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คํานํา

“แผนการดําเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561
นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแตละ
หนวยงานที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคกรปกครองทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะ
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานในแตละปงบประมาณที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางาน
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ และจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย

คณะกรรมการสนับสนุนการจ ัดทําแผนพัฒนาองคการบร ิหารส วนตําบล
ทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยข้ึน โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืน
ท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยจัดหมวดหมูใหสอด
คลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว เพ่ือเปนการ
แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน
จริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน
ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป

คณะกรรมการพัฒนา
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สวนที่ ๑
บทนํา

๑. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันให

ความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซึ่งมิใชมีหนาท่ีบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก
ประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทองถ่ิน และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเปน
แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น
โดยใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น
๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวของ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561

การจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด  1  ขอ  8  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย

1.  ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ
2.  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ
3.  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
5.  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ

คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน
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6.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก กรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน

7. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ
8.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ  8 (3) (4) (5) และ (6)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับ

การคัดเลือกไดอีก
หนาท่ี
ขอ  10  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  โดยพิจารณาจาก

(ก)  อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง

(ข)  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการใน

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

(ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

(จ)  นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
(ฉ)  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของทองถ่ินและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
(2)  รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเก่ียวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวน

ตําบลเมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  นําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน  ท่ีจะดําเนินการเองไดมา
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลเมือง
พัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหา  ความตองการไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี

(3)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19
(5)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6)  แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี

เห็นสมควร
(7)  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมี

หนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนใน
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ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลดวย

ขอ  9  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

1.  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ
2.  หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ
3.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก กรรมการ

จํานวนสามคน
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
5.  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน ผูชวยเลขานุการ

ทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย
กรรมการตามขอ  9 (3)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก อีกได

หนาท่ี
ขอ  11  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําราง

แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  จัดทําราง
แผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  19 (1)

3. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณนั้นเพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก

3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืน
ดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิด
จากการจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาทองถ่ิน

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สําหรับองคการ
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บริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรือ
อาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี

4. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)
พ.ศ. 2561 โดยมีข้ันตอนของการดําเนินงาน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานตอไป ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

5. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
๑) เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
๒) เพ่ือจะไดทราบถึงแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
๓) เพ่ือแสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
๔) เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ
๕) เพ่ือทําใหการติดตามและประเมินผลเม่ือสิ้นป มีความสะดวกมากข้ึน



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 2.33 200,000 0.95 กองชาง

รวม 1 2.33 200,000 0.95

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2.33 30,000 0.14 กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.33 10,000 0.05 กองการศึกษา

รวม 2 4.65 40,000 0.19

3.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 1 2.33 40,000 0.19
3.2 แผนงานการศึกษา 9 20.93 3,773,648 17.99  - สํานักปลัด
๓.3 แผนงานสาธารณสุข 9 20.93 506,000 2.41  - กองการศึกษาฯ
๓.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 2 4.65 50,000 0.24  -กองสวัสดิการ
๓.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 11.63 100,000 0.48 สังคม
๓.6 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ 5 11.63 294,000 1.40
๓.7 แผนงานงบกลาง 3 6.98 10,624,400 50.65

รวม 34 79.07 15,388,048 73.35
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ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แผนงานการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ



แบบ ผด. ๐๑

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณท้ังหมด
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

๔.4 แผนงานสาธารณสุข 1 2.33               20,000 0.10
๕.6 แผนงานการเกษตร 1 2.33                 5,000 0.02

รวม 2 4.65              25,000

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 4.65 5,305,000 25.29
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน 2 4.65 20,000 0.10

รวม 4 9.30 5,325,000 25.38
รวมท้ังสิ้น 43 100.00 20,978,048 100.00
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 - สํานักปลัด
- กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวน 200,000 อบต.ทะเมนชัย กองชาง
อําเภอลําปลายมาศ ภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ขอ 1 หนา 61 )

200,000
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รวม

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผด. ๐๒                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเสริมการพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใน 30,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

อาชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการ โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุ สังคม
และผูดอยโอกาส คนพิการ และผูดอยโอกาส
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 ขอ 2 หนา 117)

