
“ขอ ๑๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทํา
และการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน”

ภายใตกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน โดยการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงคดังนี้

๒. วตัถปุระสงคของแผนการดาํเนนิงาน
(๑) เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ
(๒) เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

องคการบริหารสวนตําบล ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
(๓) เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก

รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้น
ปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน
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๓. ขัน้ตอนการจดัทาํแผนการดาํเนนิงาน
ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันตอนการจัดทํารางแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันตอนการพิจารณารางแผน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือประกาศใชแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน”

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดเคาโครงการดังนี้

สวนท่ี ๑ บทนํา ประกอบดวย
๑.๑ บทนํา
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

สวนท่ี ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

จัดทํารางแผนดําเนินงาน

เสนอรางแผนดําเนินงานให
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ

ประกาศใช

อปท.

หนวยงานอ่ืนๆ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

ปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบ
วันนับแตวันท่ีต้ังงบประมาณดําเนินการฯ
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๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัยมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ
(๓) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการ

ติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



สวนท่ี ๒



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.85 200,000 1.19
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 20.37 2,246,600 13.39

รวม 12 22.22 2,446,600 14.58

๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 5.56 80,000 0.48 สํานักปลัด
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.85 25,000 0.15 กองสวัสดิการสังคม

รวม 4 7.41 105,000 0.63

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 3.70 35,000 0.21
๓.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 5.56 40,000 0.24
3.3 แผนงานการศึกษา 3 5.56 3,914,412 23.33
๓.4 แผนงานสาธารณสุข 2 3.70 230,000 1.37
๓.6 แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน 10 18.52 360,000 2.15
๓.7 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 5 9.26 305,000 1.82
๓.9 แผนงานงบกลาง 3 5.56 8,644,800 51.52

รวม 28 51.85 13,529,212 80.63
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

กองชาง

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

สํานักปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๔.3 แผนงานการศึกษา 1 1.85 20,000 0.12
๔.4 แผนงานสาธารณสุข 1 1.85 50,000 0.30
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 1 1.85 10,000 0.06

รวม 3 5.56 80,000 0.48

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 5.56 430,000 2.56
5.3 แผนงานการศึกษา 1 1.85 25,000 0.15
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.85 143,000 0.85
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 2 3.70 20,000 0.12

รวม 7 12.96 618,000 3.68
รวมท้ังสิ้น 54 100.00 16,778,812 100.00
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

สํานักปลัด
กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต
หมูที่ 4 บานหนองมวง

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอ
พักความยาว โดยรวม 138.8 เมตร
พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต กวาง 1.20
เมตร ยาว 138.8 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
  และปายแนะนํากอนดําเนินการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

225,000 จากบานนายปรีชา
  แอบไธสง  ถึง
นายนิยม  ซอม
รัมย  หมูที่ 4
บานหนองมวง

กองชาง

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ลําดับ
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
 พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต
หมูที่ 4 บานหนองมวง

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอ
พักความยาว โดยรวม 138.8 เมตร
พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต กวาง 1.20
เมตร ยาว 138.8 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
  และปายแนะนํากอนดําเนินการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

225,000 จากบานนายปรีชา
  แอบไธสง  ถึง
นายนิยม  ซอม
รัมย  หมูที่ 4
บานหนองมวง

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา
เดินทอเมนต  หมูที่ 16 บาน
นอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย

วางทอเมนต PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
ขึ้น 13.5 มม. พรอมอุปกรณขอตอตางๆ
ยาวโดยรวม 2,028 เมตร ติดต้ังปาย
โครงการตามแบบขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ปาย และติดต้ังปายแนะ
 นําโครงการกอนดําเนินการจํานวน 1 ปาย

225,000 หมูที่ 16 บาน
นอยพัฒนา

กองชาง

หนา | 7



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ประปาหมูบาน หมูที่ 17 บาน
ใหมอัมพวัน

