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งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
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ค ำน ำ 
 

   
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 261 – 2564)  เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 
 

  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารงานในการพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นในการ 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับมีหนังสือจากส่วนราชการ
ให้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ้งจะด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
 

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 4 ข้อ 
22  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 / พ.ศ. 
2560 เพ่ือใช้เป็นแผนการด าเนินงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือพัฒนาองค์กรและแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ี ต าบลทะเมนชัยต่อไป 
 
    

                                                                                                                                                   
               คณะผูจ้ดัท ำ 

 งำนวเิครำะหน์โยบำยและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบญั 
 

เร่ือง                  หนำ้ 

บนัทกึหลกักำรและเหตผุล 
 
สว่นที ่ ๑  บทน ำ              
  1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     1 
  1.2  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   1 
   1.3  ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     1 
          -  รายละเอียดการแก้ไขแผน     4 
         

สว่นที ่ ๒  กำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิน่สีป่ไีปสูก่ำรปฏบิตัิ          
      2.1  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น        ๑๒      
    -  แบบ  ผ.07          12 
     -   แบบ  ผ.01          14 
     -   แบบ  ผ.02       24 
    -   แบบ  ผ.06         26 
    -   แบบ  ผ.08          28
     

ภำคผนวก    ก   ประกำศองค์กำรบริหำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย 
   เร่ือง แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔)  
   เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐ 



บนัทกึ หลกัการเหตผุลและความจาํเปน
ในการจดัทาํ แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให
ทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี ่ป เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดย
แผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยให
เปนไปตามระเบียบนี้

“ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและ
ความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริการสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชตอไป”

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน  และไดมีการจัดทําและ
ประกาศการใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 ไปแลว
นั้น โดยมีหนวยงาน สวนราชการ สํานัก / กอง ตองการจัดทําโครงการในปงบประมาณ 2561 ซึ่ง
โครงการท่ีจะดําเนินการไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงทําใหไมสามารถนําโครงการมา
ดําเนินการได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 –
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 / พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชน และเพ่ือใหสามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอ
สถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป



บทนํา

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
แผนพัฒนา หมายความวา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนพัฒนาทองถิ่นถิ่นสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีกําหนด  วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธ
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป

โครงการพัฒนา หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ี
กําหนดไว

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
1. เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกใน

การสัญจร
2. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของ อบต. ไดอยาง

ท่ัวถึงเปนธรรมและเปนไปตามลําดับความจําเปนเรงดวน
3. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหนวยงานอ่ืนๆ ใน

พ้ืนท่ี

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและประชาคมทองถ่ิน
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย

3. นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหาร
ทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป
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คณะกรรม 
การสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแผลง 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเตมิ หรือ
เปลี่ยนแผลง 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ เพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

ปิดประกาศภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ 

จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนที่อนุมัติแล้ว และน าไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 
และประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1 2 3 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแผลง 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกาศใช้ 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ อปท. หน่วยราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีด าเนินการในพืน้ท่ี
ของ อปท. 
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 /พ.ศ.2560

ลําดับ
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ใหม
เหตุผลหรือความจําเปนท่ี

ตองการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1 โครงการวางทอระบายน้ํา โครงการวางทอระบายน้ํา เนื่องจากชวงจัดทําแผน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม พัฒนาทองถ่ินสี่ป มีระยะ
บอพักน้ํา และขยายผิวถนน ขยายผิวถนนคอนกรีต เวลาจํากัดทําใหการสํารวจ
หมูท่ี 4 บานหนองมวง หมูท่ี 4 บานหนองมวง ผิดพลาดจึงจําเปนตอง
(เปลี่ยนแปลง หนา 122 สถานท่ีกอสราง เปลี่ยนแปลงโครงการให
ขอ 1 ตามแผนพัฒนา จากบานนายนิยม ซอมรัมย ถูกตองตามความเหมาะสม
ทองถ่ินสี่ป 2561 -2564) ถึงบาน นางคํา ไชฉลาด

ยางยอดทอง หมู 4
รายละเอียด เดิม วางทอระบายน้ํา คสล.
จากบานนายนิยม ซอมรัมย
ถึงบาน นางทองจันทร รายละเอียด ใหม
ยางยอดทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
หมูท่ี 4 บานหนองมวง 0.40 ม. จํานวน 90 ทอน
ขนาดกวาง 1 ม. ยาว พรอมบอพัก ค.ศ.ล. จํานวน
300 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 16 บอ และขยายผิวจราจร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
300 ตร.ม. 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต

ไมนอยกวา 121.20 ตร.ม.

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา โครงการกอสรางรางระบาย เนื่องจาก ชางไดออกสํารวจ
(แบบมีฝาตะแกรงเหล็ก)พรอม คสล.พรอมขยายไหลทาง พ้ืนท่ีแลว มีการเปลี่ยนแปลง
ขยายผิวถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนใหถูก
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ตองตามระเบียบหรือหนังสือ
(เปลี่ยนแปลง หนา 123 ขอ 2 สถานท่ีกอสราง สั่งการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป บริเวณบานนางวันทอง
2561 -2564) แทนคํา ถึง บริเวณหนา
สถานท่ีกอสราง โรงเรียนบานบริหารชนบท
จากนางวันทอง แทนคํา ถึง
เขตทางรถไฟ

(ตอ)



ห น้ า | ๕

ลําดับ
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ใหม
เหตุผลหรือความจําเปนท่ี

ตองการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. รายละเอียดเดิม (ตอ) รายละเอียดใหม