30,000
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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 อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษาฯ

จังหวัดบุรีรัมย "โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2563
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง" (ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง)

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -
2565 ขอ 1 หนา 119)

10,000
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รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
และวันสงกรานต ปใหมและวันสงกรานต และคาใชจายอื่นที่
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 จําเปน ฯลฯ
 - 2565 ขอ 2 หนา 120)

40,000
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ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 40,000 หอประชุม กองการศึกษา
แหงชาติ ประจําป 2563 เชน การจัด อบต.ทะเมนชัย ศาสนา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 สถานที่ คาของรางวัล สําหรับผูเขารวม วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 1 หนา 122) กิจกรรม และคาใชจายอื่น ฯลฯ

2 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย เพื่อจายเปนเงินคาอาหารกลางวันใหกับ 475,300 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง วัดอัมพวัน ศาสนา
หนองมวง จํานวนเด็ก 97 คนๆละ 20 บาท หนองมวง วัฒนธรรม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 จํานวน 245 วัน
 - 2565 ขอ 8 หนา 125)
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.

3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 164,900 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
คาจัดการเรียนการสอนของศูนย ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ วัดอัมพวัน ศาสนา
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง  1. คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ หนองมวง วัฒนธรรม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 1,700 บาท/ป
 - 2565 ขอ 6 หนา 124)

4 เงินสําหรับสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5) 67,800 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในการจัดการศึกษาสําหรับ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้ วัดอัมพวัน ศาสนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  - คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป หนองมวง วัฒนธรรม

 - คาอุปกรณการเรียน คนละ 200
บาท/ป(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561  - คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300
บาท/ป - 2565 ขอ 7 หนา 124)  - คากิจกรรมพัฒนาเรียนรู คนละ 430
บาท/ป
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
5 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหาร 1,105,648  - รร.บานหนองไทร กองการศึกษา

เสริม (นม) จัดสรรใหกับเด็กนักเรียน ดังนี้  - รร.บานหนองบัว ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561  - โรงเรียนบานหนองไทร  - รร.บานหนองมวง วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 5 หนา 123)  - โรงเรียนบานหนองบัว  - รร.บานบริหารชนบท

 - โรงเรียนบานหนองมวง  - ศูนยพัฒนาเด็ก
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท วัดอัมพวันฯ

 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

6 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 372,000 รร.บานหนองไทร กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองไทร ใหกับโรงเรียนบานหนองไทร จํานวนเด็ก ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 93 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 9 หนา 125)

7 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 416,000 รร.บานหนองบัว กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองบัว ใหกับโรงเรียนบานหนองบัว จํานวนเด็ก ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 104 คนลๆ 20 บาท จํานวน 200 วัน วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 10 หนา 125)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
8 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 796,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา

โรงเรียนบานหนองมวง ใหกับโรงเรียนบานหนองมวง จํานวนเด็ก ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 199 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 11 หนา 126)

9 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 336,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
โรงเรียนบานบริหารชนบท ใหกับโรงเรียนบานบริหารชนบทจํานวน

เด็ก
ศาสนา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 84 คนลๆ 20 บาท จํานวน 200 วัน วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 12 หนา 126)

3,773,648
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒

รวม



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับขับเคล่ือน 50,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธาน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
 - 2565 ขอ 4 หนา 128) จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี
(ขับเคล่ือน)

2 โครงการอบรมใหความรูการ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมให 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ปองกันและแกไขปญหาโรคขาด ความรูการปองกันและแกไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอยางเขมเข็งและยั่งยืน สารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 7 หนา 130)
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการอบรมใหความรูมะเร็ง เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรู 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ปากมดลูก และมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 39 หนา 140)

4 โครงการใสใจสุขภาพหางไกล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใสใจสุขภาพ 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หางไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 40 หนา 141)

5 โครงการบานสะอาด อนามัยดี เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบานสะอาด 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
ชีวิตสมบูรณ อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 41 หนา 141)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
6 โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน เพื่อจายเปนคาชดเชยการจัดบริการแพทย 96,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

