
 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
               ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น    
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลทะเมนชัย ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
           "สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างเศรษฐกิจชุมชน บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
           1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
       1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 
        1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         1. แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         2. แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         4. แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
         5. แผนงานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
         1. แผนงานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี         

1. บริหารงานท่ัวไป 



ง. การวางแผน 
      เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)    
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม     
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
      เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

0 0.00 0 0.00 90 63,740,000.00 79 59,940,000.00 81 71,940,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

0 0.00 0 0.00 37 24,270,000.00 39 26,070,000.00 38 22,000,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบนหลัก
ปรัชญา 

0 0.00 0 0.00 11 2,510,000.00 11 2,510,000.00 11 2,510,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2 0.00 2 0.00 79 20,519,080.00 90 23,211,380.00 91 23,928,130.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0.00 0 0.00 26 7,900,000.00 26 7,900,000.00 26 7,900,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

1 0.00 1 0.00 73 30,073,230.00 76 31,163,230.00 76 34,198,220.00 

รวม 3 0.00 3 0.00 316 149,012,310.00 321 150,794,610.00 323 162,476,350.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
               ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 17,003,926 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 9 2,897,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 42 12,225,825.53 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 17 1,860,600.00 

รวม 73 17,003,925.53 
 

   



  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.ปูทับผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกจากแยก
ป้อมต ารวจฯ ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงจุดสิ้นสุด
ถนน คสล. (ชุมชน
ตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 
2) 

187,500.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
มั่นคงแข็งแรง 

ปรับปรุงถนน คสล. 
เดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 8.00 , 6.00 
และ 5.00 เมตร ยาว
รวม 695.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,975 ตร.ม. 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. หน้าวัดหนอง
หญ้าปล้อง - โรงเรียน
หนองหญ้าปล้อง (สอง
ฝั่ง) (ชุมชนหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5) 

450,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

ขยายถนน คสล. ขนาด
กว้างเฉลี่ย 1.00 - 
2.00 เมตร ยาวรวม
ประมาณ 373.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามรูปแบบรายการที่
ก าหนด 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรงุถนน
ดินลงหินคลุกถนนดิน
ใหม่เลียบทางรถไฟ 
(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8 
) 

300,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
มั่นคงแข็งแรง 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 470.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
282.00 ลูกบาศก์
เมตร ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อระบาย
น้ ามาตรฐานถนนรถไฟ 
ฝั่งทิศเหนือ จุดเริ่มต้น
จากแนวท่อเดินถึงบ้าน 
อ.รุ่งทิวา (ชุมชนบุแปบ 
หมู่ที 7 ) 

443,500.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขัง
ในบ้านเรือนของ
ประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า คสล ชั้น 
3 ขนาด 0.60 ม 
จ านวน368 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล 
จ านวน 38 บ่อ ความ
ยาวรวม 418.00 ม 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการขุดลอกล าห้วย
ศรีษะแรด+ฝายกั้นน้ า 
(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมู่
ที่ 14) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดทั้งปี 

ขุดลอกคลองขนาด
กว้างเฉลี่ย 30 ม ยาว 
150 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.50 ม 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว คสล.
ลาดทับด้วยแอสฟัทส์ติ
กคอนกรีต ถนนบุญย
สัมพันธ์ (ชุมชนทะเมน
ชัย 2 หมู่ที่ 14) 

409,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
มั่นคงแข็งแรง 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาวประมาณ 463 ท. 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,852 ตร.ม. 



7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิวคสล.
ลาดทับด้วยแอสฟัทส์ติ
กคอนกรีตถนนเจริญชัย 
ภายในชุมชน ( ุชุมชนทะ
เมนชัย หมู่ที่ 1) 

387,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
มั่นคงแข็งแรง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 1,400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,600 ตร.ม. ตาม
รูปแบบที่เทศบาล
ก าหนด 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
แยกเทศบาล 6 ซอย
เจริญสมบัติ หมู่ที่ 3 

361,500.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ก่อสร้างถนน คสล.ก
ว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
1,020 ตร.ม. 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร 
คสล.ปูทับด้วยแอสฟัสส์
ติกคอนกรีตถนน
เทศบาล 5 ต่อจาก
สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 13 