เทคอนกรีตรางระบายน้ํา กอสราง ขยายไหลทาง
นางวันทอง แทนคํา ถึง กวางออกขางละ 0.80 ม.
เขตทางรถไฟ หมูท่ี 6 ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
บานบริหารชนบท ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
กวาง 0.45 ม.ยาว 290 ม. 320 ตร.ม.
ลึก 0.40 ซม. พรอม ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ฝาตะแกรงเหล็กปด
และขยายไหลทางขางละ
1 เมตร

3. โครงการกอสรางโครงถังเหล็ก โครงการกอสรางถังเหล็กประปา เนื่องจากไดเปลี่ยนแปลง
ลูกบอลพรอมระบบจายน้ํา แบบลูกบอลพรอมระบบจายน้ํา เปาหมายหรือใสราย
หมูท่ี 8 บานหนองไทร หมูท่ี 8 บานหนองไทร ละเอียดเพ่ิมเติม
(เปลี่ยนแปลง หนา 123 ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนใหถูก
ขอ 3 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป รายละเอียดใหม ตองตามระเบียบหรือหนังสือ
2561 - 2564) รื้อเก็บถังประปาเดิม สั่งการ

- ติดตั้งถังเหล็กประปา
รายละเอียดเดิม แบบลูกบอล
กอสรางโครงถังเหล็ก - ติดตั้งถังกรองพรอมไสกรอง
ลูกบอลลูนพรอมระบบจายน้ํา - ติดตั้งระบบทอประสานภายใน
ขนาด 12 ลบ.ม. - ตูควบคุมไฟฟา

- เทคอนกรีตรองถังกรอง
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
รื้อเก็บถังประปาเดิม
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ลําดับ
ท่ี รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ใหม
เหตุผลหรือความจําเปนท่ี

ตองการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
4. โครงการวางทอระบายน้ํา โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เนื่องดวยชางไดออกสํารวจ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 คอนกรีตเสริมเหล็ก แลวปรากฏวาการวางทอ
บานหนองบัว หมูท่ี 9 บานหนองบัว ระบายน้ําไมสามารถดําเนิน
(เปลี่ยนแปลง หนา 131 สถานท่ีกอสราง การไดเพราะพ้ืนท่ีไมเอ้ือ
ขอ 21 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จากบานนายดอม สระแกว อํานวย ดังนั้นจึงขอเปลี่ยน
2561 - 2564) ถึงบานนายประสงค สระแกว แปลงโครงการเปนทํา
สถานท่ีกอสราง รายละเอียดใหม รางระบายน้ํา
จากบานนายดอม สระแกว เทคอนกรีตรางระบายน้ํา
ถึงบานนายประสงค สระแกว กวาง 0.45 ม. ยาว 115 ม.
รายละเอียดเดิม ลึก 0.40 ม. พรอมฝา
วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ตะแกรงเหล็กปดราง
กวาง 0.60 เมตรเสนผาศูนยกลาง ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
0.40 ม.พรอมบอพักความยาว
โดยรวม 131 ม.

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เปลี่ยนแปลงชื่อจุดเริ่มตน
เสริมเหล็ก หมูท่ี 10 เสริมเหล็ก หมูท่ี 10 เนื่องจากชางออกสํารวจแลว
บานหนองมวงนอย บานหนองมวงนอย จะตองเร่ิมตนที่สวนนางเพียร
(เปลี่ยนแปลง หนา 124 สถานท่ีกอสราง ทองไสว
ขอ 5 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จากท่ีสวนนางเพียร ทองไสว
2561 - 2564) ถึงบานนายชัยวัตน สุขรัตน
สถานท่ีกอสราง รายละเอียดใหม
จากบานนางเหรียญ เดือนแจง กวาง 5 ม.ยาว 85 ม. หนา
ถึง บานนายวีรพล เสนาไทย 0.15 ม.คอนกรีตไมนอยกวา
รายละเอียดเดิม 425 ตร.ม.
กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. ดินถมไหลทางตามสภาพ
ความหนา 0.15 ม.คอนกรีตไม ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
นอยกวา 3,500 ตร.ม.
ดินถมไหลทางตามสภาพ
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ลําดับ
ท่ี

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ใหม

เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6. โครงการขยายไหลทางพรอม โครงการขยายไหลทางพรอม เนื่องจากชวงจัดทําแผน

วางทอระบายน้ํา (แบบมี รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม พัฒนาทองถ่ินสี่ป มีระยะ
ฝาตะแกรงเหล็กปด) เหล็ก หมูท่ี 11 เวลาจํากัดทําใหการสํารวจ
หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน บานหนองน้ําขุน ของชางผิดพลาดบางชวง
(เปลี่ยนแปลง หนา 125 ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองเปลี่ยน
ขอ 6 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป รายละเอียดใหม แปลงใหถูกตองตามระเบียบ
2561 - 2564) ขยายไหลทาง คสล.พรอม และหนังสือสั่งการ
รายละเอียดเดิม รางระบายน้ํา กวาง 1.50 ม.
ขยายไหลทาง คสล. กวาง ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.
1.50 ม. ยาว 170 ม. หนาเฉลี่ย ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
0.15 ม. พรอมรางระบายน้ํา 255 ตร.ม.
ตามความยาวกวาง 0.25 ม. งานรื้อทอเมนตประปาติดตั้งใหม
พรอมเหล็กตะแกรงปด ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
พรอมบอพัก
ขยายไหลทาง คสล. จาก

