แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิม่ เติม ฉบับที่ ๑/ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค&การบริหารส)วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรมั ย&
www.tmc.go.th

คํานํา
“แผนการดําเนินงาน”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค!กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเป9นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแตละ
หนวยงานที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ขององค!กรปกครองทองถิ่น ประจําป>งบประมาณนั้นๆ ซึ่ ง จะ
ทํา ใหองค! ก รปกครองสวนทองถิ่ น มี แ นวทางการดํา เนิ น งานในแตละป> ง บประมาณที่ มี ค วาม
ชั ด เจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางาน
รวมกับหนวยงานอื่นๆ และจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป>มีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทํ า แผนพัฒ นาองค!ก ารบริห ารสวนตํ า บล
ทะเมนชัย ไดดํา เนิน การจัด ทํา แผนการดําเนินงาน ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค!การ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยขึ้น โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค!กรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้น
ที่ขององค!การบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยจัดหมวดหมูใหสอด
คลองกั บ ยุ ทธศาสตร! และแนวทางการพั ฒ นาที่ องค! การบริ ห ารสวนตํ า บลกํ า หนดไว เพื่ อเป9 น การ
แสดงถึงเปJ าหมายรายละเอี ยดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชั ดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน
จริงในป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และเพื่อใชเป9นเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่ น
ในการควบคุมการดําเนินงานใหเป9นไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป#นรัฐธรรมนูญฉบับป&จจุบันให)
ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให)แกองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป#นอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอํานาจหน)าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให)แกองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ.2542 ได)บัญญัติให)มีองค/กรรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจให)แกการปกครองสวนท)องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนท)องถิ่น
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาด)วยการเข)าชื่อเสนอข)อบัญญัติท)องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวา
ด) ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อถอดถอนสมาชิ กสภาท) อ งถิ่ น หรื อผู) บ ริ ห ารท) องถิ่ น พ.ศ.2542 ซึ่ ง
จุ ด หมายดั ง กลาวจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให) ก ระจายอํ า นาจเป# น ไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได)
องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นจึงมีอํานาจกว)างขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหน)าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก
ประชาชนในท)องถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท) อ งถิ่ น และเป# น องค/ ก รที่ เ ป? ด ให) ป ระชาคมท) อ งถิ่ น มี ส วนรวมในการบริ ห ารและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค/การบริหารสวนตําบลมาก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครอง
สวนท)องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก)ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให)องค/กรปกครอง
สวนท)องถิ่น จัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่นและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงาน จะเป#น
แผนการดําเนินงานขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น ประจําปJงบประมาณนั้น
โดยให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช)แผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภู มิภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหนวยงานอื่ น ๆ ที่ ต) องดํา เนิ น การในพื้ นที่ องค/ กร
ปกครองสวนท)องถิ่นในปJงบประมาณนั้น