359,000.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

เสริมผิวจราจรคสล.
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาวประมาณ 200 
เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 เมตร 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงหน้าท่ีของ
ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรม
และความบันเทิงต่างๆ 

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้กับเด็กๆ 
ในด้านต่างๆ และให้
เด็กๆ ที่มาร่ามงานได้
ร่วมกิจกรรมตอบ
ค าถามเพ่ือรับรางวัล
จากทางเทศบาลฯ 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ 0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในหลักค า
สอนของพุทธศาสนา 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปจ านวน 
200 คน 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน (สพฐ) 
ในเขตเทศบาล 

624,900.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนวได้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็แรง 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
เพ่ือแจกจ่ายให้นักเรียน
แยกตามระดับดังน้ี รร. 
บ้านทะเมนชัย รร. 
บ้านหนองหญ้งปล้อง 
รร.บ้านหนองตาดน้อย 
108 คน คน ๆละ 8 
บาทจ านวน 260 วัน 

 

 

 



13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็แรง 

จ านวนเด็ก 34 คนๆ
ละ8 บาทจ านวน 260
วัน 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการ
ประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่อก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินการ
ของตนเองโดยความ
ร่วมมือของบุคลากรใน
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจและ
ตระหนักในวันส าคัญต่างๆ 
ของต่างชาติรวมถึงรู้
หน้าท่ีตนเอง 

เด็กนักเรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

5,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เป็นแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการในจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนา
เทศบาล 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาทะเมนชัย 

47,360.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมใหเเยาวชน
และประชาชนในเทศบาล
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยการออก
ก าลังกายเล่นกีฬาเพ่ือ
ส่งเสริม สร้างความ
สามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาโดย
ให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ในเขตเทศบาลและทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล
ก าหนดข้ึนโดยเทศบาล
จัดเตรียมรางวัลเป็น
การตอบเทนตามชนิด
กีฬา 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เงินเบี้ยยังชีพและเงิน
เพ่ิมพิเศษในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยราย
เดือนให้กับผู้สุงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

5,767,548.53 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิติของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลใฟห้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุทุกคนที่
ลงทะเบียนจาก 8 
ชุมชนในเขตเทศบาล
(แบบข้ันบันได) 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เงินเบี้ยยังชีพและเงิน
พิเศษในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยรายเดือนให้กับ
ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมยชัย 

2,757,542.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ในเขตเทศบาลฯให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ผู้พิการทุกคนที่
ลงทะเบียนจาก8 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้กับป้วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

72,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่ง
เป็นผู้ป่วยเอดส์ให้สามารถ
บรรเทาความเดือนร้อนใน
เบื่้องต้นและได้รับเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนที่
ลงทะเบียนฯจาก8
ชุมชนในเขตเทศบาล 

 



21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือแสดงความกตัญญ
กตเวทีต่อผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมให้มีการท า
กิจกรรมร่วมผู้สูงอายุ
ครอบครัวและชุมชน 

ประชาชนและผู้สงูอายุ
ในเขตเทศบาลฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงาน 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาทางสงัคม 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามกฏหมาย
ว่าด้วยการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการและ
ให้หมายรวมถึงการ
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึงที่
ย่ืนลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
ความช่วยเหลือต่อ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

คนพิการ เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง 
ฯลฯ 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้อง
ไข้เลือดออก 

200,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือให้ชุมชน
ในเขตเทศบาลได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
อัตราการป่วยของโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกฯลฯ ให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย 8 ชุมชน 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ว่าด้วยเรื่อง
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าให้ไม่มีหรือ
หมดไปจากพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เพ่ือควบคุมจ านวนสัตว์
เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและ
แมว ท่ีเป็นสาเหตุของการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือ
เป็นไปตามแนวทาง
ปณิธาณศาสตร์จารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ให้สุนัขและแมว
ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้มากที่สุด 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวนไม่ต่ าว่า 
80% 

 

 