7. โครงการขุดลอกฝายบุตาริด โครงการขุดลอกฝายบุตาริด เนื่องจากชวงจัดทําแผน
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หมูท่ี 12 บานบุตาริด พัฒนาทองถ่ินสี่ป มีระยะ
(เปลี่ยนแปลง หนา 125 รายละเอียดใหม เวลาจํากัดทําใหการสํารวจ
ขอ 7 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ขุดลอก ขนาดความกวาง ของชางผิดพลาดบางชวง
2561 - 2564) 45 ม. ยาว 47 ม. ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองเปลี่ยน
รายละเอียดเดิม ลึกจากสภาพดินเดิม 3 ม. แปลงใหถูกตองตามระเบียบ
ขนาด กวาง 12 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา และหนังสือสั่งการ
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 5,694 ลบ.ม.
3.00 เมตร ปริมาณดินขุด ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม.
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ลําดับ
ท่ี

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ใหม

เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
8. เพิ่มเติม โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เนื่องจากชวงจัดทําแผน

เสริมเหล็ก พัฒนาทองถ่ินสี่ป มีระยะ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา เวลาจํากัด
(เพิ่มเติม) ประกอบกับประชาชนหมู
สถานท่ีกอสราง 16 ไดทําหนังสือถึงนายก
จากบานนางบุญรอด เขียววิลัย รองทุกข ถนนท่ีมีความ
ถึง ท่ีสวนนายกง บุญตามทัน จําเปนเรงดวนท่ีจะบรรจุ
รายละเอียดโครงการ ในขอบัญญัติ
กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 400 ม.
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด

9. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําประปา โครงการกอสรางถังเหล็ก เนื่องจากชวงจัดทําแผน
(ถังทรงลูกบอลลูน) หมูท่ี 17 ประปาแบบลูกบอลพรอม พัฒนาทองถ่ินสี่ป มีระยะ
บานใหมอัมพวัน ระบบจายน้ํา เวลาจํากัดทําใหการสํารวจ
(เปลี่ยนแปลง หนา 127 หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน ของชางผิดพลาดบางชวง
ขอ 10 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป รายละเอียดโครงการใหม ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองเปลี่ยน
2561 - 2564) รื้อเก็บถังประปาเดิม แปลงใหถูกตองตามระเบียบ
รายละเอียดโครงการเดิม - ติดตั้งถังเหล็กประปา และหนังสือสั่งการ
เปลี่ยนถังบอลลูน ขนาด แบบลูกบอล
12 ลบ.ม. พรอมระบบจายไฟ - ติดตั้งถังกรองพรอมใสกรอง

- ติดตั้งระบบทอประสานภายใน
- ตูควบคุมไฟฟา
- เทคอนกรีตรองถังกรอง

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด



ห น้ า | ๙

ลําดับ
ท่ี

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ใหม

เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
10. เพิ่มเติม โครงการปองกันและลดอุบัติ เนื่องจากชวงจัดทําแผน

เหตุทางถนนในชวงเทศกาล พัฒนาทองถ่ินสี่ป มีระยะ
ปใหมและวันสงกรานต เวลาจํากัด ทําใหโครงการ
(เพิ่มเติม) ตกหลน ประกอบกับมี

หนังสือสั่งการและระเบียบ
ใหดําเนินการ

11 เพิ่มเติม โครงการฝกอบรมทบทวน เนื่องจากมีเจาหนาท่ีประจํา
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ศูนยปองกันและบรรเทา
พลเรือน สาธารณภัยประกอบกับ
(เพิ่มเติม) อปพร. ไมไดรับการทบทวน

เปนเวลานาน

12 เพิ่มเติม โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพ่ิมเติมโครงการตามหนังสือ
การบริหารสถานศึกษา สั่งการ
(เพิ่มเติม) อางถึงหนังสืออําเภอ ลปม.

ดวนท่ีสุด ท่ี บร 0023.24
/ว483 ลงวันท่ี 12 กค. 60
เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรอง
รับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการ
ศึกษาของ อปท. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ลําดับ
ท่ี

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ใหม

เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
13. เพิ่มเติม อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวาย เพ่ิมเติมโครงการตามหนังสือ

ดอกไมจันทน ในพิธีพระเพลิง สั่งการ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ อางถึงหนังสืออําเภอ ลปม.
พระปรมินทรมหาภูมิพล ท่ี บร 0518/ว553
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2560
(เพิ่มเติม) เรื่องขอรับการอุดหนุนงบ

ประมาณจาก อปท. ประจํา
ป 2561

14 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องจากในแผนพัฒนา
อําเภอลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ ทองถ่ินสี่ป ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบเดิม (เปลี่ยนแปลง หนา 169 สํานักปลัด  ผูบริหารให
สํานักปลัด ขอ 3 ตามแผนพัฒนา เปลี่ยนผูรับผิดชอบเปน

ทองถ่ินสี่ป 2561 -2564) กองการศึกษาฯ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ิมเติมโครงการตามหนังสือ

สั่งการ
ผูรับผิดชอบใหม อางถึงหนังสืออําเภอ ลปม.
กองการศึกษา ศาสนา ท่ี บร 0518/ว553
และวัฒนธรรม ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2560

เรื่องขอรับการอุดหนุนงบ
ประมาณจาก อปท. ประจํา
ป 2561
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ลําดับ
ท่ี

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ใหม

เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
15 เพิ่มเติม โครงการอบรมสัมมนาเครือขาย เนื่องจากมีความจําเปน

ทสม. อสม. และผูนําชุมชน เรงดวนท่ีตองเพ่ิมเติม
(เพิ่มเติม) โครงการเพ่ือพัฒนาความรู

ใหกับกลุมเปาหมายให
มีความรูความเขาใจ

16 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการหมูบานสะอาด เนื่องจากไดดําเนินการ
(เปลี่ยนแปลง หนา 162 ปราศจากขยะ อบรมการคัดแยกขยะแลว
ขอ 92 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนแปลง
2561 - 2564) ชื่อโครงการเพ่ือใหสอดคลอง

กับการทํางานแบบตอเนื่อง

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
17 เพิ่มเติม โครงการปรับปรุง ซอมแซม เนื่องจากท่ีทําการ อบต.

