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  คํานํา    “แผนการดําเนินงาน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  นั้น  มิใช�การจัดทําแผนพัฒนา แต�เป9นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแต�ละหน�วยงานที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององค!กรปกครองท�องถิ่น ประจําป>งบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะทําให�องค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานในแต�ละป>งบประมาณที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซํ้าซ�อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ และจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป>มีความสะดวกมากข้ึนอีกด�วย   คณะกรรมการสนับสนุนการจ ัดทําแผนพัฒนาองค!การบร ิหารส �วนตําบล         ทะเมนชัย ได�ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยข้ึน  โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค!กรปกครองส�วน   ท�องถ่ิน  หน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืน  ท่ีขององค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัยในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  โดยจัดหมวดหมู�ให�สอด  คล�องกับยุทธศาสตร!และแนวทางการพัฒนาท่ีองค!การบริหารส�วนตําบลกําหนดไว� เพ่ือเป9นการ    แสดงถึงเปJาหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน    จริงในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และเพ่ือใช�เป9นเครื่องมือในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ิน     ในการควบคุมการดําเนินงานให�เป9นไปอย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต�อไป                             คณะกรรมการพัฒนา  องค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย                     



  สารบัญ                                                                                                                                 หน�า ส วนท่ี  ๑    ๑  บทนํา         ๑  ๒  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง        1  3  วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน      3  4  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      4  5  ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน      4  6  กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      5  ส วนท่ี  ๒   ๑  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)        6    ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด 02)         - ยุทธศาสตร!ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน       8 - ยุทธศาสตร!ด�านเศรษฐกิจ      15 - ยุทธศาสตร!ด�านคุณภาพชีวิต        16 - ยุทธศาสตร!ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม     31 - ยุทธศาสตร!ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี     33  ภาคผนวก       -  ประกาศองค!การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย          เรื่อง  ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ 2564                              



 ส�วนท่ี  ๑ บทนํา  ๑.  บทนํา    รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซ่ึงเป#นรัฐธรรมนูญฉบับป&จจุบันให)ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให)แก�องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินโดยกําหนดกรอบความเป#นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน)าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.2542 ได)บัญญัติให)มีองค/กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให)แก�การปกครองส�วนท)องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว�าด)วยการเข)าชื่อเสนอข)อบัญญัติท)องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว�าด)วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท)องถ่ินหรือผู)บริหารท)องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล�าวจัดทําข้ึนเพ่ือให)กระจายอํานาจเป#นไปอย�างโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได)  องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินจึงมีอํานาจกว)างขวางข้ึน  ซ่ึงมิใช�มีหน)าท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก�ประชาชนในท)องถ่ินเท�านั้น  แต�รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท)องถ่ิน และเป#นองค/กรท่ีเป?ดให)ประชาคมท)องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค/การบริหารส�วนตําบลมาก    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  กําหนดให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาท)องถ่ินและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเป#นแผนการดําเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน ประจําปJงบประมาณนั้น โดยให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช)แผนงานและโครงการจากหน�วยราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต)องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในปJงบประมาณนั้น  ๒.  ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แก)ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561     การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ตามหมวด  1  ข)อ  8  ให)ผู)บริหารท)องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ิน  ประกอบด)วย   1.  ผู)บริหารท)องถ่ิน      ประธานกรรมการ   2.  รองนายกองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ   3.  สมาชิกสภาท)องถ่ินท่ีสภาท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ   4.  ผู)ทรงคุณวุฒิท่ีผู)บริหารท)องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ     5.  ผู)แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู)บริหารท)องถ่ิน  กรรมการ        คัดเลือกจํานวนไม�น)อยกว�าสามคน     



 ห น) า  | 2       6.  ผู)แทนประชาคมท)องถ่ินท่ีประชาคมท)องถ่ินคัดเลือก  กรรมการ        จํานวนไม�น)อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินหกคน     7.  ปลัดองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน           กรรมการและเลขานุการ   8.  หัวหน)าส�วนการบริหารท่ีมีหน)าท่ีจัดทําแผน   ผู)ช�วยเลขานุการ   กรรมการตามข)อ  8 (3) (4) (5) และ (6)  ให)มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือกได)อีก   หน�าท่ี   ข)อ  10  คณะกรรมการพัฒนาท)องถ่ินมีอํานาจหน)าท่ีดังนี้     (1)  กําหนดแนวทางการพัฒนาท)องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก              (ก)  อํานาจหน)าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหน)าท่ีท่ีมีผลกระทบต�อประโยชน/สุขของประชาชน  เช�น  การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง          (ข)  ภารกิจถ�ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ           (ค)  ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ  กลุ�มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให)เน)นดําเนินการในยุทธศาสตร/ท่ีสําคัญและมีผลต�อประชาชนโดยตรง  เช�น  การแก)ไขป&ญหาความยากจนการปRองกันและแก)ไขป&ญหายาเสพติด           (ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินในเขตจังหวัด           (จ)  นโยบายของผู)บริหารท)องถ่ินท่ีแถลงต�อสภาท)องถ่ิน           (ฉ)  แผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน            ในการนําประเด็นข)างต)นมาจัดทําแผนพัฒนา  ให)องค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของท)องถ่ินและความจําเป#นเร�งด�วนท่ีต)องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด)วย     (2)  ร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก)ไขป&ญหาเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนา   ในการจัดทําร�างแผนพัฒนา  ให)องค/การบริหารส�วนจังหวัด  เทศบาล  องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา  และองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  นําป&ญหาความต)องการจากแผนพัฒนาหมู�บ)านหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมู�บ)านหรือชุมชน  ท่ีจะดําเนินการเองได)มาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา  แต�หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองพัทยา  และองค/กรปกครองส�วนท)องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให)เสนอป&ญหา  ความต)องการไปยังองค/การบริหารส�วนจังหวัด  และให)องค/การบริหารส�วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนาขององค/การบริหารส�วนจังหวัดตามอํานาจหน)าท่ี    (3)  พิจารณาร�างแผนพัฒนาและร�างแผนการดําเนินงาน    (4)  ให)ความเห็นชอบร�างข)อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข)อ 19    (5)  พิจารณาให)ข)อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (6)  แต�งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร    (7)  ในกรณีองค/การบริหารส�วนตําบล  ให)คณะกรรมการพัฒนาองค/การบริหารส�วนตําบลมีหน)าท่ีประสานกับประชาคมหมู�บ)านในการรวบรวม  วิเคราะห/ป&ญหา  ความต)องการของประชาชนใน