๒. ระเบียบที่เกี่ยวของ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด)วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก)ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งาน ตามหมวด 1 ข) อ 8 ให) ผู) บ ริ ห ารท) อ งถิ่ น แตงตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น ประกอบด)วย
1. ผู)บริหารท)องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. รองนายกองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
3. สมาชิกสภาท)องถิ่นที่สภาท)องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
4. ผู)ทรงคุณวุฒิที่ผู)บริหารท)องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
5. ผู)แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู)บริหารท)องถิ่น
กรรมการ
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คัดเลือกจํานวนไมน)อยกวาสามคน
6. ผู)แทนประชาคมท)องถิ่นที่ประชาคมท)องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จํานวนไมน)อยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
7. ปลัดองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหน)าสวนการบริหารที่มีหน)าที่จัดทําแผน
ผู)ชวยเลขานุการ
กรรมการตามข)อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให)มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปJและอาจได)รับ
การคัดเลือกได)อีก
หนาที่
ข)อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่นมีอํานาจหน)าที่ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท)องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํ า นาจหน) า ที่ ข ององค/ ก รปกครองสวนท) อ งถิ่ น โดยเฉพาะอํ า นาจหน) า ที่ ที่ มี
ผลกระทบตอประโยชน/สุขของประชาชน เชน การปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุทธศาสตร/การพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยให)เน)นดําเนินการใน
ยุทธศาสตร/ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแก)ไขป&ญหาความยากจนการปRองกัน
และแก)ไขป&ญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่นในเขต
จังหวัด
(จ) นโยบายของผู)บริหารท)องถิ่นที่แถลงตอสภาท)องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบ)านหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นข)างต)นมาจัดทําแผนพัฒนา ให)องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของท)องถิ่นและความจําเป#นเรงดวนที่ต)องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด)วย
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก)ไขป&ญหาเกี่ยวกับ
การจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ให)องค/การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค/การบริหารสวน
ตําบลเมืองพัทยา และองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําป&ญหาความต)องการจาก
แผนพัฒนาหมูบ)านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบ)านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได)มา
พิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องค/การบริหารสวนตําบลเมือง
พัทยา และองค/กรปกครองสวนท)องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให)เสนอป&ญหา ความต)องการไปยัง
องค/การบริหารสวนจังหวัด และให)องค/การบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว)ในแผนพัฒนา
ขององค/การบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหน)าที่
(3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(4) ให)ความเห็นชอบรางข)อกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามข)อ 19
(5) พิจารณาให)ข)อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) แตงตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานอื่ น เพื่ อ ชวยปฏิ บั ติ ง านตามที่
เห็นสมควร
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(7) ในกรณีองค/การบริหารสวนตําบล ให)คณะกรรมการพัฒนาองค/การบริหารสวนตําบลมี
หน)าที่ประสานกับประชาคมหมูบ)านในการรวบรวม วิเคราะห/ป&ญหา ความต)องการของประชาชนใน
ท)องถิ่นและจัดทําเป#นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค/การบริหารสวน
ตําบลด)วย
ข)อ 9 ให) ผู) บ ริห ารท)องถิ่ นแตงตั้งคณะกรรมการสนั บ สนุน การจั ด ทํ าแผนพัฒ นาท)องถิ่ น
ประกอบด)วย
1. ปลัดองค/กรปกครองสวนท)องถิ่น
ประธานกรรมการ
2. หัวหน)าสวนการบริหารขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น กรรมการ
3. ผู)แทนประชาคมท)องถิ่นที่ประชาคมท)องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จํานวนสามคน
4. หัวหน)าสวนการบริหารที่มีหน)าที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
5. เจ)าหน)าที่วิเคราะห/นโยบายและแผนหรือพนักงาน
ผู)ชวยเลขานุการ
ท)องถิ่นที่ผู)บริหารท)องถิ่นมอบหมาย
กรรมการตามข)อ 9 (3) ให)มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปJและอาจได)รับการคัดเลือก อีกได)
หนาที่
ข) อ 11 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท) อ งถิ่ น มี ห น) า ที่ จั ด ทํ า ราง
แผนพัฒ นาให)ส อดคล) องกับแนวทางการพั ฒนาที่ คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น กําหนด จัด ทําราง
แผนการดําเนินงานและจัดทํารางข)อกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามข)อ 19 (1)

3. วัตถุประสงค!ของแผนการดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น ประจําปJ
งบประมาณนั้นเพื่อให)แนวทางในการดําเนินงานในปJงบประมาณนั้นขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ)อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน
2. แผนการดําเนินงานจะเป#นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู)บริหารท)องถิ่น
เพื่อควบคุมการดําเนินงานให)เป#นไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําปJ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององค/กร
ปกครองสวนท)องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นอุดหนุนให)หนวยงานอื่ น
ดําเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่นที่เกิด
จากการจายขาดเงิน สะสม เงิ นอุ ดหนุ นเฉพาะกิ จหรืองบประมาณรายจายอื่ นๆ ที่ดํ าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท)องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นดําเนินการ
เองโดยไมใช)งบประมาณ (ถ)ามี)
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3.4 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น (สําหรับองค/การ
บริหารสวนจังหวัด ให)รวบรวมข)อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวน
ภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค/กรปกครองสวน
ท)องถิ่นหรือเป#นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองค/กรปกครองสวน
ท)องถิ่น) โดยให)องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปJของจังหวัดหรือ
อาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวข)อง
3.5 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาอื่ น ๆ ที่ อ งค/ ก รปกครองสวนท) องถิ่ น
พิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชน/ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

4. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

การจัดทําแผนการดําเนินงานให)ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด)วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก)ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนของการดําเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท)องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น หนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ดํา เนิน การในพื้น ที่ข ององค/กรปกครองสวนท)องถิ่น แล)วจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น
๒) คณะกรรมการพัฒนาท)องถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แล)วเสนอนายก
องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นประกาศเป#นแผนการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้ให)ป?ดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายในสิบห)าวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให)ประชาชนในท)องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต)องป?ด
ประกาศไว)อยางน)อยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานให)จัดทําให)แล)วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช)
งบประมาณรายจายประจําปJ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได)รับ
แจ)งแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ
ที่ต)องดําเนินการในพื้นที่องค/กรปกครองสวนท)องถิ่นในปJงบประมาณนั้น

5. ประโยชน!ของแผนการดําเนินงาน

๑) เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร/การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
๒) เพื่อจะได)ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ที่ ดํา เนิ นการจริงทั้งหมดขององค/ กร
ปกครองสวนท)องถิ่น
๓) เพื่อแสดงความสอดคล)องกับงบประมาณรายจายประจําปJ
๔) เพื่อให)มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ
๕) เพื่อทําให)การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปJ มีความสะดวกมากขึ้น