และตอเติมอาคารท่ีทําการ ทะเมนชัยมีความชํารุด
องคการบริหารสวนตําบล ทรุดโทรมประกอบกับ
ทะเมนชัย เจาหนาท่ีตองแยกออกไป
(เพิ่มเติม) นั่งตามอาคารตางๆทําให

ผูมาติดตองานลําบาก
ในการเดินตามหาเจาหนาท่ี

18 เพิ่มเติม โครงการสงเสริมพัฒนา เพ่ิมเติมโครงการตามหนังสือ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สั่งการ
(เพิ่มเติม) อางถึงหนังสือ ท่ี ลต (บร)

0705 / 397 ลงวันท่ี
24 ก.ค. 2560 เรื่อง ขอ
ความรวมมือในการการ
ดําเนินกิจกรรมรณรงค
หมูบานไมขายเสียง



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรม 9 ๑,๘๑๕,๗๐๐ 0 0 0 0 0 0 9 ๑,๘๑๕,๗๐๐
            และการโยธา

รวม 9 1,815,700 0 0 0 0 0 0 9 ๑,๘๑๕,๗๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ผ. 07

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
ยุทธศาสตร

รวม 9 1,815,700 0 0 0 0 0 0 9 ๑,๘๑๕,๗๐๐
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     คุณภาพชีวิต
     ๓.2 แผนงานรักษาความ 2 90,000 0 0 0 0 0 0 2 90,000
            สงบภายใน
     3.3 แผนงานการศึกษา 1 137,700 0 0 0 0 0 0 1 ๑๓๗,๗๐๐
     3.7 แผนงานการศาสนา 2 20,000 0 0 0 0 0 0 2 ๒๐,๐๐๐
           วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม 5 247,700 0 0 0 0 0 0 5 247,700
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    สิ่งแวดลอม
    ๔.4 แผนงานสาธารณสุข 2 40,000 0 0 0 0 0 0 2 40,000

รวม 2 40,000 0 0 0 0 0 0 2 40,000
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

รวม 4 ป

แบบ ผ. 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2,450,000 0 0 0 0 0 0 2 2,450,000

รวม 2 2,450,000 0 0 0 0 0 0 2 2,450,000

รวมท้ังสิ้น 18 4,553,400 0 - 0 - 0 - 9 4,553,400
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบรุรีมัย์ท่ี  ๑   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา   
        และ  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน
     ๑.๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการวางทอ่ระบายน ้า เพื่อใหก้ารระบายน ้าเสีย จากบา้นนายนิยม  ซอมรัมย์ ๑๗๕,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของพื นที่ มีทอ่ระบายน ้า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม จากหมู่บา้นสะดวกรวดเร็ว ถึงบา้น  นางค้า ไชฉลาด ที่น ้าทว่มลดลง สามารถระบายน ้าได้
ขยายผิวถนนคอนกรีต ได้มาตรฐาน และถนน ยางยอดทอง หมู่ 4 สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
 หมู่ที่ 4 บา้นหนองมว่ง กวา้งขึ นการสัญจรไปมา วางทอ่ระบายน ้า คสล. กล่ินเหม็นก่อความ
(เปลี่ยนแปลง หน้า 122 สะดวกขึ น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ร้าคาญ
ข้อ  1  ตามแผนพฒันา 0.40 ม. จ้านวน 90 ท่อน
ทอ้งถิ่นส่ีป ี2561 -2564) พร้อมบอ่พกั ค.ศ.ล. จ้านวน

16 บอ่ และขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกวา่ 121.20 ตร.ม.
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด
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แบบ ผ.01

    รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบรุรีมัย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อใหก้ารระบายน ้าเสีย บริเวณบา้นนางวนัทอง ๑๗๕,๗๐๐  -  -  - ร้อยละของพื นที่ มีรางระบายน ้า กองช่าง

คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง จากหมู่บา้นสะดวกรวดเร็ว แทนค้า  ถึง บริเวณหน้า ที่น ้าทว่มลดลง สามารถระบายน ้าได้
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มาตรฐาน โรงเรียนบา้นบริหารชนบท สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
หมู่ที่ 6 บา้นบริหารชนบท ก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง กล่ินเหม็นก่อความ
(เปลี่ยนแปลง หน้า 123 กวา้งออกข้างละ 0.80 ม. ร้าคาญ
ข้อ  2  ตามแผนพฒันา ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
ทอ้งถิ่นส่ีป ี2561 -2564) ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกวา่

320 ตร.ม. 
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด

3 โครงการก่อสร้างถังเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน ้า รื อเก็บถังประปาเดิม 275,000  -  -  - ร้อยละของ กิจการประปาของ กองช่าง

ประปาแบบลูกบอลพร้อม อุปโภค - บริโภค อย่าง  - ติดตั งถังเหล็กประปา ประชาชนมี หมู่บา้นมีประสิทธภิาพ
ระบบจ่ายน ้า เพยีงพอต่อความต้องการ แบบลูกบอล น ้าใช้อย่างเพยีง ในการท้างาน
หมู่ที่ 8 บา้นหนองไทร  - ติดตั งถังกรองพร้อม พอ
(เปลี่ยนแปลง หน้า 123 ใส้กรอง
ข้อ 3  แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี  - ติดตั งระบบท่อประสาน
2561 - 2564) ภายใน