25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมรณรงค์
และป้องกันปัญหายา
เสพติด(ทูบี นัมเบอร์
วัน) 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือกระตุ้้นให้ประชาชน
เกิดความตะหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ 

จัดการอบรมรณค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด(ทูบีท นัมเบอร์วัน )
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในพ่ืนที่ได้
เข้าร่วม 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน าด้าน
สุขภาพ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้แกนน าด้านสุขภาพ
มีควารู้ทักษะที่ได้รับไปใช้
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชนของตนเอง 

จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้
ให้กับ อสม. ทุกคนใน
เขตเทศบาล1ครั้ง/ปี 
จัดทัศนศึกษาดูงาน1 
ครั้ง /ป ี

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกาย พัฒนาจิตใจ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สุขภาพที่ดีจากการออก
ก าลังกายเพ่ือแก้
จุดบกพร่องปัญหาการ
ออกก าลังกายของแต่ล่ะ
คน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ฯ 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะภาษาไทย 

100,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาไทยได้
อย่างเต็มศัยภาพ 

เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีการ
สอน จ านวน 1 อัตรา 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

88,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองตาดน้อยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ 

จ้างลูกจ้างชั่วคราวท า
หน้าท่ีสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 
1 อัตรา 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัยสู่
มาตรฐานการศึกษา 

100,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้
มีการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญาท่ีเหมาะสม 

จัดจ้างครูลูกจ้าง
ชั่วคราวสาขาท่ีขาด
แคลนตามภารกิจและ
ความจ าเป็น จ านวน 1 
อัตรา 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนให้กับที่ท าการ
ปกครอง จงัหวัดบุรีรัมย์ 
ตามโครงการประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุ้ง 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
โบราณให้คงอยู่และสืบ
สานถึงอนุชนรุ่นหลังเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
อารธรรมขอมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมจ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

 

 

 

 

 



32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนสังกัด รร. สพฐ 

1,124,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียบนทุกคนมี
อาหารรับประทานที่
เพียงพอเหมาะสม 

รร สพฐ 3 แห่งในเขต
เทศบาล รร. บ้านทะ
เมนชัย 53 คน รร. 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
86 คน รร. บ้านหนอง
ตาดน้อย 103 คน 
คนๆละ 21 บาท 
จ านวน 200 วัน 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุ้นโครงการรัฐพิธี
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีอ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่อ าเภอล าปลาย
มาศ 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอล าปลาย
มาศ 

10,000.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ความ
เข้าใจ รณรงค์ใหผู้้เสพ ผู้
ติดเข้ารับการบ าบัด ให้้
ตระหนักในคุณค่าของคน 
การอ านวยการ บริหาร
จัดการ การด าเนินการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ
ในภาพรวม ฯลฯ 

ขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนที่อ าเภอ
ล าปลายมาศแห่งละ 
10,000 บาท 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาดอ าเภอ
ล าปลายมาศ ในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะ
ดวงตาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กิ่งอ าเภออ าเภอล า
ปลายมาศเพ่ือด าเนินการ
ตามโครงการฯ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กิ่งอ าเภออ าเภอ
ล าปลายมาศเพ่ือ
ด าเนินกิจการของกิ่ง
กาชาดฯ 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการฯ 

โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการนมัสการพระ
ธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน และ
ให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานนมัสการและ
สมโภชพระธาตุเจดีย์
ใหญ่ทะเมนชัย 

 



38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีฉลองศาลเจ้า
พ่อหินต้ัง 

31,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน และ
ให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีฉลอง
และสมโภชศาลเจ้าพ่อ
หินต้ังให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ร่วมกิจกรรม 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

172,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน และ
ให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน และ
ให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงให้แก่ประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานท าบุญ
วันข้ึนปีใหม่ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน และ
ให้ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานท าบุญวันข้ึนปี
ใหม่ให้แก่ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

6,475.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือดูแลและบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ในช่วง
วันหยุดเทศกาล 

ต้ังจุดบริการประชาชน
ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความ
เสี่ยงด้านอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

43. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลให้มีบุคลากร
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กู้ภัย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/จัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล 

44. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 

300,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือปรับปรุงระบบประปา
ให้เพ่ียงพอและใช้งานได้ 

ปรับปรุงระบบประปา
ให้เพียงพอและใช้งาน
ได้เช่น วางท่อเมน 
ระบบกรองน้ า ฯลฯ 

 

 



45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรงุ
อาคารห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ 

300,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดฯให้มีสภาพที่
แข็งแรงและรองรับการ
ให้บริการประชาชน 

ปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดฯ เช่น หลังคา 
,ฝ้าเพดาน,ห้องน า้,ห้อง
ส้วม,ทาสีรอบอาคาร 
ฯลฯ 

46. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดท าป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย 

150,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดท าป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 

จัดท าป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

47. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในบริเวณ
อาคารห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ 

150,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในและภายนอก
ห้องสุดเฉลิมพระเกียรติ 

48. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหาร 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้แกนน าสุขภาพใน
ชุมชนมีความรู้และทักษะ 
สามารถร่วมด าเนินงาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบ 
เพ่ือด าเนินการ
โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาความปลอดภัย
ด้านอาหาร 

49. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสง่เสริม
สุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึน
ไป มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบ
เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ 

50. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้
ความรู้แบบบูรณาการ
เรื่องโรคติดต่อ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
โครติดต่อ 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบ 
เพ่ือด าเนินการ
โครงการใหค้วามรู้แบบ
บูรณาการเรื่อโรคติดต่อ 

51. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเด็กไทยท าได้
โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพต าบลบ้านบุ
แปบ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพเด็กนักเรียน 

อุดหนุน รพ.สต.บุแปบ
เพ่ือด าเนินโครงการ
เด็กไทยท าได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตส านึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมในการป้องกัน 
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืนโดย
การปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเป็นการ
ช่วยและลดการเกิดภาวะ
โลกร้อน ภาวะเรือน
กระจกเพ่ือสู่การเป็นเมือง
คาร์บอนต่ า เพ่ือเป็น
การส่สริมการมีส่วนร่วม
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในการ
จัดการปลูกจิตส านึก 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การ
ประชาสัมพันธ์ การ
ปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้น าชุมชน ครู 
นักเรียน ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย จ านวน 200 
คน 

53. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สร้างภาคีเครือข่ายด้าน
พลังงานระหว่างบ้าน 
ชุมชน วัดโรงเรียน รพ.
สต.หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชน 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

สร้างเครือข่ายชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานระหว่างองค์กรใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนควมรู้ 

54. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือป้องฝังให้นักเรียน
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในชุมชนมีจริยธรรม 
คุณะรรมและจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และสามารถท างาน
ร่วมกับอื่นได้ 

จัดพิมพ์เอกสารหรือ
แผ่นพับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์จัด
โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือให้นักเรียน/
เยาวชน ประชาชนทุก
ชุมชนร่วมท าความ
สะอาดถนน ปลูกต้นไม้
ในถนนสายต่างๆ 

55. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอบรมรณรงค์
ลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยและศึกษาดูงาน 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
สามารถคัดแยกขยะ
ออกเป็นหมวดหมู่ได้ 

จัดอบรมรณค์การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

56. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

 

 

 

 



57. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน
ลูกจ้้างส่วนราชการต่างๆ
และประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เทศบาลจัดข้ึน 

จัดกิจกรรมในวัน
เทศบาลจัดท าบุญ จัด
กิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สู้อายุ ผู้
พิการ จัดบ าเพ็ญ
ประโยชน์ภายในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย 

58. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการของประชาคม
ท้องถ่ินเพ่ือการจัดท า 
การทบทวน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

24,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของเทศบาลต าบลทะเมน
ชัย เพ่ือทบทวน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาคมระดับ
ท้องถ่ิน เพ่ือระดม
ความคิด รับทราบปัญหา 
ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
เทศบาล 

จัดสัมมนาทางวิชาการ
ของประชาคมท้องถ่ิน 
เพ่ือการจัดท า การ
ทบทวน เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

59. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้
ประชาชน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออบรมให้ประชาชนมี
ความรู้สิทธิหน้าท่ีและ
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมเก่ียวกับ
ประชาชนธิปไตยให้แก่
ประชาชน ฯลฯ 

60. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับข้อ
กฏหมายให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออบรมให้ประชาชนมี
ความรู้ข้อกฏหมายต่างๆที่
เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

จัดการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลอย่างน้อย1 
ครั้ง/ป ี

61. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ินรวมทั้ง
กรณีเลือกต้ังซ่อม 

179,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินผู้บริหารท้องถ่ิน 
ฯลฯ 

62. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้างและผู้น าชุมชนใน
เขตเทศบาล ฯ 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ใน
ทัศนคิตรวมทั้งพ มนาศัย
กายขีดความสามารถเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนา
ชุมชนองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมสัมนาและ
ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง 



63. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิ
บาล 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
งาม 

จัดบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ที่สาธารณะจัดอบรมฟัง
ธรรมฟังเทศน์จัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมปีละ3 ครั้ง 

64. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

0.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
และพมนาขีด
ความสามารถให้พนักงาน
ดับเพลิงและสมาชิก อป
พร . 

ด าเนินโครงการ ปีละ 1 
ครั้ง อปพร. 150 ราย 

65. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการออกหน่วย
ประชาชนสัมพันธ์
เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนให้ความรูผู้้
อยู่ในข่ายการช าระภาษี
นอกสถานที่ 

0.00 ส านัก/กองคลัง 

เพ่ือประชาชนสัมพันธ์
เคลื่อนให้บริการ
ประชาชนและให้ความรูผู้้
อยู่ในข่าย 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษี การให้
ความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับผู้อยู่ในข่ายการ
ช าระภาษ ี

66. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรงุระบบ
แผนที่ภาษี 

0.00 ส านัก/กองคลัง 
เพ่ือเป็นการพฒนารายได้
ให้กับเทศบาลทะเมนชัย 

ปรับปรุงระบบแผน
ภาษีของเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

67. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนบ าเน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

697,600.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินตามกฏหมาย
ในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณประจ าป ี

จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ
ปีละครัง้ 

68. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ต่อเติมอาคารส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบล
ทะเมนัย 

350,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงานให้มี
มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพส าหับการ
ปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาต่อเติมอาคาร
ส านักงาน,ห้องเก็บ
รักษาอุปกรณ,์ห้องน้ า
,ห้องครัว ฯลฯ 

69. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการก่อสรร้าง
อาคารประสงค์/ต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์หลัง
ใหม่ (ชุมชนบุแปบ หมู่
ที่ 7) 

0.00 

ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานที่ในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

เพ่ือเป็นค่าก่ออาคาร
เอนกประสงค์/ต่อเ้ม
ศาลาประชาคมขนาด
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 96 
ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลรายละเอียดของ
เทศบาล) 

 

 

 

 

 

 



70. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินฟ้ืนฟู
การแพทย์ 

380,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพ่ือจัดต้ังหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย
และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เพ่ือให้ประชาชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
มีมาตรฐานอย่างทันท่วงที 
ท เพ่ือให้มีระบบบริการ
จัดการงานการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลต าบล
ทะเมนชัยสามารถ
ด าเนินการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนด้ 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย พร้อม
ให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลทะเมนชัยตลอด 
24 ชั่วโมง 

71. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการติดต้ังระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ
ภายในส านักงาน
เทศบาลทะเมนชัย 

60,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้มีระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติส าหรับ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกส านักงาน 

ติดต้ังระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติภายใน
ส านักงานทุกส่วน
ราชการ 

72. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ถนนสาย หมู่ที่ 
7 - หมู่ที่ 14 

100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชานได้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV บริเวณถนนสาย
หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 14 

73. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
อาสาสมัครจราจร
ช่วยเหลืองานต ารวจ 

