
 
ประกาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 
12(3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ดังน้ัน  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับ
การบริหารจัดการเทศบาลต าบลทะเมนชัย ดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
                           ""สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
เศรษฐกิจชุมชน บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 

ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
                           1. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
                           2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
                           3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 
                           4. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                           5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                           6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                           7. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ง. การวางแผน 
                            เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ินตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
                           เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 84 70,370,000.00 69 54,610,000.00 74 80,600,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 
 

38 
 

60,070,000.00 
 

42 
 

61,320,000.00 
 

40 
 
62,800,000.00 

 



๒ 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญา"เศรษฐกจิพอเพียง" 

3 250,000.00 7 580,000.00 7 730,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

64 9,010,000.00 63 9,120,000.00 67 9,390,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

15 3,156,500.00 10 2,916,500.00 12 2,586,500.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

34 63,055,620.00 58 27,468,230.00 43 8,598,220.00 

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4 9,400,000.00 4 10,400,000.00 4 11,400,000.00 

รวม 242 215,312,120.00 253 166,414,730.00 247 
176,104,720.

00 
 

 
                         จ. การจัดท างบประมาณ 
                            ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 15,520,950 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 4 1,504,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3 1,050,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" - - 

การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 4,452,950.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 540,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 7,974,000.00 

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน - - 

รวม 56 15,520,950.00 
 

     
               รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากถนนเมรุ - 
ถนนชุมรัมย์(ชุมชน   
ทะเมนชัย หมู่ที่ 1) 

 500,000.00   เพ่ือปรับปรุงถนนอ านวย
ความสะดวกสัญจรของ
ประชาชน 

หน่ึง 

2. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนต่อจากซอย
ทิวไผ่งาม – คูคลอง    
อิสาณ (ชุมชนหนอง
หญ้าปล้องหมู่ที่ 5) 
 

 
 

500,000.00 - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต 
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง 

หน่ึง 



๓ 
 

3. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรงุถนน 
ค.ส.ล. ถนนเชียรชัย 
เสริมผิวลาดทับ ด้วย
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7) 

 254,000.00 - เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต 
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง 

หน่ึง 

4. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการติดต้ังกล้องซีซี
ทีวี 

 250,000.00 - เพ่ือความปลอดภัยใน 
ชุมชน 

หน่ึง 

5. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ.ล าปลายมาศ 
โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าและเพ่ิม 
เฟสไฟฟ้า 

 300,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความ สะดวกและปลอดภัย
ในการ สัญจรไป-มา เวลา
กลางคืน 

หน่ึง 

6. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

 500,000.00   เพ่ือให้มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมและปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ตามรูปแบบ
รายการที่
เทศบาล
ก าหนด 

7. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

ปรับปรุงห้องน้ า     
ข้างหอประชุมใหญ ่

 250,000.00   เพ่ือให้มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมและปรับปรงุการ
ปฏิบัติราชการ 

ตามแบบ
แปลน

รายละเอียด
ของเทศบาล

ฯ 

8. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติ 

 120,000.00 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ตระหนักถึงหน้าท่ีของตนเอง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ 
ความบันเทิงต่าง ๆ 

หน่ึง 

9. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

วันข้ึนปีใหม่  30,000.00 - จัดงานโดยประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนประชาชนทุกชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ หน่วยงาน 
ราชการทุกแห่งมาร่วม
ด าเนินกิจกรรมทุกครั้งที่
เทศบาลฯ จัดให้มีข้ึน 

หน่ึง 

10. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณี
สงกรานต์และงาน
นมัสการพระธาตุเจดีย์
ใหญ่ทะเมนชัย 

 100,000.00 - จัดงานโดยประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนประชาชนทุกชุมชน 
ในเขตเทศบาลฯ หน่วยงาน 
ราชการทุกแห่งมาร่วม
ด าเนินกิจกรรมทุกครั้งที่
เทศบาลฯ จัดให้มีข้ึน 

หน่ึง 

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

 200,000.00 - เพ่ือส่งเสริมและรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อันดีงามของท้องถ่ิน และให้ 
ประชาชนได้ร่วมท าบุญ   
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
ประกอบด้วย 
 