 - ตู้ควบคุมไฟฟา้

 - เทคอนกรีตรองถังกรอง
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา



     ๑.๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพื่อใหก้ารระบายน ้าเสีย จากบา้นนายดอม สระแก้ว  185,500  -  -  - ร้อยละของพื นที่ มีรางระบายน ้า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บา้นสะดวกรวดเร็ว ถึงบา้นนายประสงค์ สระแกว้ สามารถระบาย สามารถระบายน ้าได้
หมู่ที่ 9  บา้นหนองบวั ได้มาตรฐาน เทคอนกรีตรางระบายน ้า น ้าเน่าเสียได้
(เปลี่ยนแปลง หน้า 131 กวา้ง 0.45 ม. ยาว 115 ม.
ข้อ 21  แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี ลึก 0.40 ม. พร้อมฝา
2561 - 2564) ตะแกรงเหล็กปดิราง

ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน จากที่สวนนางเพยีร 201,500  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ส้าหรับใช้ในการคมนาคม ทองไสว ถึงบา้นนายชัยวตัน์ ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บา้นหนองม่วงน้อย ได้อย่างสะดวก  ปลอดภยั สุขรัตน์ กวา้ง 5  ม. ทางสะดวก และลดอุบติัเหตุ
(เปลี่ยนแปลง  หน้า 124 และมีมาตรฐาน ยาว 85 ม.หนา 0.15 ม.
ข้อ 5 แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
2561 - 2564) 425 ตร.ม.

ดินถมไหล่ทางตามสภาพ
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา



     ๑.๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๖ โครงการขยายไหล่ทางพร้อม  - เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน จากบา้นนายทวิา ตรีประเคน 136000  -  -  - ร้อยละของการ  - ประชาชนมีถนนที่ กองช่าง

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม มาตรฐานและกวา้งขึ น ถึงบริเวณบา้นนางคัณธมาศ ระบายน ้าเสีย กว้างขึ นและมมีาตรฐาน

เหล็ก หมู่ที่ 11  - เพื่อใหก้ารระบายน ้าเสีย ศรีเรืองหตัถ์ จากหมู่บา้น  - มีรางระบายน ้า
บา้นหนองน ้าขุ่น จากหมู่บา้นสะดวกรวดเร็ว ขยายไหล่ทาง คสล.พร้อม สามารถระบายน ้าได้
(เปลี่ยนแปลง หน้า 125 ได้มาตรฐาน รางระบายน ้า กว้าง 1.50 ม. สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่ง
ข้อ 6  แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. กล่ินเหม็นก่อความ
2561 - 2564) ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ร้าคาญ

255 ตร.ม.
งานรื อทอ่เมนต์ประปา
ติดตั งใหม่ 
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด

7 โครงการขุดลอกฝายบตุาริด  - เพื่อบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า ขุดลอก ขนาดความกวา้ง 195,000    -  -  -  - ร้อยละของ  - มีแหล่งกักเก็บน ้า กองช่าง

หมู่ที่ 12 บา้นบตุาริด และกกัเกบ็น ้าเพื่อการเกษตร 45 ม. ยาว 47 ม. ประชาชนในพื น เพื่อใช้ประโยชน์
(เปลี่ยนแปลง หน้า 125 และอุปโภค - บริโภค ใหก้ับ ลึกจากสภาพดินเดิม 3 ม. ที่ที่จะได้รับ อุปโภคบริโภค และ
ข้อ 7  แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี ประชาชนในพื นที่ หมู่ 12 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ ประโยชน์จาก ท้าเกษตร
2561 - 2564) บา้นบตุาริดและพื นที่ใกล้ 5,694 ลบ.ม. แหล่งน ้า

เคียง ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน จากบ้านนางบุญรอด เขยีววลัิย 197,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนมีถนนเพื่อ
เสริมเหล็ก ส้าหรับใช้ในการคมนาคม ถึงบริเวณที่สวนนายกง ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมู่ที่ 16  บา้นน้อยพฒันา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บญุตามทนั ทางสะดวก และลดอุบติัเหตุ
(เพ่ิมเติม) ปลอดภยั และมีมาตรฐาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. กองช่าง

หนาเฉล่ีย  0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 400 ม.
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด

9 โครงการก่อสร้างถังเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน ้า รื อเก็บถังประปาเดิม 275,000  -  -  - ร้อยละของ กิจการประปาของ กองช่าง

ประปาแบบลูกบอลพร้อม อุปโภค - บริโภค อย่าง  - ติดตั งถังเหล็กประปา ประชาชนมี หมู่บา้นมีประสิทธภิาพ
ระบบจ่ายน ้า เพยีงพอต่อความต้องการ แบบลูกบอล น ้าใช้อย่างเพยีง ในการท้างาน
หมู่ที่ 17 บา้นใหม่อัมพวนั  - ติดตั งถังกรองพร้อม พอ
(เปลี่ยนแปลง หน้า 127 ใส้กรอง
ข้อ 10 แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี  - ติดตั งระบบท่อประสาน
2561 - 2564) ภายใน

 - ตู้ควบคุมไฟฟา้

 - เทคอนกรีตรองถังกรอง
ตามแบบแปลน อบต.ก้าหนด
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แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบรุรีมัย์ท่ี ๒  การพัฒนาด้านสังคมและคูณภาพชีวิต  และยุทธศาสตรท่ี์ ๔ การพัฒนาด้านรกัษาความมัน่คงและความสงบ
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๑  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
    ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 โครงการปอ้งกันและลดอุบติั เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้รถใช้ ตั งจุดใหบ้ริการประชาชน 50,000      -  -  -  - ร้อยละของ ปะชาชนมีความ ส้านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ถนนในช่วงเทศกาลมี ในพื นที่รับผิดชอบในเขต ประชาชนเดิน ปลอดภยัในการใช้รถ (งานป้องกันฯ)