วางทอเมนต PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
ช้ัน 13.5 มม. พรอมอุปกรณขอตอตางๆ
ยาวโดยรวม 1,960 เมตร ติดมิเตอรวัดน้ํา
 จํานวน 52 ตัวติดต้ังปายโครงการตาม
แบบขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน
 1 ปาย และติดต้ังปายแนะนํา

225,000 หมูที่ 17 บาน
ใหมอัมพวัน

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3 โครงการวางทอเมนตระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 17 บาน
ใหมอัมพวัน

วางทอเมนต PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
ช้ัน 13.5 มม. พรอมอุปกรณขอตอตางๆ
ยาวโดยรวม 1,960 เมตร ติดมิเตอรวัดน้ํา
 จํานวน 52 ตัวติดต้ังปายโครงการตาม
แบบขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน
 1 ปาย และติดต้ังปายแนะนํา

225,000 หมูที่ 17 บาน
ใหมอัมพวัน

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานบริหาร
ชนบท ต.

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 480 ตาราง
เมตร พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1
 ปาย และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง จํานวน 1 ปาย

225,000 ชวงที่ 1 บานนาย
สงค คุดชิตา ถึง
นายก่ํา คุดชิตา
ชวงที่ 2 นาย
สัมพันธ เพ็งพินิจ
ถึง นางละไม มูล
สิน

กองชาง

หนา | 8



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

 หมูที่ 8 บานหนองไทร
วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอมบอ
พักความยาวโดยรวม 138.8 เมตร
จํานวน 122 ทอน พรอมติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
กอนดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย

225,000 จากบานนางทา
พุดชู ถึงบานนาย
พิน พลยุทธ หมูที่
 8 บานหนองไทร

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานหนอง
บัว

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 136 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 476 ตารางเมตรดินถมไหลทางตาม
สภาพ พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน 1
 ปาย

224,900 จากบานนายหนู
เหล็ง สาระบูรณ
ถึง ที่นา นายหนู
เหล็ง  สาระบูรณ

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานหนอง
บัว

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 136 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 476 ตารางเมตรดินถมไหลทางตาม
สภาพ พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน 1
 ปาย

224,900 จากบานนายหนู
เหล็ง สาระบูรณ
ถึง ที่นา นายหนู
เหล็ง  สาระบูรณ

กองชาง

หนา | 9



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เสริมเหล็ก ง หมูที่ 10 บาน
หนองมวงนอย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 136 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 476 ตารางเมตร ดินถมไหลทางตาม
สภาพ พรอมติดต้ังโครงการจํานวน 1 ปาย
 และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง จํานวน 1 ปาย

224,900 สามแยกทาง
หลวงชนบทปาย
ทางเขาหมูบาน ถึง
 ที่นา นางวิมล
รัตน  หอไธส

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ง หมูที่ 10 บาน
หนองมวงนอย

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 136 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 476 ตารางเมตร ดินถมไหลทางตาม
สภาพ พรอมติดต้ังโครงการจํานวน 1 ปาย
 และปายแนะนํากอนเขาดําเนินการ
กอสราง จํานวน 1 ปาย

224,900 สามแยกทาง
หลวงชนบทปาย
ทางเขาหมูบาน ถึง
 ที่นา นางวิมล
รัตน  หอไธส

กองชาง

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด
 หมูที่ 11 บานหนองน้ําขุน

เทคอนกรีตรางระบายน้ํา กวาง 0.45 ยาว
 134 ม. ลึก 0.40 เมตร พรอมฝา
ตะแกรงเหล็กปดรางระบายน้ําพรอมติดต้ัง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
แนะนํากอนดําเนินการกอสราง จํานวน 1
  ปาย

225,000 บริเวณศาลา
ประชาคม ถึง
บานนางสกุณา
ปจจัยยะ

กองชาง

หนา | 10



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เสริมเหล็ก  หมูที่ 12 บานบุ
ตาริด

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 304 ตาราง
เมตรดินถามไหลทางตามสภาพ ติดต้ังปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