หน่ึง 



๔ 
 

12. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีลอย
กระทง 

 150,000.00 - เพ่ือส่งเสริมและรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อันดีงามของท้องถ่ิน และให้ 
ประชาชนได้ร่วมท าบุญ เพ่ือ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

หน่ึง 

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการประเพณีเฉลิม
ฉลอง ศาลเจ้าพ่อหินต้ัง 

 100,000.00 - เพ่ือส่งเสริมและรักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  
อันดีงามของท้องถ่ิน และให้ 
ประชาชนได้ร่วมท าบุญ   
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

หน่ึง 

14. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ส าคัญ ของชาติ 

 100,000.00 - เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี , 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    
อันดีงามและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจนการเฉลิม พระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ    
พระนางเจ้า พระบรม   
ราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

หน่ึง 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ  50,000.00 - เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ได้ตระหนักและเห็นความ 
ส าคัญในหลักค าสอนของ 
พระพุทธศาสนา 

หน่ึง 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล    
ทะเมนชัย 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

622,950.00 - เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียน ได้มีสุขภาพร่างกาย
ทีส่มบูรณ์แข็งแรง 

หน่ึง 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

 225,000.00 - เพ่ือให้เด็กได้มีอาหาร 
กลางวันรับประทานทุกคน 

หน่ึง 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 10,000.00 - เพ่ือก าหนดแนวทาง 
ปรับปรุงการด าเนินการของ 
ตนเองโดยความร่วมมือของ 
บุคลากรในศูนย์ฯ และ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลศูนย์ฯ 
อันเป็นการเตรียมความ 
พร้อมรับการประเมินฯ 

หน่ึง 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการ ศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 5,000.00 - เพ่ือให้เป็นแผนแม่บทและ 
แผนปฏิบัติการในจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 

หน่ึง 
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20. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา "ทะเมนชัยคัพ" 

 250,000.00 - เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ 
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด  
ประโยชน์โดยการออกก าลัง
กายเล่นกีฬา 

หน่ึง 

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดสง่นักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาล 
สัมพันธ์ประจ าปีและ
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

 10,000.00 - เพ่ือส่งเสริมความสมัคร
สมานสามัคคีระหว่างชาว
พนักงานเทศบาลฯ ด้วยกัน 

หน่ึง 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

 90,000.00 - เพ่ือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคมซึ่งเป็นผู้ป่วยเอดส์ 
ให้สามารถบรรเทาความ 
เดือดร้อนในเบื้องต้นและ 
ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน  
ทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์
ทุกคนที่

ลงทะเบียนฯ
จาก 8 ชุมชน

ในเขต
เทศบาลฯ 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ 

 50,000.00 - เพ่ือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคมให้บรรเทาความ 
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

ผู้ด้อยโอกาส
ทุกคนที่

ลงทะเบียนฯ 
จาก 8 ชุมชน

ในเขต
เทศบาลฯ 

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

 200,000.00 - เพ่ือแสดงความกตัญญู 
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ และ 
ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรม 
ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ 
ครอบครัวและชุมชน 

ประชาชน
และผู้สูงอายุ

ในเขต
เทศบาลฯ 

หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเข้า

ร่วมงาน 

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสง่เสริมการ
สร้างอาชีพกลุ่มสตร ี

 50,000.00 - เพ่ือพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม 
อาชีพให้เข้มแข็ง 

หน่ึง 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัย 

 175,000.00 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
สนับสนุนและส่งเสริมการ 
จัดบริหารสาธารณสุข โดย
เน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟู
สภาพของหน่วยบริการ
รวมทั้งสถานบริการ 
ทางเลือกต่าง ๆ 
 
 
 
 

หน่ึง 
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27. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

 20,000.00 - เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุม ลดอัตราการป่วย 
และการตายจากโรคพิษ - 
สุนัขบ้าของประชาชนในเขต 
เทศบาลฯ 