ปใีหม่และวนัสงกรานต์ ความปลอดภยัในชีวติและ อบต.ทะเมนชัย ทางปลอดภยั ในช่วงเทศกาล
(เพ่ิมเติม) ทรัพย์สิน  - ร้อยละการลด

ลงอุบติัเหตุ

11 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน ใหค้วามรู้ เจ้าหน้าที่ 40,000  -  -  - อปพร.มีความรู้ อปพร. มีประสิทธภิาพ ส้านักปลัด
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย การท้างานของ อปพร. อาสาสมัครปอ้งกันฝ่าย และความพร้อม ในการปฏบิตัหน้าที่ (งานป้องกันฯ)

พลเรือน ในพื นที่ อบต.ทะเมนชัย พลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่

(เพ่ิมเติม)
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แบบ ผ.01

    รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบรุรีมัย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ



      ๓.๓  แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจัดหาส่ือการเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา 137,700    -  -  - จ้านวนเด็ก ส่งเสริมพฒันาการ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา การสอน วสัดุการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียนใน ศพด. การเรียนรู้ของเด็ก ศาสนาและ

(เพ่ิมเติม) และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ที่ได้รับจัดสรร ศพด. วัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบรุรีมัย์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียวและการกีฬา  

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    ๔.๔  แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

13 โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพให้ คณะกรรมการ ทสม. 20,000  -  -  - จ้านวนผู้เข้า คณะกรรมการได้รับ ส้านักปลัด
ทสม. อสม. และผู้น้าชุมชน กับผู้น้าชุมชน เครือข่าย อสม. และผู้น้าชุมชน อบรม ความรู้ ความเข้าใจ
(เพ่ิมเติม) ทสม. อสม. ในด้านการ และมีทกัษะในการ

ด้าเนินการขยะ ปฏบิติังาน

14 โครงการหมู่บา้นสะอาด  - เพื่อลดปญัหาและปริมาณ จัดกิจกรรมท้าความสะอาด 20,000      -  -  -  -ปริมาณขยะใน  - ปญัหาขยะลดลง ส้านักปลัด
ปราศจากขยะ ขยะในพื นที่ พื นที่ที่รับผิดชอบ พื นที่ลดลง  - ชุมชนมีจิตส้านึก
(เปลี่ยนแปลง หน้า 162  - เพื่อสร้างจิตส้านึกในการ  - หมู่บา้น  10 หมู่บา้น  - ระดับความ ในการทิ งขยะ
ข้อ 92 แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี ร่วมมือกับรักษาส่ิงแวดล้อม  - โรงเรียน 5 แหง่ พงึพอใจ  - เกิดความสามัคคี
2561 - 2564)  - ชุมชนมีความสามัคคีใน  - รพ.สต.บา้นหนองม่วง ในหมู่คณะ

หมู่คณะ อื่นๆ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบรุรีมัย์ท่ี ๕   การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจัดการบา้นเมืองท่ีดี
    ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อท้าการปรับปรุง ซ่อมแซม ด้าเนินการปรับปรุง 2,430,000  -  -  - ร้อยของ มีสถานที่ที่มีประสิทธิ ส้านักปลัด
และต่อเติมอาคารที่ท้าการ และต่อเติมอาคารที่ท้าการ ซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร ประชาชนได้รับ ภาพในการใหบ้ริการ
องค์การบริหารส่วนต้าบล อบต.ทะเมนชัย ตามแบบแปลนที่ก้าหนด ความสะดวกใน ประชาชนอย่าง
ทะเมนชัย ใหม้ีความพร้อมในการ การมาใช้บริการ เหมาะสม
(เพ่ิมเติม) ใหบ้ริการของประชาชน
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01



    ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

16 โครงการส่งเสริมพฒันา  - เปน็การแลกเปล่ียนองค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 20,000  -  -  -  - ร้อยละของ  - อปท.หรือ กกต.จว ส้านักปลัด

ประชาธปิไตยและการเลือกตั ง ความรู้ การรับฟงั รับทราบ ปลัด อบต. เจ้าที่ อบต. กลุ่มเปา้หมาย น้าองค์ความรู้ใหม่ไป
(เพ่ิมเติม) ปญัหาและความต้องการ และประชาชนในพื นที่ มีความรู้ บรูณาการการปฏบิติั

ของ อปท. เพื่อน้าไปสู่การ  - กลุ่มเปา้หมาย หน้าที่ใหเ้กิดประโยชน์
บริหารจัดการที่ดี สามารถน้า สูงสุด
 - เพื่อสร้างความเปน็พล ความรู้ไปใช้ใน  - ประชาชน มีความรู้
เมอืงในระบอบประชาธิปไตย ชีวติประจ้าวนั ความเข้าใจ และ
กับประชาชน ใหม้ีความรู้ สามารถน้าไปสู่การ
ความเข้าใจ และสามารถ ปฏบิติัในชีวิตประจ้าวัน

น้าไปสู่การปฏบิติัในชีวติ
ประจ้าวนั
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แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบรุรีมัย์    การพัฒนาด้านสังคมและคูณภาพชีวิต  และ ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ การพัฒนาด้านรกัษาความมัน่คงและความสงบ
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   ๑  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี

๓.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
     ๓.๗  แผนงานการศานา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการจัดพธิถีวาย เพื่อจัดพธิีถวายดอกไมจ้ันทน์ จัดพธิถีวายดอกไม้จันทน์ 10,000  -  -  - ประชาชนร่วม  - พสกนิกรทกุหมู่ กอง

ดอกไม้จันทน์  ในพธิพีระเพลิง ในพธิพีระเพลิงพระบรมศพ ในพธิพีระเพลิงพระบรม พธิีดังกล่าว เหล่ามคีวามส านกึใน ศึกษา ศาสนา