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



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



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



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6 10.34 984,000 5.311.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 17.24 1,470,000 7.94รวม 16 27.59 2,454,000 13.252.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.72 10,000 0.05 กองการศึกษารวม 1 1.72 10,000 0.053.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.45 100,000 0.543.2  แผนงานการศึกษา 9 15.52 3,543,396 19.13๓.3  แผนงานสาธารณสุข 5 8.62 446,000 2.41 สํานักปลัด๓.4  แผนงานสังคมสงเคราะห0 2 3.45 50,000 0.27 กองการศึกษา๓.5  แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 8 13.79 125,000 0.67 กองสวัสดิการฯ๓.6  แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 5 8.62 260,000 1.40๓.7  แผนงานงบกลาง 3 5.17 10,924,000 58.98รวม 34 58.62 15,448,396 83.40 หน1า | 6บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ยุทธศาสตร6/แผนงานการพัฒนายุทธศาสตร6ที่  1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานยุทธศาสตร6ที่  2   การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กองช�างยุทธศาสตร6 3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต



แบบ ผด. ๐๑จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป�นร�อยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป�นร�อยละของงบประมาณทั้งหมด หน�วยงานรับผิดชอบหลัก4.1  แผนงานการเกษตร 2 3.45               25,000 0.13 สํานักปลัด4.2  แผนงานสาธารณสุข 1 1.72               15,000 0.08รวม 3 5.17              40,000 0.13๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 5.17 555,000 3.00 สํานักปลัด5.2  แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 1 1.72 15,000 0.08รวม 4 6.90 570,000 3.08รวมทั้งสิ้น 58 100.00 18,522,396       99.92 หน1า | 7แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร6ที่  5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีองค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ยุทธศาสตร6/แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร6ที่  4  การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม





๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานเคหะและชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 เงินอุดหนุนการไฟฟ>าส?วนภูมิภาค      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนการไฟฟ>าส?วน 200,000      อบต.ทะเมนชัย กองช?างอําเภอลําปลายมาศ ภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ข1อ 1 หน1า 61)2 โครงการก?อสร1างลานจอดรถพร1อม      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างลานจอดรถ 177,000      อบต.ทะเมนชัย กองช?างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ พร1อมปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ องค0การ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- บริหารส?วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. มาศ จังหวัดบุรีรัมย0 กว1าง 8 เมตร ยาว 482563 หน1า 8 ข1อ 5) เมตร หนา 0.10 เมตร พร1อมทาสีโครงหลังคาและมุงหลังคาเหล็กกรีดลอน 174 ตารางเมตร3 โครงการปรับปรุงต?อเติมห1องน้ํา      -เพื่อจ?ายเปDนค?าปรับปรุงต?อเติมห1องน้ํา 34,000        อบต.ทะเมนชัย กองช?างองค0การบริหารส?วนตําบล งานรื้อเปลี่ยนหลังคา ต?อเติม กันสาด พร1อมทะเมนชัย ปูกระเบื้อง องค0การบริหารส?วนตําบลทะเมน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- ชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย02565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 7 ข1อ 3) หน1า | 8แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานเคหะและชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.4 โครงการปรับปรุงต?อเติมอาคารหอ      -เพื่อจ?ายเปDนค?าปรับปรุงต?อเติมอาหาค 340,000      อบต.ทะเมนชัย กองช?างประชุมองค0การบริหารส?วนตําบล หอประชุมองค0การบริหารส?วนตําบลทะเมนทะเมนชัย ชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย0 ฝMNง(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- ทิศตะวันออก กว1าง 4.60 เมตร ยาว 152565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. เมตร ฝMNงทิศตะวันตก กว1าง 5.30 เมตร2563 หน1า 8 ข1อ 4) ยาว 27 เมตร5 โครงการก?อสร1างรั้วคอนกรีตพร1อม      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างรั้วคอนกรีต 35,000        อบต.ทะเมนชัย กองช?างประตูเหล็กหน1าอาคารศูนย0 อปพร. พร1อมประตูเหล็หน1าอาคารศูนย0 อปพร. องค0การบริหารส?วนตําบลทะเมนชัย การบริหารส?วนตําบลทะเมนชัย อําเภอ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย0 กว1าง 7.302565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. เมตร สูง 1.80 เมตร พร1อมประตูเหล็ก2563 หน1า 9 ข1อ 6) บานเลื่อน 2 บาน6 โครงการวางท?อระบายน้ําคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าวางท?อระบายน้ําคอน 198,000      บ1านนางเซียม กองช?างเสริมเหล็ก พร1อมบ?อพักน้ํา และ กรีตเสริมเหล็ก พร1อมบ?อพักน้ํา และขยาย รัตนชีวพงษ0 ถึงขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานขุดดินเพื่อ นางน1อย สมพงษ0จากบ1านนางเซียม รัตนชีวพงษ0 ถึง วางท?อปริมาณดินขุดไม?น1อยกว?า 80 ลูก หมู?ที่ 4บ1านนางน1อย สมพงษ0 หมู?ที่  4 บาก0ศเมตร งานรื้อถนน(ขนทิ้ง) ปริมาณ 35 บ1านหนองม?วงบ1านหนองม?วง ตารางเมตร วางท?อขนาด 0.60 เมตร จํา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- นวน 76 ท?อน บ?อพักจํานวน 4 บ?อ ขยาย2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ถนนกว1าง 1.50 เมตร ยาว 74 เมตร2563 หน1า 7 ข1อ 2) รวม 984,000     หน1า | 9                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 192,000      บ1านนายสมพร กองช?างเสริมเหล็ก จากบริเวณบ1านนาย เสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 5 เมตร ยาว 78 คุชิตา ถึงเขตทางสมพร คุชิตา ถึงเขตทางรถไฟ หมู?ที่ เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต รถไฟ หมู?ที่ 66 บ1านบริหารชนบท ไม?น1อยกว?า 390 ตารางเมตร บ1านบริหารชนบท(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 11 ข1อ 9)2 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 198,000      บ1านนางพวงเพชร กองช?างจากบริเวณบ1านนางพวงเพชร เสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 4 เมตร ยาว 91 ประจันกลาง ถึงประจันกลาง ถึงบริเวณบ1าน เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต บ1านนายพรศักดิ์นายพรศักดิ์ ใยอิ่ม หมู?ที่ 8 บ1าน ไม?น1อยกว?า 364 ตารางเมตร ใยอิ่ม หมู?ที่ 8หนองไทร บ1านหนองไทร(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 12 ข1อ 11) หน1า | 10                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 200,000      บ1านนายอภอิเดช กองช?างเสริมเหล็กบริเวณบ1านนายอภิเดช เสริมเหล็ก  ขนาดกว1าง 4 เมตร ยาว 91 แก?นทิพย0 ถึงบ1านแก?นทิพย0 ถึงบริเวณที่นานาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต นางประดับประดับ จันทร0สว?าง หมู?ที่  9 บ1าน ไม?น1อยกว?า 380 ตารางเมตร จันทร0สว?างหนองบัว หมู?ที่ 9 บ1าน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- หนองบัว2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 13 ข1อ 13)4 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 194,000      บ1าน น.ส.มนัสนันท0 กองช?