หน่ึง 

28. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัด
นกและโรคระบาดอื่นๆ 

 100,000.00 - เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ 
ควบคุมลดอัตราการป่วย 
และการตายด้วยโรคติดต่อ 
ที่เกิดข้ึนในชุมชน 

หน่ึง 

29. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมรณรงค์
และป้องกันปัญหายา
เสพติด (ทูบี นัมเบอร์
วัน) 

 50,000.00 - เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 
เกิดความตระหนักและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

หน่ึง 

30. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกน น าด้าน
สุขภาพและศึกษาดูงาน 

 320,000.00 - เพ่ือให้แกนน าด้านสุขภาพ
มีความรู้และ ทักษะที่ได้รับ
ไปใช้ในงาน สาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน ของตนเอง 

หน่ึง 

31. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกายพัฒนาจิตใจ 

 50,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สุขภาพที่ดีจากการออก 
ก าลังกาย 

หน่ึง 

32. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนวัดด่านทอง
ประชาสามัคคี ตาม
โครงการบรรพชาและ
อบรมเยาวชนภาคฤดู
ร้อนเพ่ือต้านยาเสพติด 

 25,000.00 - เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนเข้าใจในหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาสามารถ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

หน่ึง 

33. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนให้กับที่ท าการ
ปกครอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุ้ง ประจ าปี 
2560 

 20,000.00 - เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีโบราณให้คงอยู่ 
และสืบสานถึงอนุชนรุ่นหลัง 

หน่ึง 

34. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

 1,270,000.00 - เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้การ
เรียนการสอนเข้าใจดีข้ึน 

หน่ึง 

35. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ        
ล าปลายมาศ ตาม
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของกิ่งกาชาด 
อ าเภอล าปลายมาศใน
การช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 
ผู้บาดเจ็บพิการจาก 
อุบัติภัยต่าง ๆ 
 

 20,000.00 - สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ    
ล าปลายมาศเพ่ือด าเนินการ 
ตามโครงการฯ 

หน่ึง 
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36. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ 
โครงการจัดหารายได้
เพ่ือจัดกิจกรรม       
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน ตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด 

 20,000.00 - สนับสนุนงบประมาณให้กับ 
ส านักงานเหล่ากาชาด 
จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการฯ 

หน่ึง 

37. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 20,000.00   เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจและ
ตระหนักในวันส าคัญต่างๆ 
ของชาติ รวมถึงรู้หน้าท่ีของ
ตนเอง 

เด็กนักเรียน
ทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลฯ 

38. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอบรมรณรงค์
การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

 500,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน 
สามารถคัดแยกขยะออก 
เป็นหมวดหมู่ได้เพ่ือให้
ประชาชนได้เรียนรู้และ
ทราบเกี่ยวกับประเภทของ
ขยะ 

โครงการ 

39. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตส านึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 40,000.00   เพ่ือให้พ้ืนที่ในเทศบาล
ต าบลทะเมนชัยมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี 

จัดให้มี
กิจกรรมปลูก
ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ มอบ
ต้นไม้แก่เด็ก

และ
ประชาชน 
รณรงค์
อนุรักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

40. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงาน       
วันเทศบาล 

 10,000.00 - เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างส่วนราชการต่าง ๆ 
และประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมที่เทศบาล 
จัดข้ึน 

จัดงาน
โครงการ

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

41. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนา
เทศบาล 

 30,000.00 - เพ่ือรับทราบปัญหาความ 
ต้องการและข้อมูลต่างๆ ของ
ชุมชนในการจัดท าแผนสี่ปี 

การจัดเวที
ระดม

ความคิด/การ
แสดงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน/
การทบทวน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ ไม่
น้อยกว่า 2 

ครั้ง/ป ี
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42. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน 

 30,000.00 - เพ่ืออบรมให้ประชาชนมี
ความรู้ สิทธิ หน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย จัดท าแผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
เก่ียวกับสิทธิตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

โครงการ 

43. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับข้อ
กฎหมายให้กับ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

 30,000.00 - เพ่ืออบรมให้ประชาชนมี 
ความรู้ข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให้
ความรู้