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร ศพ วนัที่ 26 ตุลาคม และน้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธคุิณ และวัฒนธรรม

พระปรมินทรมหาภมูิพล มหาภมูพิลอดุลเดช  2560  จ านวน 1 วนั พระมหากรุณา และแสดงความจงรัก
อดุลยเดช บรมนาถบพติร บรมนาถบพติร ธคุิณ ภกัดี 
(เพ่ิมเติม) ในวนัที่ 26 ตุลาคม 2560  - ประชาชนทกุหมู่

เหล่ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา



     ๓.๗  แผนงานการศานา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ อุดหนุนงบประมาณ 10,000  -  -  - ความส าเร็จและ พสกนิกรทกุหมู่เหล่า กองการศึกษา
อ าเภอล าปลายมาศ พระเจ้าอยู่หวั ตลอดจนงาน ในการจัดงานรัฐพธิี บรรลุวตัถุประสงค์ ของอ าเภอ ลปม. ศาสนา
(เปลี่ยนแปลง หน้า 169 รัฐพธิอีื่นๆ ที่กระทรวง ทบวง  - เนื่องในวนัสวรรคต มีความส านึกในพระ และวฒันธรรม
ข้อ  3  ตามแผนพฒันา กรม มอบมาย ซ่ึงเปน็หน้าที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มหาธคุิณและแสดง
ทอ้งถิ่นส่ีป ี2561 -2564) ของปวงชนชาวไทยทกุหมู่  - เนื่องในวนัปยิมหาราช ความจงรักภกัดีต่อสถา

เหล่า และส่วนราชการ  - เนื่องในวโรกาสเฉลิม บนัพระมหากษตัริย์
อปท. ต้องร่วมกันจัดพธิใีห้ พระชนมพรรษา 28 ก.ค.

สมพระเกียรติของพระองค์  - เนื่องในวโรกาสเฉลิม
ทา่น พระชนมพรรษา 12 ส.ค.

รัฐพธิอีื่นๆ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดบรุรีมัย์ท่ี ๕   การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านบรหิารจัดการบา้นเมืองท่ีดี
    ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการเชิดชูเกียรติบคุคล  - เพื่อเชิดชูเกียรติบคุคล  - ประชาชนในเขตพื้นที่  -  -  -  -  - บคุคลต้นแบบฯ บคุคลที่ได้รับคัดเลือก ส านักปลัด
ต้นแบบด้านคุณธรรม ต้นแบบด้านคุณธรรม ต าบลทะเมนชัย ภานนอกจ านวน มีความภาคภมูิใจและ
จริยธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กร  - พนักงานส่วนทอ้งถิ่น 1 คน เปน็แบบอย่างที่ดี

 - เพื่อเชิดชูเกียรติบคุคล อบต.ทะเมนชัย  - บคุคลต้นแบบฯ ใหก้ับบคุคลอื่น
ต้นแบบด้านคุณธรรม ภายในองค์กร 
จริยธรรมภายในองค์กร จ านวน 1 คน

2 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้าง อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ  -  -  -  -  - ประชาชน ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
ด้านกฎหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎหมาย ใหป้ระชาชน ในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ใหป้ระชาชนได้รับทราบและ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ความเข้าใจใน กฎหมายเพิ่มมากขึ้น
ปฏบิติัตาม เร่ืองกฎหมาย
 เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.06

    รายละเอียดโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบบัท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐

 องค์การบรหิารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบรุรีมัย์
ส าหรบั โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 โครงการจัดเวทปีระชาคม /  - เพื่อรับฟงัปญัหาและ  - ประชนได้แสดงความ  -  -  -  -  - ประชาชนได้  - น าปญัหาที่ประชาชน ส านักปลัด
เวทชีาวบา้นเพื่อรับฟงัปญัหา ความต้องการของประชาชน คิดเหน็และเสนอปญัหา เสนอปญัหาและ เสนอน ามาปรับปรุง
และความต้องการของ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต่างๆ ความต้องการ แก้ไข
ประชาชน  - เพื่อรับฟงัความต้องการ  - ประชาชนได้มีส่วนร่วม  - ประชาชนในเขต  - น าความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ ในการพฒันาทอ้งถิ่น พื้นที่รับผิดชอบ ของประชาชนมา
เข้าร่วมโครงการ พจิารณาเพื่อช่วยเหลือ

สนับสนุนงบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.06

ตัวชี้วัด
(KPI)



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการท างานด้าน เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ 4,300          4,300         4,300         4,300         กองช่าง
เอกสาร (INKJET Printer) จ านวน

1 เคร่ือง

2 แผนเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ใช้ในการเช็คระดับงาน กล้องระดับ 1 ชุด 25,000        25,000       25,000       25,000       กองช่าง
ก่อสร้าง

3 แผนเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเก็บพลังงานส ารองไว้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 9,600          9,600         9,600         9,600         กองช่าง
คอมพวิเตอร์ ใช้ในกรณีเกิดปญัหาทาง ขนาด  800 วตัต์

ไฟฟ้า จ านวน  3  เคร่ือง 
4 แผนเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์จราจร ใช้ในการปดิกั้นงานก่อสร้าง แผงกั้นจราจร 1.00 x 1.00 3,900          3,900         3,900         3,900         กองช่าง

และเปน็การปอ้งกนัอนัตราย จ านวน 4 ปา้ย

ใหก้ับผู้ที่ผ่านไปมาในงาน
ก่อสร้าง

5 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เคร่ืองโทรสารแบบใช้ 18,000        18,000       18,000       18,000       กอง 
เข้มแข็งของชุมชน กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) สวสัดิการสังคม