างเสริมเหล็กจากที่นา นางสาว เสริมเหล็ก  ขนาดกว1าง 4 เมตร ยาว 91 เคียนรัมย0 ถึงที่นามนัสนันท0 เคียนรัมย0 ถึงบริเวณที่นา เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต นางบุปผา ชงดอนนางบุปผา  ชงดอน หมู?ที่ 10 บ1าน ไม?น1อยกว?า 364 ตารางเมตร หมู?ที่ 10 บ1านหนองม?วงน1อย หนองม?วงน1อย(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 14 ข1อ 15) หน1า | 11                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.5 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 82,000        บ1านนายสมพร กองช?างเสริมเหล็ก จากบ1านนายสมพร พา เสริมเหล็ก  ขนาดกว1าง 4 เมตร ยาว 41 พาอยู?สุข ถึงที่สวนอยู?สุข ถึงที่สวนนายทองย1อย จําปา เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต นายทองย1อยแดง หมู?ที่ 11 บ1านหนองน้ําขุ?น ไม?น1อยกว?า 164 ตารางเมตร จําปาแดง(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- หมู?ที่ 11 บ1าน2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. หนองน้ําขุ?น2563 หน1า 15 ข1อ 17)6 โครงการถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับ      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนลงหินคลุก 197,000      บ1าน น.ส.ประไพ กองช?างแต?งจากบริเวณที่นานางสาวประไพ เกลี่ยปรับแต?ง ขนาดกว1าง 3 เมตร ยาว อังโขรัมย0 ถึงที่นาอังโขรัมย0 ถึงบริเวณที่นา นาย 1,050 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณ นายชัยน1อยชัยน1อย ภูชื่นแสง หมู?ที่ 12 บ1าน ดินไม?น1อยกว?า 315 ลูกบาก0ศเมตร พร1อม ภูชื่นแสงบุตาริด เกลี่ยปรับแต?ง หมู?ที่ 12 บ1าน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- บุตาริด2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 16 ข1อ 20) หน1า | 12                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.7 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 145,000      บ1านนางสํารวย กองช?างเสริมเหล็ก จากบ1านนางสํารวย เสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 4 เมตร ยาว 70 เสวตรัมย0 ถึงเสวตรัมย0 ถึงบ1านนางบุญมี เหมาะ เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต บ1านนางบุญมีทอง หมู?ที่ 15 บ1านหนองม?วงใต1 ไม?น1อยกว?า 280 ตารางเมตร วางท?อ ค.ส.ล. เหมาะทอง(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- มีขนาดเส1นผ?าศูนย0กลาง 0.30 เมตร จํานวน หมู?ที่ 15 บ1าน2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. 11  ท?อน หนองม?วงใต12563 หน1า 17 ข1อ 22)8 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 60,000        ที่สวนนายวิชัย กองช?างเสริมเหล็ก จากที่สวนนายวิชัย เสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 3 เมตร ยาว 39 เซิกรัมย0 ถึงที่สวนเซิกรัมย0 ถึงที่สวนนางสาวทองมา เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต น.ส.ทองมาดูเรืองรัมย0 หมู?ที่ 16 บ1านน1อย ไม?น1อยกว?า 117 ตารางเมตร วางท?อ ค.ส.ล. ดูเรืองรัมย0พัฒนา มีขนาดเส1นผ?าศูนย0กลาง 0.30 เมตร จํานวน หมู?ที่ 16 บ1าน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- 7  ท?อน น1อยพัฒนา2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 19 ข1อ 24) หน1า | 13                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๑.   ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน � แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.9 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 124,000      บ1านนายทองสุข กองช?างเสริมเหล็กบริเวณบ1านนายทองสุข เสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 3 เมตร ยาว 86 หารบุรุษ ถึงที่นาหารบุรุษ ถึงบริเวณที่นานางนิด เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต นางนิด เทมเบอร0เทมเบอร0 หมู?ที่ 16 บ1านน1อย ไม?น1อยกว?า 258 ตารางเมตร หมู?ที่ 16 บ1านพัฒนา น1อยพัฒนา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 19 ข1อ 25)10 โครงการก?อสร1างถนนคอนกรีต      -เพื่อจ?ายเปDนค?าก?อสร1างถนนคอนกรีต 78,000        บ1านนางสุดใจ กองช?างเสริมเหล็กจากบ1านนางสุดใจ เสริมเหล็ก ขนาดกว1าง 4 เมตร ยาว 40 ชะร?างรัมย0 ถึงที่ชะร?างรัมย0 ถึงที่สวนนายเพ็ชร เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต สวนนายเพ็ชรดีรับรัมย0 หมู?ที่ 17 บ1านใหม?อัมพวันไม?น1อยกว?า 160 ตารางเมตร ดีรับรัมย0(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- หมู?ที่ 17 บ1าน2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ใหม?อัมพวัน2563 หน1า 21 ข1อ 28) รวม 1,470,000  หน1า | 14                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๒.  ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ � แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 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 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000      อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาบุรีรัมย0 จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ1ง ประจําปR ศาสนา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 วัฒนธรรม2565 หน1า 119 ข1อ 1) 10,000      หน1า | 15รวม                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564





๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการรักษาความสงบภายใน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการป>องกันและลดอุบัติเหตุ      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการดําเนิน 40,000          อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดทางถนนในช?วงเทศกาลปRใหม? การตามมาตรการป>องกันและแก1ไขปMญหาและวันสงกรานต0 อุบัติเหตุตามทางถนนในช?วงเทศกาลสําคัญ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - เช?น เทศกาลปRใหม?และสงกรานต02565 หน1า 120 ข1อ 2)2 โครงการฝSกอบรมทบทวนอาสาสมัคร      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายตามโครงการฝSก 60,000          อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดป>องกันภัยฝTายพลเรือน อบรมทบทวนอาสาสมัครป>องกันและบรร(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - เทาสาธารณภัย เช?น ค?าวิทยากร ค?าจัดทํา2565 หน1า 120 ข1อ 2) ป>ายโครงการฯ ค?าอาหารว?างพร1อมเครื่องดื่ม ค?าวัสดุ อุปกรณ0 และค?าใช1จ?ายอื่นๆ ที่จําเปDนในการอบรม ฯลฯ 100,000       หน1า | 16                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลักรวม



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศึกษา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการวันเด็กแห?งชาติ      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการจัดงานวัน 30,000          หอประชุม กองการศึกษาเด็กแห?งชาติ ประจําปR 2564 เช?น การจัด อบต.ทะเมนชัย(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - สถานที่ ค?าของรางวัล สําหรับผู1เข1าร?วม2565 หน1า 122 ข1อ 1) กิจกรรม และค?าใช1จ?ายอื่นในการจัดกิจกรรมค?าป>ายโครงการ ฯลฯ2 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย0      -เพื่อจ?ายเปDนเงินค?าอาหารกลางวันให1 372,400        ศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน กับศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม?วง วัดอัมพวันหนองม?วง จํานวนเด็ก 76 คนๆละ 20 บาท หนองม?วง(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - จํานวน 245 วัน2565 หน1า 125 ข1อ 8)3 โครงการสนับสนุนสําหรับค?าใช1จ?าย      -เพื่อจ?ายเปDนค?าจัดการเรียนการสอน 129,200        ศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย0 ของศูนย0พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนอง วัดอัมพวันพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จัดการเรียน ม?วง (รายหัว) หนองม?วงการสอนของศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน1า 124 ข1อ 6) หน1า | 17                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศึกษา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.4 โครงการสนับสนุนสําหรับค?าใช1จ?าย      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการสนับสนุน 67,800          ศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย0 ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย0พัฒนาเด็ก วัดอัมพวันพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เล็กวัดอัมพวันหนองม?วง (ศพด.) เช?น ค?าจัด หนองม?วง(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - การเรียนการสอน ค?าหนังสือเรียน ค?า2565 หน1า 124 ข1อ 7) อุปกรณ0การเรียน ค?าเครื่องแบบนักเรียนและค?ากิจกรรมพัฒนาผู1เรียน5 ค?าอาหารเสริม (นม)      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการจัดซื้อ 1,051,996      - รร.บ1านหนองไทร กองการศึกษาอาหารเสริม (นม) จัดสรรให1กับเด็กนักเรียน  - รร.บ1านหนองบัว (แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ  - รร.บ1านหนองม?วง2565 หน1า 123 ข1อ 5) ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 แห?ง  - รร.บ1านบริหารชนบท(260 วัน) และศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก  - ศูนย0พัฒนาเด็กจํานวน 1 แห?ง (260 วัน) วัดอัมพวันฯ หน1า | 18                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศึกษา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.6 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 328,000        รร.บ1านบริหาร กองการศึกษาโรงเรียนบ1านบริหารชนบท ให1กับโรงเรียนบ1านบริหารชนบทจํานวนเด็ก ชนบท(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - 82 คนลๆ 20 บาท จํานวน 200 วัน2565 หน1า 126 ข1อ 12)7 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 348,000        รร.บ1านหนองไทร กองการศึกษาโรงเรียนบ1านหนองไทร ให1กับโรงเรียนบ1านหนองไทร จํานวนเด็ก(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - 87 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน2565 ข1อ 9 หน1า 125)8 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 396,000        รร.บ1านหนองบัว กองการศึกษาโรงเรียนบ1านหนองบัว ให1กับโรงเรียนบ1านหนองบัว จํานวนเด็ก(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - 99 คนลๆ 20 บาท จํานวน 200 วัน2565 หน1า 125 ข1อ 10)9 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 820,000        รร.บ1านหนองม?วง กองการศึกษาโรงเรียนบ1านหนองม?วง ให1กับโรงเรียนบ1านหนองม?วง จํานวนเด็ก(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - 205 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน2565 หน1า 126 ข1อ 11) รวม 3,543,396    หน1า | 19สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท)



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการบริการแพทย0ฉุกเฉิน      -เพื่อจ?ายเปDนค?าชดเชยการจัดบริการ 60,000          อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด(Emergency Medical แพทย0ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ Services - EMS)(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน1า 129 ข1อ 6)2 โครงการป>องกันและควบคุม      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายโครงการป>องกัน 150,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดโรคติดต?อ และควบคุมโรคติดต?อ เพื่อควบคุมและ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ป>องกันการแพร?ระบาดของโรค เช?น 2565 หน1า 127 ข1อ 3) โรคประจําถิ่น หรือโรคระบาดร1ายแรงที่เกิดตามฤดูกาล เช?นโรคฉี่หนู โรคไข1หวัดนกโรคไข1หวัดสายพันธ0ใหม? ฯลฯ หน1า | 20                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 โครงการสัตว0ปลอดโรค คนปลอดภัย      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายตามโครงการ 35,000          อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดจากโรคพิษสุนัขบ1าฯ ตามปณิธาน สัตว0ปลอดโครคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขศ.ดร.สมเด็จพระเจ1าน1องนางเธอ เจ1า บ1าฯ ตามปณิณานศ.ดร.สมเด็จพระเจ1าน1องฟ>าจุฬาภรณวลัยลักษณ0อัครราชกุมารี นางเธอ เจ1าฟ>าจุฬาภรณวลัยลักษณ0อัครกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยนาารี (ขับเคลื่อน) ราชนารี(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน1า 128 ข1อ 4)4 โครงการสัตว0ปลอดโรค คนปลอดภัย      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายตามโครงการ 1,000            อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดจากโรคพิษสุนัขบ1าฯ ตามปณิธาน สัตว0ปลอดโครคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขศ.ดร.สมเด็จพระเจ1าน1องนางเธอ เจ1า บ1าฯ (สํารวจข1อมูลจํานวนสัตว0และขึ้นฟ>าจุฬาภรณวลัยลักษณ0อัครราชกุมารี ทะเบียน) ตามปณิณาน ศ.ดร.สมเด็จพระกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช เจ1าน1องนางเธอ เจ1าฟ>าจุฬาภรณวลัยลักษณ0นารี (สํารวจและขึ้นทะเบียน) อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - วรขัตติยราช2565 หน1า 128 ข1อ 5) หน1า | 21สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท)