กฎหมาย
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

44. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิก สภา
ท้องถ่ินและผู้บริหาร 
ท้องถ่ินรวมทั้งกรณี
เลือกต้ังซ่อม 

 100,000.00 - เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย 
แบบมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 

จัดโครงการ
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

45. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการช าระหน้ีเงินกู้ 
กสท. เงินต้น 

 764,000.00   เพ่ือช าระหน้ีเงินกู้ กสท. ช าระหน้ี 

46. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการช าระหน้ีเงินกู้ 
กสท. ดอกเบี้ย 

 45,000.00   เพ่ือช าระหน้ีดอกเบี้ย ช าระหน้ี 

47. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

 130,000.00   เพ่ือสมทบกองทุนประกัน 
สังคมในอัตราร้อยละ5 ของ
ค่าจ้างที่เทศบาลจ่าย ให้แก่
พนักงานจ้างทุกคน 

สมทบ
กองทุน

ประกันสังคม 

48. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 

 40,000.00   เพ่ือเสริมสร้างข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี 
คุณธรรมและจริยธรรม       
ที่ดีงาม 

จัดอบรม
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

49. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเชิดชคูนดีศรี
เทศบาลต าบล         
ทะเมนชัย 

 5,000.00   เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ 
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

จัดโครงการ
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

50. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,000,000.00   เพ่ือให้คุณภาพที่ดีข้ึน หน่ึง 

51. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรงุระบบ
แผนที่ภาษี 

 150,000.00   เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
เทศบาลและการจัดการ
ระบบดีข้ึน 

เพ่ือ
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ

ภาษีให้มี
รายได้มาก

ข้ึน 



๙ 
 

52. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
จัดเก็บภาษีท้องถ่ินแก่
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนผู้สนใจในเขต
เทศบาลต าบล 
ทะเมนชัย 

 20,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัยและ
ผู้ประกอบการมคีวามรู้เรื่อง
การจัดเก็บภาษ ี

ด าเนินการ  
ปีละ 1 ครั้ง 

53. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในชุมชน 

 30,000.00 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ในชุมชน 

54. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 40,000.00 เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาขีดความสามารถให้
พนักงานดับเพลิงและสมาชิก 
อปพร. 

ด าเนิน
โครงการปีละ 

1 ครัง้ 

55. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการกอบรมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินฟ้ืนฟู
การแพทย์เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 

 300,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานอย่างครอบคลุมต่อ
ความต้องการของประชาชน 

ประชาชนทุก
ชมชนในเขต

เทศบาล 

56. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรงุ
ส านักงาน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 250,000.00 เพ่ือให้มีอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมและปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ตามรูปแบบ
รายการที่
เทศบาล
ก าหนด 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

                  เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 10,821,992 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 35  โครงการ จ านวนเงิน 
10,555,493 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3 1,247,984.00 2 998,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 1 271,710.45 1 271,710.45 

การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 2,139,253.95 22 2,122,738.95 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2 462,700.00 2 462,700.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 6,700,343.11 8 6,700,343.11 

รวม 36 10,821,991.51 35 10,555,492.51 

        
 
 



๑๐ 
 

                  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จาก
ถนนเมรุ - ถนน
ชุมรัมย์(ชุมชน  
ทะเมนชัย หมู่ที่ 
1) 
 
 

 500,000.00 498,000.00 หจก. เอ็ม  
ทูโฉ 
1/2562 

10/08/ 
2562 

60 

2. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
ต่อจากซอยทิวไผ่
งามคูคลองอิสาณ 
(ชุมชนหนองหญ้า
ปล้องหมู่ที่ 5) 

 500,000.00 500,000.00 หจก.บุรีรัมย์
หนองคู
ก่อสร้าง 
2/2562 

15/08/ 
2562 

60 

3. การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการติดต้ัง
กล้องซีซีทีวี 

 250,000.00 249,984.00 ไทลิ้งค์เทเล
คอม/
2/2562 

24/09/ 
2562 

60 

4. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ.ล า
ปลายมาศ 
โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าและเพ่ิม 
เฟสไฟฟ้า 
 