(Emergency Medical ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ
Services - EMS)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 6 หนา 129)

7 โครงการสงเสริมโภชนาการและ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม 40,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
สุขภาพอนามัยแกประชาชน โภชนาการและสุขภาพอนามัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 แกประชาชน
 - 2565 ขอ 42 หนา 141)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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.
8 โครงการปองกันและควบคุม เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกัน 150,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

โรคติดตอ และควบคุมโรคติดตอ เพื่อควบคุมและ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ปองกันการแพรระบาดของโรค เชน
 - 2565 ขอ 3 หนา 127) โรคประจําถิ่น หรือโรคระบาดรายแรงที่

เกิดตามฤดูกาล เชนโรคฉ่ีหนู โรคไขหวัดนก
โรคไขหวัดสายพันธใหม ฯลฯ

9 โครงการสัตยปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอด 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบา (สํารวจขอมูล โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน) ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
 - 2565 ขอ 5 หนา 128) อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวร

ชัตติยราชนารี

506,000
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องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

บุรีรัมย บุรีรัมย ตามโครงการหารายไดเพื่อจัด สังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 กิจกรรมสาธารณประโยชนและใหความ
 - 2565 ขอ 2 หนา 142) ชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของ

เหลากาชาด

2 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ 40,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ ตามโครงการสนับสนุน สังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 กิจการกิ่งกาชาดในการรับบริจาคโลหิต
 - 2565 ขอ 1 หนา 142) อวัยวะ ดวงตา และการชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย ผูดอยโอกาสและผู
ยากไร ฯลฯ

50,000
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รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

1 โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิด เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
รูทัน เพื่อลดความเส่ียงจาก ในโครงการสงเสริมเยาวชนรูคิด รูทัน สังคม
ปญหายาเสพติดและการมีเพศ เพื่อลดความเส่ียงจากปญหายาเสพติดและ
สัมพันธกอนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 16 หนา 149)

2 โครงการ "สวนสมุนไพร"เพื่อการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 30,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและ ในโครงการสวนสมุนไพร สังคม
สืบสานมรดกจากรุนสูรุน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 19 หนา 150)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

3 โครงการสงเสริมกลุม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 30,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
ผลิตภัณฑสินคา OTOP โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑสินคา สังคม
ของชุมชนและจัดนิทรรศการ OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดี
ของดีประจําตําบล ประจําตําบล
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 23 หนา 153)

4 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 15,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ ในโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ สังคม
ปองกันและยุติความรุนแรงใน ชีวิตเด็กและสตรีเพื่อปองกันและยุติความ
ครอบครัว รุนแรงในครอบครัว
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 12 หนา 147)
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เงินอุดหนุนองคการบริหารสวน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนการ 10,000 อบต.ทะเมนชัย สํานักปลัด

ตําบลตลาดโพธ์ิ ดําเนินงานบริหารศูนยปฏิบัติการพรอมให
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 การชวยเหลือประชาชนของ อปท.
 - 2565 ขอ 22 หนา 152) (สถานที่กลาง)

100,000
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒

รวม



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม 10,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
รัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ กระเชาดอกไม พวงมาลา ธงชาติ ฯลฯ ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 สําหรับพิธีการที่สําคัญของทางราชการตาม วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 7 หนา 156) วาระและโอกาสตางๆ

2 โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 2,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา ศาสนา
 - 2565 ขอ 2 หนา 154) ประจําป 2563 วัฒนธรรม

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขัน 200,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
ประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส) กีฬาประจําตําบล "ทะเมนชัยเกมส" ศาสนา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ประจําป 2563 วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 6 หนา 156)
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                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 โครงการประเพณีวันสงกรานต เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 2,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2563 ศาสนา
 - 2565 ขอ 3 หนา 155) วัฒนธรรม

5 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรม

80,000 อบต.ทะเมนชัย กองการศึกษา
จริยธรรม (คายพุทธบุตร) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (คายพุทธ

บุตร)
ศาสนา

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 วัฒนธรรม
 - 2565 ขอ 4 หนา 155)

294,000
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แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

รวม



๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูสุงอายุ 7,074,400 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

จํานวน 12 เดือน แยกเปน สังคม
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561  - ผูสูงอายุ 60-69 ป คนละ 600 บ./ด.
 - 2565 ขอ 3 หนา 157)  - ผูสูงอายุ 70-79 ป คนละ 700 บ./ด.