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.5 อุดหนุนแนวทางโครงการพระราช      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนตามแนวทาง 200,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดดําริด1านสาธารณสุขให1กับคณะกรรม โครงการพระราชดําริด1านสาธารณสุขให1กับ คณะกรรมการการหมู?บ1าน/ชุมชน 10 หมู?บ1าน คณะกรรมการหมู?บ1าน/ชุมชน จํานวน 10 หมู?บ1าน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - หมู?บ1าน ๆ ละ 20,000 บาท2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 25 ข1อ 35) รวม 446,000       หน1า | 22หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสังคมสงเคราะห- ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 อุดหนุนโครงการให1ความช?วยเหลือ      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนเหล?ากาชาด 10,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการประชาชนตามภารกิจของเหล?า จังหวัดบุรีรัมย0 ตามโครงการหารายได1เพื่อ สังคมกาชาดจังหวัดบุรีรัมย0 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน0และให1ความ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ช?วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล?า2565 หน1า 142 ข1อ 2) กาชาด2 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกิ่ง      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาด 40,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการกาชาดอําเภอลําปลายมาศในการรับ อําเภอลําปลายมาศ ตามโครงการสนับสนุน สังคมบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการ กิจการกิ่งกาชาดในการรับบริจาคโลหิตช?วยเหลือผู1ประสบสาธารณภัยผู1ด1อย อวัยวะ ดวงตา และการช?วยเหลือผู1ประสบโอกาสและผู1ยากไร1 สาธารณภัย ผู1ด1อยโอกาสและผู1ยากไร1 ฯลฯ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน1า 142 ข1อ 1) 50,000         หน1า | 23รวม                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 กิจกรรมเต1นเข1าจังหวะ      -เพื่อจ?ายในการดําเนินงานกิจกรรมเข1า 20,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ(เต1นบาสโลป) จังหวะ (เต1นบาสโลป) เช?น ค?าตอบแทน สังคม(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - วิทยากร ค?าวัสดุอุปกรณ0ในการฝSกอบรม ค?า2565 หน1า 148 ข1อ 14) อาหาร อาหารว?าง เครื่องดื่ม ค?าใช1จ?ายในพิธีเปjดและค?าใช1จ?ายอื่นๆ ที่จําเปDน2 โครงการส?งเสริมเยาวชนรู1คิด      -เพื่อจ?ายในการดําเนินโครงการส?งเสริม 20,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการรู1ทัน เพื่อลดความเสี่ยงจาก เยาวชนรู1คิด รู1ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปMญ สังคมปMญหายาเสพติดและการมีเพศ หายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ0ก?อนวัยสัมพันธ0ก?อนวัยอันควร อันควร เช?น ค?าตอบแทนวิทยากร ค?าวัสดุ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - อุปกรณ0ในการฝSกอบรม ค?าอาหาร อาหาร2565 หน1า 149 ข1อ 16) ว?าง เครื่องดื่ม ค?าใช1จ?ายในพิธีเปjดและค?าใช1จ?ายอื่นๆ ที่จําเปDน หน1า | 24แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 โครงการส?งเสริมและพัฒนา      -เพื่อจ?ายในการดําเนินโครงการส?งเสริม 20,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ สังคมป>องกันและยุติความรุนแรงใน ป>องกันและยุติความรุนแรงในครอบครัวครอบครัว ในเขตพื้นที่อบต.ทะเมนชัย เช?น ค?าตอบ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - แทนวิทยากร ค?าวัสดุ อุปกรณ0ในการ2565 หน1า 147 ข1อ 12) ฝSกอบรม ค?าอาหาร อาหารว?าง เครื่องดื่มค?าใช1จ?ายในพิธีเปjดและค?าใช1จ?ายอื่นๆที่จําเปDน4 โครงการส?งเสริมและพัฒนาศักยภาพ      -เพื่อจ?ายในการดําเนินงานโครงการส?ง 15,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการผู1สูงอายุ เสริมและพัฒนาศักยภาพผู1สูงอายุ "โรง สังคม(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - เรียนผู1สูงอายุ" เปDนการฝSกอบรมให1ความรู12565 หน1า 143 ข1อ 1) เกี่ยวกับภูมิปMญญาท1องถิ่นผู1สุงอายุและ/หรือความรู1ในด1านการส?งเสริมอาชีพและ/หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและ/หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับผู1สูงอายุ ฯลฯ ของผู1สูงอายุในพื้นที่ อบต. เช?นค?าตอบแทนวิทยากร ค?าวัสดุ อุปกรณ0ในการฝSกอบรม ค?าอาหารอาหารว?าง เครื่องดื่ม ค?าใช1จ?ายในพิธีเปjดและค?าใช1จ?ายอื่นๆ ที่จําเปDน หน1า | 25                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.5 โครงการสานสัมพันธ0รักสามวัยใน      -เพื่อจ?ายในการดําเนินงานโครงการ 15,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการครอบครัว สานสัมพันธ0รักสามวัยในครอบครัว เช?น สังคม(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ค?าตอบแทนวิทยากร ค?าวัสดุ อุปกรณ0ใน2565 หน1า 150 ข1อ 17) การฝSกอบรม ค?าอาหาร อาหารว?างเครื่องดื่ม ค?าใช1จ?ายในพิธีเปjดและค?าใช1จ?ายอื่นๆ ที่จําเปDน6 โครงการเสริมสร1างความรู1เรื่อง      -เพื่อจ?ายในการดําเนินงานโครงการ 15,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการกฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ.ผู1สูงอายุ เสริมสร1างความรู1เรื่องกฎหมายสิทธิตาม สังคมและการดูแลสุขภาพสําหรับผู1สูงอายุ พ.ร.บ.ผู1สูงอายุและการดุแลสุขภาพสําหรับในพื้นที่ ผู1สูงอายุในพื้นที่ เช?น ค?าตอบแทนวิทยากร (แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ค?าวัสดุอุปกรณ0ในการฝSกอบรม ค?าอาหาร2565 หน1า 148 ข1อ 13) อาหารว?าง เครื่องดื่ม ค?าใช1จ?ายในพิธีเปjดและค?าใช1จ?ายอื่นๆ ที่จําเปDน หน1า | 26                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.7 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย0ปฏิบัติการ ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย0 สังคมร?วมในการช?วยเหลือประชาชนของ ปฏิบัติการร?วมในการช?วยเหลือประชาชนองค0กรปกครองส?วนท1องถิ่นเพื่อใช1 ขององค0กรปกครองส?วนท1องถิ่นเพื่อใช1เปDนเปDน (สถานที่กลาง) อําเภอลําปลาย (สถานที่กลาง) อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดมาศ จังหวัดบุรีรัมย0 บุรีรัมย0(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน1า 152 ข1อ 22)8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนที่ทําการ 10,000          อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดลําปลายมาศตามโครงการป>องกัน ปกครองอําเภอลําปลายมาศตามโครงการและแก1ไขปMญหายาเสพติด ป>องกันและแก1ไขปMญหายาเสพติด(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 27 ข1อ 38) รวม 125,000       หน1า | 27โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 อุดหนุนโครงการจัดงาน      -เพื่อจ?ายเปDนเงินอุดหนุนตามโครงการ 10,000          อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษารัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ งานรัฐพิธีของอําเภอลําปลายมาศ ศาสนา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - วัฒนธรรม2565 หน1า 156 ข1อ 7)2 โครงการประเพณีลอยกระทง      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการดําเนิน 20,000          อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจํา ศาสนา2565 หน1า 155 ข1อ 5) ปR 2564 เช?น เงินรางวัล เงินค?าตอบแทน วัฒนธรรมกรรมการ ค?าตกแต?งสถานที่ ฯลฯ3 โครงการแข?งขันกีฬาประจําตําบล      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการจัดการแข?ง 200,000        อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา"ทะเมนชัยเกมส0" ขันกีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส0" ประ ศาสนา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - จําปR 2564 เช?น ค?าจัดสถานที่และสนาม วัฒนธรรม2565 หน1า 156 ข1อ 6) แข?งขัน ค?าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค?าเงินรางวัล ค?าถ1วยรางวัล ค?าอุปกรณ0กีฬา ค?าป>ายประชาสัมพันธ0 ฯลฯ หน1า | 28                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.4 โครงการสืบสานประเพณี      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการดําเนิน 20,000          อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาวันสงกรานต0 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต0 ประ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - จําปR 2564 เช?น เงินรางวัล เงินค?าตอบแทน ศาสนา2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. กรรมการ ค?าตกแต?งสถานที่ ฯลฯ วัฒนธรรม2563 หน1า 28 ข1อ 41)5 โครงการแห?เทียนพรรษา      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการดําเนิน 10,000          อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - โครงการจัดงานประเพณีแห?เทียนพรรษา ศาสนา2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ประจําปR 2564 เช?น เงินรางวัล เงินค?า วัฒนธรรม2563 หน1า 28 ข1อ 40) ตอบแทนกรรมการ ค?าตกแต?งสถานที่ ฯลฯ 260,000       หน1า | 29รวมองค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒



๓. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต � งบกลาง 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 เบี้ยยังชีพผู1สูงอายุ เพื่อจ?ายเปDนเงินค?าเบี้ยยังชีพผู1สุงอายุ 7,374,000     อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการจํานวน 12 เดือน แยกเปDน สังคม(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -  - ผู1สูงอายุ 60-69 ปR คนละ 600 บ./ด.2565 หน1า 157 ข1อ 3)  - ผู1สูงอายุ 70-79 ปR คนละ 700 บ./ด. - ผู1สูงอายุ 80-99 ปR คนละ 800 บ./ด. - ผู1สูงอายุ 90 ปRขึ้นไป คนละ 1,000 บ./ด.2 เบี้ยยังชีพผู1พิการ เพื่อจ?ายเปDนเงินค?าเบี้ยยังชีพผู1พิการ 3,460,000     อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการจํานวน 12 เดือน สําหรับคนพิการในเขต สังคม(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - องค0การบริหารส?วนตําบลทะเมนชัย คนละ2565 หน1า 157 ข1อ 1) 800 บาท/เดือน3 เบี้ยยังชีพผู1ปTวยเอดส0 เพื่อจ?ายเปDนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู1ปTวย 90,000          อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการเอดส0 ภายในเขตองค0การบริหารส?วนตําบล สังคม(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ทะเมนชัย2565 หน1า 157 ข1อ 2) 10,924,000  หน1า | 30รวม                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๔ ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม � แผนงานการเกษตร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการ "รักน้ํา รักปTา      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการจัดทํา 5,000          ในพื้นที่ สํานักปลัดรักษาแผ?นดิน" โครงการ "รักน้ํา รักปTา รักษาแผนดิน" เช?น อบต.ทะเมนชัย(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ค?าจัดทําป>ายโครงการ ค?าอาหารและ2565 หน1า 159 ข1อ 1) เครื่องดื่ม ค?าวัสดุอุปกรณ0 ค?าพาหนะขนส?งค?าปรับพื้นที่ ค?าต1นไม1 และค?าใช1จ?ายอื่นๆ2 โครงการอุรักษ0พันธุกรรมพืชอัน      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายในการจัดทํา 20,000        ในพื้นที่ สํานักปลัดเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ โครงการอนุรักษ0พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา อบต.ทะเมนชัยพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม จากพระราชดําริฯ เช?น ค?าจัดทําป>ายโครงราชกุมารี (อพ.สธ) การฯ ค?าอาหาร ค?าเครื่องดื่ม ค?าวัสดุ (แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - อุปกรณ0 ค?าสํารวจ การจัดทําแผนที่และค?า2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ใช1จ?ายอื่นๆ ฯลฯ2563 หน1า 30 ข1อ 44) 25,000       หน1า | 31รวม                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย- พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก



๔ ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม � แผนงานสาธารณสุข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 โครงการรณรงค0และส?งเสริมการลด      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายตามโครงการ 15,000        อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัดปริมาณขยะในชุมชน รณรงค0และส?งเสริมการลดปริมาณขยะใน(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - ชุมชน 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ.2563 หน1า 29 ข1อ 42) 15,000       หน1า | 32แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564รวม                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒



๕ ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี � แผนงานบริหารงานทั่วไป ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 ค?าใช1จ?ายในการเลือกตั้งสมาชิก      -เพื่อจัดการเลือกตั้งผู1บริหารและสมาชิก 250,000      หอประชุม สํานักปลัดสภาและผู1บริหารท1องถิ่น สภาฯ  กรณีครบวาระหรือมีการเลือกตั้งซ?อม อบต.ทะเมนชัย(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หน1า 160  ข1อ  1)2 โครงการส?งเสริมพัฒนาประชา      -เพื่อสร1างความเปDนพลเมืองในระบบ 5,000          หอประชุม สํานักปลัดธิปไตยและการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยกับประชาชน ให1มีความรู1 ความ อบต.ทะเมนชัย(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561- เข1าใจและสามารถนําไปสู?การปฏิบัติในชีวิต2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/พ.ศ. ประจําวัน2563 หน1า 33 ข1อ 47) หน1า | 33                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๕ ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี � แผนงานบริหารงานทั่วไป ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.3 โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม      -เพื่อส?งเสริมให1คณะผู1บริหาร สมาชิกสภา 300,000      หอประชุม สํานักปลัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู1 ผู1นําชุมชน พนักงานส?วนตําบล ลูกจ1างประจํา อบต.ทะเมนชัยบริหาร สมาชิกสภาท1องถิ่น ผู1นํา พนักงานจ1างได1ศึกาดูงานให1มีความรู1ความชุมชน พนักงานส?วนตําบล ลูกจ1าง สามารถเพิ่มมากขึ้นประจํา พนักงานจ1าง      -เพื่อจ?ายค?าใช1จ?ายในการศึกษาดูงานเพื่อ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 - เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน2565  หน1า 160  ข1อ  2) รวม 555,000     หน1า | 34                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



๕ ยุทธศาสตร-การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี � แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ      -เพื่อจ?ายเปDนค?าใช1จ?ายต?างๆ เช?น ค?าจัด 15,000        หอประชุม สํานักปลัดจัดเวทีประชาคมตําบลในการจัดทํา สถานที่ ค?าป>ายโครงการ ค?ากระดาษ ปากกา อบต.ทะเมนชัยทบทวนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผน ค?าวัสดุอุปกรณ0ต?างๆ ค?าอาหารว?างและเครื่องพัฒนาท1องถิ่น ดื่ม ฯลฯ(แผนพัฒนาท1องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  หน1า 165  ข1อ  2) รวม 15,000       หน1า | 35                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒แผนการดําเนินงาน  ประจําป'งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔องค-การบริหารส/วนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย-ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ(บาท) สถานที่ดําเนินการ หน�วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564





     ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชยั เร่ือง  ประกาศใช�แผนการดาํเนนิงาน   ประจาํป$งบประมาณ   ๒๕๖๔ *************************************          ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข�อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศเป8นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ให�ป;ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องป;ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน  นั้น     บัดนี้  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  จึงประกาศใช�แผนการดําเนินงานประจําป@งบประมาณ  ๒๕64  เพ่ือนําไปปฏิบัติและใช�เป8นแนวทางของการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใช�จ�ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท�ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน�โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี  www.tmc.go.th    ประกาศ  ณ  วันท่ี    27   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63             ทองอยู�  อินทรกําแหง (นายทองอยู�   อินทรกําแหง) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  


	1plan64.pdf (p.1-3)
	2plan64.pdf (p.4-7)
	3.plan64 .pdf (p.8)
	4.plan64.pdf (p.9-41)
	5plan64.pdf (p.42)