 300,000.00 271,710.45 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ล าปลาย
มาศ 

20/09/ 
2562 

90 

5. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

 120,000.00 102,000.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบลทะ
เมนชัย 

11/01/ 
2562 

1 

6. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

วันข้ึนปีใหม่  30,000.00 30,000.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล     
ทะเมนชัย 
 

01/01/ 
2562 

1 



๑๑ 
 

7. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประเพณี
สงกรานต์และงาน
นมัสการพระธาตุ
เจดีย์ใหญ ่      
ทะเมนชัย 

 100,000.00 74,000.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

13/04/ 
2562 

1 

8. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

 200,000.00 145,400.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล     
ทะเมนชัย 

17/07/ 
2562 

1 

9. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

 150,000.00 117,500.00 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

22/11/ 
2561 

1 

10. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 

โครงการประเพณี
เฉลิมฉลองศาล
เจ้าพ่อหินต้ัง 

 100,000.00 29,995.75 กอง
การศึกษา
และ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

12/12/ 
2561 

2 

11. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
วันส าคัญของชาติ 

 100,000.00 97,948.00 ส านักปลัด 
เทศบาล 
ประชาชน 

28/07/ 
2562 

1 

12. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ  50,000.00 50,000.00 กองการ 
ศึกษาและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล 

04/09/ 
2562 

1 

13. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
เสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล   
ทะเมนชัย 
 

เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถุ  
ประสงค ์

622,950.00 274,028.20 1/2562 
วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
บุรีรัมย์ 
 
 
 
 

31/10/ 
2561 

100 



๑๒ 
 

14. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  
ทะเมนชัย 

 225,000.00 97,600.00 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

15/07/2
562 

1 

15. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา "   
ทะเมนชัยคัพ" 

 250,000.00 250,000.00 กองการ 
ศึกษาและ
ประชาชน
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

12/03/ 
2562 

7 

16. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

 90,000.00 5,500.00 ผู้ป่วยเอดส์
เดือน
ตุลาคม 

08/10/ 
2561 

1 

 
5,500.00 

ผู้ป่วยเอดส์
เดือน
พฤศจิกายน 

05/11/ 
2561 

1 

 
6,000.00 

ผู้ป่วยเอดส์
เดือน
ธันวาคม 

04/12/ 
2561 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์เดือน
มกราคม
2562 

03/01/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์เดือน
กุมภาพันธ์
2562 

04/02/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์เดือน
มีนาคม
2562 

07/03/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบีย้ผู้ป่วย
เอดส์
เมษายน 
2562 

03/04/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

ผู้ป่วยเอดส์
พฤษภาคม
2562 

07/05/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์เดือน
มิถุนายน62 

03/06/ 
2562 
 
 

1 



๑๓ 
 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์เดือน
กรกฎาคม
2562 

05/07/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์เดือน
สิงหาคม62 

05/08/ 
2562 

1 

 
6,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์
กันยายน
2562 

10/09/ 
2562 

1 

17. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
สงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลฯ 

 50,000.00 50,000.00 ส านักปลัด 
เทศบาล 
ประชาชน 

30/09/ 
2562 

1 

18. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

 200,000.00 100,650.00 งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านักปลัด 
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 
ผู้สูงอายุ 
ประชาชน 

12/04/ 
2562 

1 

19. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสง่เสริม
การสร้างอาชีพ
กลุ่มสตร ี

 50,000.00 32,020.00 ส านักปลัด 
เทศบาล 
ประชาชน 
 

30/08/ 
2562 

1 

20. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสมทบ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล   
ทะเมนชัย 

 175,000.00 170,505.00 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
ต าบล 
ทะเมนชัย 

12/02/ 
2562 

1 

21. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 20,000.00 16,800.00 กอง
สาธารณสุข
และ
ประชาชน 

17/06/ 
2562 

1 

22. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
รณรงค์และ 
ป้องกันปัญหา   
ยาเสพติด (ทูบี 
นัมเบอร์วัน) 
 
 

 50,000.00 50,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ
ประชาชน 

28/08/ 
2562 

1 



๑๔ 
 

23. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
ด้านสุขภาพและ
ศึกษาดูงาน 