 - ผูสูงอายุ 80-99 ป คนละ 800 บ./ด.
 - ผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไป คนละ 1,000
บ./ด.

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูพิการ 3,460,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
จํานวน 12 เดือน สําหรับคนพิการในเขต สังคม

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คนละ
 - 2565 ขอ 1 หนา 157) 800 บาท/เดือน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวย 90,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
เอดส ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล สังคม

(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ทะเมนชัย
 - 2565 ขอ 2 หนา 157)

10,624,400
หนา | 26

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม



๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
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 โครงการหมูบานสะอาดปราศ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการหมูบาน 20,000 หอประชุม สํานักปลัด

จากขยะ สะอาดปราศจากขยะ อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 1 หนา 158)

20,000

หนา | 27

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ



๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
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 รักปา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการ 5,000 ในพื้นที่ สํานักปลัด

รักษาแผนดิน" "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" เชน อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 จาจัดทําปายโครงการ คาอาหารและ
 - 2565 ขอ 3 หนา 159) เครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะขนสง

คาปรับพื้นที่ คาตนไม และคาอื่นๆ

5,000

หนา | 28

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 โครงการสงเสริมพัฒนา เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน 5,000 หอประชุม สํานักปลัด
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง คาปายโครงการ คาตอบแทน วิทยากร อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืมและ
 - 2565 ขอ 4 หนา 161) คาใชจายอื่นที่จําเปน

2 โครงการกอสรางสํานักงาน เพื่อจายเปนคากอสรางที่ทําการองคการ 5,300,000 หอประชุม สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล บริหารสวนตําบลทะเมนชัย หมูที่ 15 อบต.ทะเมนชัย
ทะเมนชัย บานหนองมวงใต รายละเอียด ขนาด 2 ช้ัน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 กวาง 14 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ในการ
 - 2565 ขอ 7 หนา 163) ใชสอย 280 ตาราเมตร

5,305,000

หนา | 29

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปกปองสถาบัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและ 5,000 หอประชุม สํานักปลัด

ของชาติ ดําเนินกิจกรรมในการปกปองสถาบันของ อบต.ทะเมนชัย
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ชาติ เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี
 - 2565 ขอ 3 หนา 166) ในชาติ

2 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการและ เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจัด 15,000  - ศาลากลางบาน สํานักปลัด
จัดเวทีประชาคมตําบลในการ
จัดทํา

สถานที่ คาปายโครงการ คากระดาษ  - หอประชุม
ทบทวน เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปากกา คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหารวาง อบต.ทะเมนชัย
แผนพัฒนาทองถิ่น และเครื่องเครื่องด่ืม ฯลฯ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561
 - 2565 ขอ 2 หนา 165)

20,000

หนา | 30

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวม

                      บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. ๐๒



๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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 ตูเหล็ก 2 บานเล่ือนแบบกระจก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน 22,000 อบต.ทะเมนชัย กองคลัง

เล่ือนแบบกระจก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 4 หลัง เพื่อใชในการจัดเก็บ
เอกสาร

22,000

หนา | 31

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                      บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผด. ๐๒/๑
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวม



๑. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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 เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 26,000 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ

แบบตอทอขนาด 2 กอก จํานวน 1 สังคม
เครื่อง

2 พัดลม จัดซื้อพัดลม แบบติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 2,500 อบต.ทะเมนชัย กองสวัสดิการ
จํานวน 1 เคร่ือง สังคม

28,500
50,500

หนา | 32

แบบ ผด. ๐๒/๑
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมทั้งส้ิน

รวม

                      บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น



ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง ประกาศใชแผนการดาํเนนิงาน   ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓

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

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ ๒๕63 เพ่ือนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางของการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ  แผนการใชจายเงิน
รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศฉบับนี้  และสามารถดาวน โหลดรายละเอียดเ พ่ิมเติมได ท่ี
www.tmc.go.th

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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