แบบ ผด. ๐๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
คิดเปนรอยละของ
หนวยงาน
ยุทธศาสตร1/แผนงานการพัฒนา
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร1ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
91.67
กองชาง
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
11
5,097,500
100
91.67
รวม
11
5,097,500
100.00
ยุทธศาสตร1ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
0.00
๒.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
0
0
0.00
กองสวัสดิการสังคม
0.00
2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
0
0
0.00
กองการศึกษา
0.00
รวม
0
0
0.00
ยุทธศาสตร1 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
0
0.00
0
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
0.00
0.00
๓.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
0
0
0.00
0.00
3.3 แผนงานการศึกษา
0
0
0.00
สํานักปลัด
0.00
๓.4 แผนงานสาธารณสุข
0
0
0.00
กองการศึกษา
0.00
๓.5 แผนงานสังคมสงเคราะห4
0
0
0.00
กองสวัสดิการสังคม
0.00
๓.6 แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
0
0
0.00
0.00
๓.7 แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ
0
0
0.00
0.00
๓.8 แผนงานงบกลาง
0
0
0.00
0.00
รวม
0
0
0.00
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แบบ ผด. ๐๑
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน คิดเปนรอยละของ
ยุทธศาสตร1/แนวทางการพัฒนา
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร1ที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
0
0.00
0
๔.3 แผนงานการศึกษา
0.00
0.00
๔.4 แผนงานสาธารณสุข
0
0
0.00
๕.6 แผนงานการเกษตร
0
0
0.00
0.00
รวม
0
0.00
0
0.00
ยุทธศาสตร1ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
0
0.00
0
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
0.00
0
0.00
0
5.3 แผนงานการศึกษา
0.00
0
0.00
0
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
0.00
1
8.33
0
๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน
0.00
8.33
8.33
0.00
รวม
1
รวมทั้งสิ้น
12
100.00
5,097,508
100.00

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
๑. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 4 บานหนอง เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 960 ตาราง
ม>วง
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ เมตร พรอมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 10 ขอ 7) ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขาดําเนินงาน
การ
ก>อสราง จํานวน 1 ปGาย
2 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 6 บานบริหาร เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร
ชนบท
วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 6
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 875 ตาราง
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 11 ขอ 10) เมตร พรอมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
497,500 จากบานนายอํานาจ
กองช>าง
อินทรศร ถึงที่นา
นายเทียม อินทรศร

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

497,500 จากที่นานางสมบัติ
สีดาสะมา ถึงที่นา
นายศราวุฒ ทาออ

กองช>าง

ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขาดําเนินงาน
การ
ก>อสราง จํานวน 1 ปGาย
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
๑. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

3 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 8 บานหนอง เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไทร
วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 5
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 800 ตาราง
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 12 ขอ 12) เมตร พรอมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1

4 โครงการก>อสรางถนนดินยกระดับ
บดอัดพรอมลงหินคลุกเกรดปรับ
แต>ง หมู>ที่ 9 บานหนองบัว
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 13 ขอ 14)

ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขาดําเนินงาน
การ
ก>อสราง จํานวน 1 ปGาย
ก>อสรางถนนดินยกระดับบดอัด พรอมลง
หินกเกรดปรับแต>ง กวาง 3 เมตร ยาว
คลุ
684 เมตร ปริมาณดินไม>นอยกว>า
1,778.4 ลูกบาก4ศเมตร ปริมาณหินคลุก
ไม>นอยกว>า 205.20 ลูกบาก4ศเมตร วาง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

454,500 จากบานนายถัน
อินทะดก ถึงบาน
นายอนันท4
บุญนาโพธิ์

273,500 จากที่นานายสา
บุญโท ถึงที่นา
นายสมส>วน
พงษ4ศิริวิลัย

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช>าง

กองช>าง

ท>อคอนกรีตขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน
16 ท>อน จํานวน 4 จุด พรอมติดตั้งปGาย
โครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะ
แนะนําก>อนเขาดําเนินงานการก>อสราง
จํานวน 1 ปGาย
หนา | 8

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
๑. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

5 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 10 บาน
ม>หนอง
วงนอย
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 14 ขอ 16)

6 โครงการก>อสรางถนนลงหินคลุก
หมู>ที่ 11 บานหนองน้ําขุ>น
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 15 ขอ 18)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 890 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งปGายโครงการ จํานวน 1
ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขาดําเนินงาน
การ
ก>อสราง จํานวน 1 ปGาย
ก>อสรางถนนลงหินคลุก กวาง 3 เมตร ยาว
2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหิน
คลุกไม>นอยว>า 795 ตารางเมตร พรอมติด
ตั้งปGายโครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGาย
แนะนําก>อนเขาดําเนินงานการก>อสราง
จํานวน 1 ปGาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