 320,000.00 300,507.00 กอง
สาธารณสุข
และแกนน า
เพ่ือสุขภาพ 

25/09/ 
2562 

3 

24. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วย
การออกก าลังกาย 
พัฒนาจิตใจ 

 50,000.00 39,300.00 กอง
สาธารณสุข
และ
ประชาชน 

09/09/ 
2562 

3 

25. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนให้กับที่ท า
การปกครอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการ 
ประเพณีข้ึนเขา
พนมรุ้ง ประจ าปี 
2560 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

29/03/ 
2562 

1 

26. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 
ล าปลายมาศตาม
โครงการ 
สนับสนุนกิจกรรม
ของกิ่งกาชาด 
อ าเภอล าปลาย
มาศในการ 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ด้อย- 
โอกาส ผู้บาดเจ็บ 
พิการจาก 
อุบัติภัยต่างๆ 

 20,000.00 20,000.00 ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอล า
ปลายมาศ 

28/12/ 
2561 

1 

27. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการอบรม
รณรงค์การลด
และคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

 500,000.00 435,300.00 กอง
สาธารณสุข
ฯและ
ประชาชน 

25/06/ 
2562 

3 

28. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

โครงการรณรงค์
และปลูกจิตส านึก
ในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 40,000.00 27,400.00 กอง
สาธารณสุข
ฯและ
ประชาชน 

16/08/ 
2562 

1 

29. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการช าระหน้ี
เงินกู้ กสท. เงิน
ต้น 
 
 
 
 

 764,000.00 749,281.20 กสท 16/08/ 
2562 

1 



๑๕ 
 

30. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการช าระหน้ี
เงินกู้ กสท. 
ดอกเบี้ย 

 45,000.00 14,225.91 กสท 19/07/2
562 

1 

31. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
สมทบกองทุน 
ประกันสังคม 

 130,000.00 6,328.00 ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

31/10/ 
2561 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

30/11/ 
2561 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกันสังค
มจังหวัด
บุรีรัมย์ 

28/12/ 
2561 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

31/01/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 
 

28/02/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

29/03/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

30/04/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

31/05/ 
2562 

1 



๑๖ 
 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

28/06/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

31/07/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

30/08/ 
2562 

1 

 
6,328.00 

ส านักงาน
ประกัน 
สังคม
จังหวัด
บุรีรัมย์ 

30/09/ 
2562 

1 

32. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

 40,000.00 40,000.00 ส านักปลัด 24/07/ 
2562 

1 

33. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 6,000,000.00 446,200.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ตุลาคม 

08/10/ 
2561 

1 

 
454,200.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เดือน
พฤศจิกายน 

05/11/ 
2561 

1 

 
453,200.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ธันวาคม 

04/12/ 
2561 

1 

 
454,100.00 

เบีย้ผู้สูงอายุ
เดือน
มกราคม
2562 

03/01/ 
2562 

1 

 
454,500.00 

เบีย้ผู้สูงอายุ
เดือน
กุมภาพันธ์
2562 
 

04/02/ 
2562 

1 



๑๗ 
 

 
456,900.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
มีนาคม62 

07/03/ 
2562 

1 

 
456,500.00 

เบี้ยผู้สูงอายุ
เดือน
เมษายน 
2562 

03/04/ 
2562 

1 

 
456,100.00 

เบี้ยผู้สูงอายุ
พฤษภาคม
2562 

07/05/ 
2562 

1 

 
457,800.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เดือน
มิถุนายน
2562 

03/06/ 
2562 

1 

 
458,500.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เดือน
กรกฎาคม
2562 

05/07/ 
2562 

1 

 
459,300.00 

เบี้ยผู้สูงอายุ
สิงกาคม 

05/08/ 
2562 

1 

 
458,600.00 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
กันยายน
2562 

10/09/ 
2562 

1 

34. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรงุ
ระบบแผนที่ภาษี 

 150,000.00 15,000.00 นางสาว
เบญจมาศ 
โพธ์ิจันดี 

01/10/  
2561 

60 

35. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

 40,000.00 40,000.00 งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
/อปพร 
/Ems 