50,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจร 

อุดหนุนงบประมาณให้
สถานนีต ารวจภูธรทะ
เมนชัยเพ่ือจัดอบรม
อาสาสมัครจราจร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
              เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จ านวนเงิน 16,948,926 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ 
จ านวนเงิน 12,766,147 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 8 2,876,100.00 1 300,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 23 11,958,039.31 19 11,058,039.31 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 14,377.00 1 14,377.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 1,843,731.04 7 1,393,731.04 

รวม 41 16,692,247.35 28 12,766,147.35 

     
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิว
จราจรค.ส.ล. ปูทับ
ผิวจราจรแอสฟัสท์
ติก จากแยกป้อม
ต ารวจฯ ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงจุดสิ้นสุด
ถนนค.ส.ล.(ชุมชน
ทะเมนชัย หมู่ที่2) 

187,500.00 187,500.00 0.00 0.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายผิว
จราจรค.ส.ล.หน้าวัด
หนองหญ้าปล้อง - 
โรงเรียนหนองหญ้า
ปล้อง(สองฝัง่) 
(ชุมชนหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5) 

450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินเลียบทาง
รถไฟทิศตะวันตก
(ชุมชนสวนครัว หมู่
ที่ 8) 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

 

 



4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ ามาตรฐาน
ถนนรถไฟ(ฝั่งทิศ
เหนือ) จุดเริ่มต้น
จากแนวท่อเดิมถึง
บ้าน อ.รุ่งทิวา
(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 
7) 

443,500.00 443,500.00 0.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว
ค.ส.ล.ลาดทับด้วย
แอสฟัสท์ติกคอนก
รีตถนนบุญสัมพันธ์
(ชุมชนทะเมนชัย
สอง หมู่ที่ 14) 

409,000.00 409,000.00 0.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว ค.
ส.ล. ลาดทับด้วย
แอสฟัสส์ติกคอนก
รีตถนนเจริญชัย 
ภายในชุมชน (ชุมชน
ทะเมนชัย หมู่ที่ 1) 

387,000.00 383,500.00 0.00 3,500.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จากแยกเทศบาล 6 
ซอยเจริญสมบัติ หมู่
ที่ 3 

361,500.00 343,600.00 0.00 17,900.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างเสริมผิว
จราจร คสล.ปูทับ
ด้วยแอสฟัสส์ติกคอ
นกรีต ถนนเทศบาล 
5 ต่อจากสนามเด็ก
เล่น หมู่ที่ 13 

359,000.00 359,000.00 0.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

624,900.00 592,690.02 592,690.02 32,209.98 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาทะเมน
ชัยคัพ 

47,360.00 47,360.00 47,360.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,767,548.53 5,767,500.00 5,767,500.00 48.53 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

2,757,542.00 2,752,000.00 2,752,000.00 5,542.00 

 



13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

72,000.00 70,500.00 70,500.00 1,500.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสง่เสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

50,000.00 48,432.00 48,432.00 1,568.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ว่าด้วยเรื่อง
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

30,000.00 29,792.00 29,792.00 208.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองหญ้า
ปล้อง โครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะ
ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 
2564 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองตาดน้อย 
โครงการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

88,000.00 88,000.00 88,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านทะเมนชัย 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

 

 

 

 



20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในเขตเทศบาล 
โครงการอาหาร
กลางวัน 

1,124,000.00 959,360.00 959,360.00 164,640.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรัฐพิธี
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 13,718.68 13,718.68 6,281.32 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาด
อ าเภอล าปลายมาศ 
ในการรับบริจาค
โลหิต อวัยวะ 
ดวงตาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีฉลองศาล
เจ้าพ่อหินต้ัง 

31,000.00 30,936.61 30,936.61 63.39 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

172,000.00 171,275.00 171,275.00 725.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

6,475.00 6,475.00 6,475.00 0.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรงุ
ระบบประปาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

 



29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรงุ
อาคารห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดท าป้าย
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในบริเวณ
อาคารห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สร้างภาคีเครือข่าย
ด้านพลังงานระหว่าง
บ้าน ชุมชน วัด 
โรงเรียน รพ.สต. 
หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงาน
เอกชน 

20,000.00 14,377.00 14,377.00 5,623.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนา
เทศบาล 