497,500 จากบานนางหนู
เพียร แกลวกลา
ถึงบานนายชัยวัฒน4
สุขรัตน4

414,500 จากที่สวนนายชัย
ศิลปL มีศรี ถึงที่นา
นางอารีย4 แสนแกว

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช>าง

กองช>าง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
๑. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

7 โครงการซ>อมสรางผิวถนนแอล
ฟOลล4ติกทับถนนคอนกรีตเดิม
หมู>ที่ 11 บานหนองน้ําขุ>น
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 16 ขอ 19)

8 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 12 บานบุตาริด
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 17 ขอ 21)

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ซ>อมสรางผิวถนนแอลฟOลล4ติกทับถนนคอน
กรีตเดิม กวาง 5 เมตร ยาว 365 เมตร
หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอลฟOลล4ติกไม>
นอย
กว>า 1,825 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปGาย
โครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะนํา
ก>อนเขาดําเนินงานการก>อสราง จํานวน 1
ปGาย
ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 880 ตาราง
เมตร พรอมตั้งปGายโครงการ จํานวน 1
ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขาดําเนินงาน
การก>อสราง จํานวน 1 ปGาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

497,500 จาก รพ.สต.หนอง
ม>วง ถึงบานนายวิชัย
ลาลําโกน

497,500 จากที่นานายสาร
ซึ้งรัมย4 ถึงที่นานาง
ทองแดง ทองทรวง

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช>าง

กองช>าง
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
๑. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

9 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 15 บาน
หนอง
ม>วงใต

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5
เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร

วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 6
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ท>อน ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 890
ตาราง
พรอมติดตั้งปGายโครงการ
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 18 ขอ 23) ตารางเมตร
จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขา
ดําเนินงานการก>อสราง จํานวน 1 ปGาย
10 โครงการก>อสรางถนนคอนกรีต ก>อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4
เสริมเหล็ก หมู>ที่ 16 บานนอย เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร
พัฒนา
วางท>อขนาด Ø 0.30 เมตร จํานวน 5
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ ท>อน ปริมาณคอนกรีตไม>นอยกว>า 876
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 20 ขอ 26) ตารางเมตร พรอมติดตั้งปGายโครงการ
จํานวน 1 ปGาย และปGายแนะนําก>อนเขา
ดําเนินงานการก>อสราง จํานวน 1 ปGาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

497,500 จากบริเวณศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันหนองม>วง
ถึงที่นานางบุญรัตน4
พุ>มพวง

497,500 จากบานนายบุญ
ชวนรัมย4 ถึงที่สวน
นายสมจิตร
สะเทิงรัมย4

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช>าง

กองช>าง

หนา | 11

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓
องค.การบริหารส0วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย.
๑. ยุทธศาสตร.การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

11 โครงการซ>อมสรางผิวจราจรแอล
ฟOลล4ติกทับถนนคอนกรีตเดิม
หมู>ที่ 17 บานใหม>อัมพวัน

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

ซ>อมสรางผิวจราจรแอลฟOลล4ติกทับถนน
คอนตเดิม กวาง 4 เมตร ยาว 426 เมตร
กรี
หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอลฟOลล4ติกไม>
(แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ นอยกว>า 1,704 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
2/พ.ศ. 2563 หนาที่ 21 ขอ 29) ปGายโครงการ จํานวน 1 ปGาย และปGาย
แนะนําก>อนเขาดําเนินงานการก>อสราง
จํานวน 1 ปGาย
รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

472,500 จากบานนายสวัสดิ์
บุรินรัมย4 ถึงบาน
นายสว>าง แกลวกลา

แบบ ผด. ๐๒

หนวยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช>าง

5,097,500
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ภาคผนวก
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 / พ.ศ. 2563

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรือ่ ง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๔
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๓)
*************************************
ตามที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลทะเมนชั ย ไดประกาศใชแผนการดํ า เนิ น งาน
ประจําป%งบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 แลวนั้น เนื่องจากมีโครงการที่ตอง
ดําเนินการเพิ่มเติม โดยใชจายเงินสะสม จึงตองจัดทําแผนการดําเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อ
ใชเป5นแนวทางในการดําเนินงาน ในป%งบประมาณ 2564 และควบคุมการดําเนินงานใหเป5นไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ ๒7 เพื่อใหการ
ดําเนินงานเป5นไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงประกาศใชแผนการ
ดําเนินงานประจําป%งบประมาณ ๒๕64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อนําไปปฏิบัติและใชเป5นแนวทางของ
การจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรม แผนจั ด หาพั ส ดุ แผนการใชจายเงิ น รายละเอีย ดปรากฏแนบทาย
ประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวนโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tmc.go.th หัวขอ ศูนยขอมูล
ขาวสาร เลือกเมนูแผนพัฒนา
ประกาศ ณ วันที่

14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63
ทองอยู อินทรกําแหง
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