09/08/  
2562 

1 

36. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการกอบรม
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินฟ้ืนฟู
การแพทย์
เทศบาลต าบล   
ทะเมนชัย 

 300,000.00 300,000.00 กอง
สาธารณสุข
และ EMS 

30/09/  
2562 

365 

 

 
 
 



๑๘ 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
                           เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขต
พ้ืนที ่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี 

  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเมรุ – ถนนชุมรัมย์ (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                         2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนต่อจากซอยทิวไผ่งาม - คูคลองอสิาณ (ชุมชนหนองหญ้าปล้องหมู่ที่ 5) 
            

 
 
 
 
 
 
 
3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ล าปลายมาศ โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและเพ่ิมเฟส

ไฟฟ้า 
 
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 5. โครงการประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 



๑๙ 
 

6. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการประเพณีลอยกระทง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   8. โครงการประเพณีเฉลิมฉลอง ศาลเจ้าพ่อหินต้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   9. โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 10. โครงการวิถีพุทธ 
                 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

                  11. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  12. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   13. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ทะเมนชัยคัพ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  14. โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 
                     15. โครงการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
     
                   
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
                  16. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 17. โครงการสง่เสริมการสร้างอาชีพกลุ่มสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 18. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
                 19. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
                20. โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด (ทูบี นัมเบอร์วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

                  21. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านสุขภาพและศึกษาดูงาน 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
                 22. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายพัฒนาจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 23. อุดหนุนให้กับที่ท าการปกครอง จงัหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 
                 24. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ ล าปลายมาศตามโครงการ สนับสนุนกิจกรรมของกิ่งกาชาด อ าเภอล าปลายมาศในการ 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อย- โอกาส ผู้บาดเจ็บ พิการจาก อุบัติภัยต่าง ๆ 
                 25. โครงการอบรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 26. โครงการรณรงค์และปลูกจิตส านึกในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

                 27. โครงการช าระหน้ีเงินกู้ กสท. เงินต้น 
                 28. โครงการช าระหน้ีเงินกู้ กสท. ดอกเบี้ย 
                 29. ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนประกันสังคม 
                 30. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 31. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 32. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษ ี
                 33. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
                 
 
 
 
 
 
 
 

                  34. โครงการอบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟ้ืนฟูการแพทย์เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 
               ซ. คณะกรรมการ 
                    1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ email 

1. นายปัญญา  มาจิตต์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 

081-265-2997  

2. นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 087-692-2558  

3. นายสุทิน  ซุงรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 082-748-4914  

4. นายมานิตย์ ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 094-263-3968  

5. นายดนัย มนเพียรจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 091-019-5907  

6. นางกมลพร  เมืองงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ 063-346-9999  

7. นายบุญเพชร เรืองประโคน ผู้ทรงคุณวุฒิ 082-379-9438  

8. นายธนาเดช ตีระมาศวณิช ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 094-508-0556  

9. นายวิชัย มูลมา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 094-521-8875  

10. นายบุญมี ตอรบรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 089-883-0562  

11. นายทรงศักด์ิ สิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 083-100-5305  

12. นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 082-342-7015  

13. นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านบุแปบ 

081-066-0493  

14. นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 098-825-6386  

                    
                  2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ email 

1. นายปัญญา  มาจิตต์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 

081-265-2997  

2. นายพิพัฒน์ เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล 088-584-1864  

3. นางนุชนาฏ ชาญรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 081-790-5316  

4. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 095-112-6291  

5. นางสาววราพร สมันรัมย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 083-300-1776  

6. นายสมศรี สวัสด์ิรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 087-376-5534  

7. นายบุญจันทร์ แช่มรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 080-092-9878  

8. นายธนาเดช ตีระมาศวณิช ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 094-508-0556  

9. นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 098-825-6386  

10. นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 062-623-9788  
 

    



๒๕ 
 

  ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ   ณ   วันที่        พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 
 

                                                                                           (นายปัญญา มาจิตต์) 
                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 

                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
  