ได้คร้ังละ 20 แผ่น
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์  เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง 
เข้มแข็งของชุมชน คอมพวิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบ อุปกรณ์ติดต้ังครบชุด รวม สวสัดิการสังคม

ชุด เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิด เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดหมึกสี
หมึกสีเคร่ืองส ารองไฟ และเคร่ืองส ารองไฟ 
ติดต้ังโปรแกรม พร้อมใช้งาน 1 ชุด

(รองรับงานระบบสารเทศ)

7 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ วสัดุส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองแสกนบตัร  เคร่ืองแสกนบตัรเพื่อใช้ใน 1,000 1,000 1,000 1,000 กอง 
เข้มแข็งของชุมชน ประชาชน การตรวจสอบข้อมูลส่วน สวสัดิการสังคม

บคุคล จ านวน 1เคร่ือง
(รองรับงานเบี้ยยังชีพฯ)

8 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการนั่งปฏบิติังาน  จัดซ้ือเก้าอี้คอม 8,000          8,000         8,000         8,000         กอง 
เข้มแข็งของชุมชน พวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว สวสัดิการสังคม

9 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศชนิด 26,000 26,000 26,000 26,000 กอง
เข้มแข็งของชุมชน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน ต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) สวสัดิการสังคม

(แบบมีระบบฟอกอากาศ) (แบบมีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 13,000BTU
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊ะท างาน  จ าวน 1 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง
เข้มแข็งของชุมชน (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) สวสัดิการสังคม

11 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างานแบบบหุนังมี 4,000 4,000 4,000 4,000 กอง
เข้มแข็งของชุมชน พนักและที่วางแขน (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) สวสัดิการสังคม

จ านวน 1 ตัว
12 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะไวทบ์อร์ด โต๊ะไวทบ์อร์ดขนาด 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง

เข้มแข็งของชุมชน  60x150x75 ซม. (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) สวสัดิการสังคม
จ านวน 2 ตัว

13 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อจัดซ้ือโทรทศัน์ โทรทศัน์ (LED TV) ระดับ 37,000        37,000       37,000       37,000       กอง
เข้มแข็งของชุมชน และวทิยุ  แอล อี ดี( LED TV ) ความละเอียดจอภาพ (งบอุดหนุน ศพอส.) (งบอุดหนุน ศพอส.) (งบอุดหนุน ศพอส.) (งบอุดหนุน ศพอส.) สวสัดิการสังคม

 ใช้ในอาคารหอ้งประชุม 1920 x 1080 พกิเซล 
ขนาดจอ 60 นิ้ว
*ติดต้ังที่หอ้งประชุม 
ศพอส.ต.ทะเมนชัย
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

14 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง
เข้มแข็งของชุมชน เอกสาร 2 บานประตู (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) (งบอุดหนุน ศพก.) สวสัดิการสังคม

15 แผนงานสร้างความ หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง  - ชุดตู้ล าโพงขนาด 12 นิ้ว 50,000        50,000       50,000       50,000       กอง
เข้มแข็งของชุมชน และวทิยุ เสียงครบชุดรวมค่าติดต้ัง พร้อมขาต้ังพื้น 4 ชุด (งบอุดหนุน ศพอส.) (งบอุดหนุน ศพอส.) (งบอุดหนุน ศพอส.) (งบอุดหนุน ศพอส.) สวสัดิการสังคม

 พร้อมช้งาน  - ไมค์สายความยาว 15 
เมตร 2 ชุด
 - ไมค์ลอยระบบUHF 1 
ชุด (ไมค์ 2 ตัว)
 - เคร่ืองเล่น DVD 1 เคร่ือง

 - MIXER ขนาด 4 ช่อง
สัญญาณไมค์จ านวน 1 เคร่ือง

 - เพาเวอร์แอมปข์นาด
500 วตัต์ x 2
 - ตู้แล็คชนิดมีล้อ 1ชุด
 - เคร่ืองปรับแต่งเสียง 
(คอลไลเซอร์) 1 เคร่ือง
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

16 แผนงานงานบริหาร หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง
งานคลัง ล้ินชัก 

จ านวน  2  ตู้

17 แผนงานงานบริหาร หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร จัดซ้ือชั้นเก็บเอกสาร 13,500 13,500 13,500 13,500 กองคลัง
งานคลัง 40 ช่อง 

จ าวน  3  ชั้น

18 แผนงานงานบริหาร หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้งานด้านเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง
งานคลัง คอมพวิเตอร์ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1
จ านวน  1  เคร่ือง

19 แผนงานงานบริหาร หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในงานพมิพเ์อกสาร เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 3,300          3,300         3,300         3,300         กองคลัง
งานคลัง คอมพวิเตอร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง หรือชนิด LED

จ าวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

20 แผนงานงานบริหาร หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเก็บพลังงานส ารองไว้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,600 5,600 5,600 5,600 กองคลัง
งานคลัง คอมพวิเตอร์ ใช้ในกรณีเกิดปญัหาทาง ขนาด  800 วตัต์

ไฟฟ้า จ านวน  2  เคร่ือง

21 แผนงานงานบริหาร หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใหส้ านักงานได้ใช้ ชุดระบบปฏบิติัการส าหรับ 3,800 3,800 3,800 3,800 กองคลัง
งานคลัง คอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบปฏบิติัการ คอมพวิเตอร์

ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ที่มีลิขสิทธิถ์ูกต้องตาม
ของซอฟต์แวร์ กฎหมาย

จ านวน  1  ชุด

22 แผนงานบริหารงาน หมวดค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินทาง จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ 80,000         -  -  - ส านักปลัด
ทั่วไป ราชการเสียหาย จ านวน 1 ชุด

พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน

370,500   290,500  290,500  290,500  
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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