24,000.00 23,570.00 23,570.00 430.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ินรวมทั้งกรณี
เลือกต้ังซ่อม 

179,000.00 178,970.04 178,970.04 29.96 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

20,000.00 18,997.00 18,997.00 1,003.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 
(ยกเลิก) 

697,600.00 697,514.00 697,514.00 86.00 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

ต่อเติมอาคาร
ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ฟ้ืนฟูการแพทย์ 

380,000.00 365,000.00 365,000.00 15,000.00 

 



39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

ติดต้ังระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติภายใน
ส านักงานเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 

60,000.00 59,680.00 59,680.00 320.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด CCTV 
ถนนสาย หมู่ที่ 7 - 
หมู่ที่ 14 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

อุดหนุนโครงการ
อบรมอาสาสมัคร
จราจรช่วยเหลืองาน
ต ารวจ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลทะเมนชัย ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

79 59,940,000.00 9 2,897,500.00 8 2,876,100.00 1 300,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

39 26,070,000.00 - - 
    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 

11 2,510,000.00 - - 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

90 23,211,380.00 42 12,225,825.53 23 11,958,039.31 19 11,058,039.31 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

26 7,900,000.00 5 20,000.00 1 14,377.00 1 14,377.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 76 31,163,230.00 17 1,860,600.00 9 1,843,731.04 7 1,393,731.04 

รวม 321 150,794,610.00 73 17,003,925.53 41 16,692,247.35 28 12,766,147.35 
 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 

               เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 

 

 



ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 044187105 - - 

นายเสรี ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 044187105 - - 

นายวรเดช เภสัชชา สมาชิกสภาเทศบาล 044187105 - - 

นายบุญส่ง โฉมดี สมาชิกสภาเทศบาล 044187105 - - 

นายดนัย มนเพียรจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 044187105 - - 

นางกมลพร เมืองงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ 044187105 - - 

นายถวิล เนตรวิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ 044187105 - - 

นายมนตรี ซอยรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 044187105 - - 

นายบุญลือ สุดสายเนตร ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 044187105 - - 

นายบุญมี ตอรบรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 044187105 - - 

นายทรงศักด์ิ สิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 

0831005305 - - 

นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อย 

0823427015 - - 

นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ
แปบ 

0810660493 - - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัด 0441857105 - - 

น.ส.ธนพร ขาวสระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

0441857105 - - 

 
          

 

 

 



    2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายอุทัย ไร่ขาม ประธานคณะกรรมการ 0441857105 - - 

นายสุพรรณ ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 0441857105 - - 

นายมานิตย์ ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 0441857105 - - 

นายอัครชัย ซึมรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 0441857105 - - 

นายมนตรี ซอยรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 0441857105 - - 

นายประสิทธ์ิ ชัยวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ 0441857105 - - 

นายวัชระ ละมุล สมาชิกสภาเทศบาล 0441857105 -  

นางอุหลัน สิบรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0441857105 -  

นายปัญญา มาจิตต์ กรรมการและเลขานุการ 0441857105 - - 

นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อย 

0823427015 - - 

นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน     
บุแปบ 

0810660493 - - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัด 0441857105 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 044187105 - - 

นายพิพัฒน์ เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล าบลทะเมนชัย 044187105 - - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 044187105 - - 

นางนุชนาฏ ชาญรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 044187105 - - 

นางประสพสุข ศลาประโคน ผู้อ านวยการกองช่าง 044187105 - - 

นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 044187105 - - 

นางสาววราพร สมันรัมย์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 044187105 - - 

นายสุทิน ซุงรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 044187105 - - 

นายสันติ เจษฎาภานุกุล ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 044187105 - - 

นายธนาเดช ตีระมาศวณิช ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน 044187105 - - 

นางสาวธนพร ขาวสระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

044187105 - - 

นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044187105 - - 

  
    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลทะเมนชัยทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง  
การด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
     

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                         

ประกาศ ณ วันท่ี    21 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

 
                                              ยุทธนา ตีระมาศวณิช 
                                          (นายยุทธนา ตีระมาศวณิช) 

                                                          นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

 