143,800 จากบานนายชุม
แสนรัมย ถึง บาน
นายสด  ทราบรัมย

กองชาง

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15
บานหนองมวงใต

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (ทอผาครึ่ง)
จํานวน 210 ทอน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
 0.20 เมตร จํานวน 98 ทอน พรอมบอ
พักจํานวน 2 บอ ความยาวโดยรวม 304
เมตร พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต กวาง
0.50 เมตร ยาว 304 เมตร หนา 0.15
เมตร

225,000 จากบานนายบัว
จําปาแดง ถึง
บานนางเจริญ
พุมพวง

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15
บานหนองมวงใต

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (ทอผาครึ่ง)
จํานวน 210 ทอน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
 0.20 เมตร จํานวน 98 ทอน พรอมบอ
พักจํานวน 2 บอ ความยาวโดยรวม 304
เมตร พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต กวาง
0.50 เมตร ยาว 304 เมตร หนา 0.15
เมตร

225,000 จากบานนายบัว
จําปาแดง ถึง
บานนางเจริญ
พุมพวง

กองชาง

หนา | 11



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

เดินทอเมนต  หมูที่ 12 บานบุ
ตาริด

 - วางทอเมนต PVC เสนผาศูนยกลาง 2
นิ้ว ยาว 96 เมตร
 - วางทอเมนต PVC เสนผาศูนยกลาง 3
นิ้ว ยาว 300 เมตร

78,000.- จากบานนางไร
พิศเพ็ง ถึง ลํา
หวยบุตาริด

กองชาง

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หนา | 12



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

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

ลําปลายมาศ
 - การขยายเขตไฟฟาและเดินสายดับเพื่อ
ติดต้ังอุปกรณโคมไฟถนนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย

      200,000 ในเขตพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

กองชาง

พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. 2560
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน เชน คา
วัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวาง พรอมเครื่องด่ืม
คาปายดครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินงาน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพใหกับผูสุงอายุและ
คนพิการ

เพื่อจายเปนคาใชในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพใหกับผูสูงอายุและคนพิการ เชน
คาวัสดุอุปกรณคาตอบแทน วิทยากร
คาอาหาร

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพใหกับผูสุงอายุและ
คนพิการ

เพื่อจายเปนคาใชในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพใหกับผูสูงอายุและคนพิการ เชน
คาวัสดุอุปกรณคาตอบแทน วิทยากร
คาอาหาร

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

3 อุดหนุนกลุมอาชีพทอเส่ือกก
บานบุตาริด

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
อุดหนุนกลุมอาชีพทอเส่ือกกบานบุตาริด
ประจําป 2560

20,000  - อบต.ทะเมนชัย
 - บานบุตาริด

กอง
สวัสดิการสังคม
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

จังหวัดบุรีรัมย "โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป
 2560"

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัด
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป
2560

25,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง เชนคาปายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม และคาใชจาย
ที่จําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง เชนคาปายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม และคาใชจาย
ที่จําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของทางราชการ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

5,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

การปองกันภัยเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปด-ปดการอบรมคาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด
(งานปองกัน)

2 โครงการเฝาระวังการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ คาใชจายใน
พิธีเปด-ปดการอบรม คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องด่ืม
คาวัสดุอุปกรณ ประกอบการอบรมฯลฯ

15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด
(งานปองกัน)

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการเฝาระวังการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ คาใชจายใน
พิธีเปด-ปดการอบรม คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องด่ืม
คาวัสดุอุปกรณ ประกอบการอบรมฯลฯ

15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด
(งานปองกัน)

3 โครงการจัดต้ังจุดสกัด และ
ใหบริการในชวยเทศกาลปใหม
และสงกรานตเพื่อปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ และการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในตําบล

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดต้ังจุด
สกัด และใหบริการในชวยเทศกาลปใหมและ
สงกรานตเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ และ
การรักษาความสงบเรียบรอย เชนคาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรม คาจัดสถานท่ี คาตอบแทน
วิทยาก รคาวัสดุ คาอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
คาใชจายอื่นๆท่ีจําเปน

5,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด
(ปองกัน)
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

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

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
อบต.ทะเมนชัย

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

2,712,900 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

๑ อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
อบต.ทะเมนชัย

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

2,712,900 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

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

1,161,512 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

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

ประจําปงบประมาณ 2560
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด
งานวัดเด็กแหงชาติ เชน คาใชจายพิธีเปด-
ปดการอบรม คาจัดสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุประกอบการอบรม
คาอาหารและเครื่องด่ืม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน

40,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนา
วัฒนธรรม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หนา | 19



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

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

ไขเลือดออก โรคเอดส และโรค
อุบัติใหม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมให
ความรูกับประชาชนในเรื่องโรค
ไขเลือดออก โรคเอดส และโรคอุบัติใหมใน
ชุมชน ประกอบดวย คาปายโครงการ
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม และคาวัสดุ
อุปกรณประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
(งาน

สาธารณสุข)

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หนา | 20



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

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

โรคติดตอ
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเคมีในการ
กําจัดยุง จํานวน 33 ขวดๆ 1,500 บาท
เปนเงิน 49,500 บาท
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย จํานวน 11 ถังๆ ละ 4,500 บาท
เปนเงิน 49,500 บาท
3. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ จํานวน 1,000
โดสๆละ 25 บาท เปน 25,000 บาท
4. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาฉีดคุมกําเนิด
สุนัข/แมว จํานวน 600 โดสๆละ 10 บาท
 เปนเงิน 6,000 บาท
5. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน

210,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
(งาน

สาธารณสุข)

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

๒ โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเคมีในการ
กําจัดยุง จํานวน 33 ขวดๆ 1,500 บาท
เปนเงิน 49,500 บาท
2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย จํานวน 11 ถังๆ ละ 4,500 บาท
เปนเงิน 49,500 บาท
3. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ จํานวน 1,000
โดสๆละ 25 บาท เปน 25,000 บาท
4. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาฉีดคุมกําเนิด
สุนัข/แมว จํานวน 600 โดสๆละ 10 บาท
 เปนเงิน 6,000 บาท
5. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน

210,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
(งาน

สาธารณสุข)

หนา | 21



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการฟนฟูและรักษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุเพื่อ
อนุรักษสืบสานใหคงอยูคู
ลูกหลานสืบไป

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ของผูสูงอายุเพื่ออนุรักษสืบสานใหคงอยูคู
ลูกหลานสืบไป เชน คาวัสดุอุปกรณ
(คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องด่ืม คาปายโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนใน
การดําเนินงาน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 โครงการฟนฟูและรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุเพื่อ
อนุรักษสืบสานใหคงอยูคู
ลูกหลานสืบไป

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น
ของผูสูงอายุเพื่ออนุรักษสืบสานใหคงอยูคู
ลูกหลานสืบไป เชน คาวัสดุอุปกรณ
(คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องด่ืม คาปายโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนใน
การดําเนินงาน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการยุติความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และคนในครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี
และคนในครอบครัว เชน คาวัสดุอุปกรณ
คาตอบแทน วิทยากร คาอาหาร อาหาร
วาง พรอมเครื่องด่ืม ปายโครงการและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนใน
การดําเนินงาน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

หนา |22



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการจัดทําส่ิงอํานวยความ

สะดวกแกผูสูงอายุ คนพิการ
หญิงต้ังครรภและประชาชนทั่วไป

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกแก
ผูสูงอายุ คนพิการ หญิงต้ังครรภ และ
ประชาชนทั่วไป ในการจัดทําหรือจัดสราง
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการ
สาธารณะ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
และจําเปนในการดําเนินงาน

100,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

4 อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานที่ คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องด่ืม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4 อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัว

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว
เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คาจัด
สถานที่ คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องด่ืม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

หนา | 23



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาการต้ังครรภกอนวัย
อันควร (แกมใส....วัยเส่ียง)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอัน
ควร (แกมใส....วัยเส่ียง) เชน คาใชจายพิธี
เปด-ปดการอบรม คาจัดสถานที่
คาตอบแทนวิทยาก รคาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องด่ืม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

6 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาสในสังคม (ผูปวย
เอดสและครอบครัว)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผูดอยโอกาส
ในสังคม (ผูปวยเอดสและครอบครัว) เชน
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม
คาปายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินงาน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาสในสังคม (ผูปวย
เอดสและครอบครัว)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแกผูดอยโอกาส
ในสังคม (ผูปวยเอดสและครอบครัว) เชน
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม
คาปายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของและจําเปนในการดําเนินงาน

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

หนา | 24



๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 อุดหนุนตามโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียน/สถานศึกษา จํานวน 4
โรงเรียนๆ ละ 5,000.- บาท

70,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด

8 อุดหนุนโครงการเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหา
รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ประจําป 2560

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

8 อุดหนุนโครงการเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหา
รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ประจําป 2560

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

9 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอลําปลายมาศ "โครงการ
จัดงานเทศกาล งานประเพณี
ของดีลําปลายมาศ ประจําป
2560"

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
จัดงานเทศกาล "งานประเพณี ของดีลํา
ปลายมาศ ประจําป 2560"

10,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

ตานภัยยาเสพติด
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขาคายอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดและกลุมเส่ียงในเขตพื้นที่ อบต.ทะเมน
ชัย เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานที่ คาตอบแทน วิทยากร
คาอาหารและเครื่องด่ืม คาที่พัก และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน

40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 โครงการเยาวรุนใหม รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขาคายอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดและกลุมเส่ียงในเขตพื้นที่ อบต.ทะเมน
ชัย เชน คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรม คา
จัดสถานที่ คาตอบแทน วิทยากร
คาอาหารและเครื่องด่ืม คาที่พัก และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน

40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงานปลัด
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ประจําป 2560
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานสืบ
สานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาเนื่องใน
วันเขาพรรษา ประจําป 2560

20,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม2 โครงการสืบสานประเพณีวัน

สงกรานต ประจําป 2560
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2560

30,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ

ประเพณีลอยกระทง
50,000 อบต.ทะเมนชัย กอง

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ
ประเพณีลอยกระทง

50,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม4 อุดหนุนจัดงานอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัด
งานอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย ประจําป 2560

5,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 โครงการแขงขันกีฬาประจํา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส "
ประจําป 2560

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
แขงขันกีฬา เชน คาจัดสถานที่และสนาม
แขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
คาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาอุปกรณ
กีฬา คาปายประชาสัมพันธฯลฯ

200,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
 ศาสนา
วัฒนธรรม
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๓. ยุทธศสาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง

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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จํานวน 12 เดือน แยกเปน
1) ผูสุงอายุ 60-69 ป คนละ 600 บ/ด
2) ผูสุงอายุ 70-79 ป คนละ 700 บ/ด
3) ผูสุงอายุ 80-89 ป คนละ 800 บ/ด
4) ผูสุงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ 1,000
บ/ด

6,010,800 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 12 เดือน แยกเปน
1) ผูสุงอายุ 60-69 ป คนละ 600 บ/ด
2) ผูสุงอายุ 70-79 ป คนละ 700 บ/ด
3) ผูสุงอายุ 80-89 ป คนละ 800 บ/ด
4) ผูสุงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ 1,000
บ/ด

6,010,800 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 12 เดือน สําหรับคนพิการในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คนละ
 800 บาท/เดือน

2,544,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส ภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย

90,000 อบต.ทะเมนชัย กอง
สวัสดิการสังคม
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานการศึกษา

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

พระเกียรติ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและปา
รวมทั้งสรางจิตสํานึกของประชาชน
ในการรักษาส่ิงแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

20,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในการอนุรักษทรัพยากรน้ําและปา
รวมทั้งสรางจิตสํานึกของประชาชน
ในการรักษาส่ิงแวดลอมและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

20,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
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๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ

 รักพื้นที่สีเขียว
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกตนไม
ตางๆ ปลูกหญาแฝกและปรับปรุงภูมิทัศน
ในเขตพื้นที่ อบต. เพื่อถวายเปนราช
สักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ , พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมษานุวงศ เนื่องในโอกาสมหามงคล
ตามที่ทางราชการกําหนด

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ
 รักพื้นที่สีเขียว

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกตนไม
ตางๆ ปลูกหญาแฝกและปรับปรุงภูมิทัศน
ในเขตพื้นที่ อบต. เพื่อถวายเปนราช
สักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ , พระบรมราชินีนาถและพระ
บรมษานุวงศ เนื่องในโอกาสมหามงคล
ตามที่ทางราชการกําหนด

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด
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๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข

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

ขยะในชุมชน
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมการคัดแยกในะชุมชนเชน
คาใชจายพิธีเปด-ปดการอบรมคาจัด
สถานที่ คาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุ
คาอาหารและเครื่องด่ืม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน

50,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนดฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง เชน
คาใชจายในการจัดต้ังศูนยการเลือกต้ัง คา
เตรียมการจัดหนวยเลือกต้ัง คาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการเลือกต้ัง คาใชจายใน
การประชาสัมพันธการเลือกต้ัง คาจัดทํา
ปาย คะแนน คาจางทําความสะดวก ที่
เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

1 คาใชจายในการเลือกต้ังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนดฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง เชน
คาใชจายในการจัดต้ังศูนยการเลือกต้ัง คา
เตรียมการจัดหนวยเลือกต้ัง คาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการเลือกต้ัง คาใชจายใน
การประชาสัมพันธการเลือกต้ัง คาจัดทํา
ปาย คะแนน คาจางทําความสะดวก ที่
เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง

10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
 พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําพนักงานจาง

เพื่อเปนคาใชในพิธีเปด - ปด การอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาปายโครงการ
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอม
เครื่องด่ิม คาเชาที่พัก คาจางเหมารถ คา
จัดซื้อของฝาก คาสถานที่เขาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานและคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ

400,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

หนา | 32



๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ความรูดานกฎหมาย
เพื่อเผยแพรความรูและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายใหประชาชนไดรับทราบ
และปฏิบัติตาม และเพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม

20,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานการศึกษา

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

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับ
อําเภอของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ปรับปรุงศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางระดับอําเภอของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน หลังคา ฝา
เพดาน ฯลฯ

25,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการงานรื้อเปล่ียนหลังคา รื้อกระเบื้องรอนคู 950 แผน พรอมเปล่ียน 143,000 หอประชุมองคการ กองชาง

อาคารหอประชุมองคการบริหาร หลังคาเหล็ก ยาว 7 เมตร จํานวน 92 แผน บริหารสวนตําบล
สวนตําบลทะเมนชัย และครอบสัน 32 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ทะเมนชัย

ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยกําหนด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

และจัดเวทีประชาคมตําบลใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป และแผน
หมูบาน

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจัด
สถานที่ คาปายโครงการ คากระดาษ
ปากกา คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาอาหาร
และเครื่องด่ืม ฯลฯ

15,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

2 โครงการปกปองสถาบัน
ของชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปอง
สถาบันของชาติ เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรมคาจัดสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องด่ืม
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

5,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด

                      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 โครงการปกปองสถาบัน
ของชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปอง
สถาบันของชาติ เชน คาใชจายพิธีเปด-ปด
การอบรมคาจัดสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุ คาอาหารและเครื่องด่ืม
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

5,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน
ปลัด
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