
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

******************************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ 13 (5) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”     

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผล
การด าเนินงาน  รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาเพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลทะเมนชัย ดังนี้ 
                     ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
                          "สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างเศรษฐกิจชุมชน บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี" 
                     ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
                          1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
                          2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
                          3. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                          4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
                          5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน 
                          6. สร้างจิตส านึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                          7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                          8. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
                          9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                          10. ส่งเสริมวินัยการจราจร 
                      ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
                            1. อุตสาหกรรมและการโยธา 
                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
                            1. อุตสาหกรรมและการโยธา 

                        ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 
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                            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 การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป       
                           เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ี
จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

0 0.00 0 0.00 90 63,740,000.00 79 59,940,000.00 80 70,940,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

0 0.00 0 0.00 37 23,150,000.00 38 23,450,000.00 38 23,450,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน
บนหลักปรัชญา 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2 0.00 2 0.00 79 19,949,080.00 90 72,625,380.00 89 23,291,380.00 

ยุทธศาสตร์การ 0 0.00 0 0.00 26 7,140,000.00 26 7,140,000.00 26 7,140,000.00 
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พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

1 0.00 1 0.00 72 29,773,230.00 75 30,863,230.00 75 33,913,220.00 

รวม 3 0.00 3 0.00 315 146,262,310.00 319 196,528,610.00 319 161,244,600.00 
 

     
จ. การจัดท างบประมาณ 
    ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 8,839,796 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 15 4,959,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 3 570,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา - - 

ยุทธศาสตร์ดารพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 36 2,485,446.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 61,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 16 763,850.00 

รวม 73 8,839,796.00 
 

                              
                           รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าศาลา
ประชาคม (ชุมชน
ทะเมนชัย หมู่ที่ 1) 

140,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มี
สถานที่กลางที่กว้างขวางในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก พ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 230 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

2. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครการขยายไหล่
ทางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 1 จากศาล
เจ้าพ่อ - สระจั่น 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
2 ฝั่ง ฝัง่ทิศตะวันตก 
กว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร , 
ฝั่งทิศตะวันออก กว้าง
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(ชุมชนตลาดทะเมน
ชัย หมู่ที่ 2) 

ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เฉลี่ย 1 เมตร ยาวรวม 
188 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 225.60 ตร.ม. 

3. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยรอบที่สาธารณะ
ศาลาเอนกประสงค์
หลังใหม่ (ชุมชน
หนองตาด หมู่ที่ 3) 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือป้องกันที่สาธารณะให้
ปลอดภัยและสะดวกย่ิงข้ึน 

ก่อสร้างรั้ว คสล. กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

4. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างรั้ว
โดยรอบสนามเด็ก
เล่นพร้อมประตู 
(ชุมชนหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5) 

350,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของ
เด็กเล็ก , ให้มีสถานที่เล่นออก
ก าลังกายภายในชุมชน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตกว้าง
เฉลี่ย 27.00 , 35.00 
เมตร ยาว 
32.50,50.00 เมตร 
และ 34.50 เมตร สูง 
2.00 เมตร 

5. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาง
บัวใส-บ้านนายไสว 
แสนพงษ์(ชุมชนบุ
แปบ หมู่ที่ 7) 

103,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของ
ประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว68 ม. หนา 0.15 
ม. พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 205   ตร.ม. 

6. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจร 
คสล. เทศบาล 5 ปู
ทับด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตจากแยก
ซุ้มประตู-สระ
นกเขา(ชุมชนบุลิ้น
ฟ้า หมู่ที่ 13) 

230,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4 ม.ยาว
ประมาณ 152 ม.พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 608 ม. 

7. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว
ถนน คสล.ซอยบ้าน
นางส าเนียง บุญโฮม 
(ชุมชนทะเมนชัย
สอง หมู่ที่ 14) 

30,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ให้ได้มาตรฐาน 

ขยายผิว คสล. เพ่ิมกว้าง
เฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 41 
ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 61.50 
ตร.ม 

8. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัว

500,000.00 
ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
บ้านเรือนของประชาชน 

เพ่ือก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ขนาดกว้าง
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คมนาคมขนส่ง ยู-    ฝาปิด คสล.
ถนนสระก้านเหลือง
จากสี่แยกหลัก
เมือง-แยกถนนโพธ์ิ
ไทร(ชุมชนทะเมน
ชัย หมู่ที่ 1) 

กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เฉลี่ย 0.70 ม. ยาวรวม 
744 ม. ลึกเฉลี่ยน 
0.50 ม. 

9. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าวางท่อ
ข้ามถนนเทศบาล
หลังโรงสีไฟตีระมาศ
ถึงศาลเจ้าพ่อหินต้ัง
(ชุมชนตลาดทะเมน
ชัย หมู่ที่ 2) 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
บ้านเรือนของประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60.
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 15 บ่อ ยาวรวม 
135 เมตร 

10. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ ามาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ถนนบุญยสัมพันธ์
เริ่มต้นจากบ้านนาย
สิน วัดอิสาณ(ชุมชน
ทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 
14) 

460,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังใน
บ้านเรือนของประชาชน 

เพ่ือก่อสร้างรางระบาน
น้ าขาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.344 เมตร 

11. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนน คสล. เสริมผิว
จราจรแอสฟัสส์ติก 
คอนกรีตต่อถนน
เทศบาล4บ้าน
หนองตาด หมู่ที่ 3 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไป
มาท่ีสะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน 
คสล. เสริมผิวจราจรแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาว
รวมประมาณ 228 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ปริมาณ พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 912 ตร.ม. 

12. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ต่อจากเทศบาล 7 
(อาทิตย์อุทัย)บ้านบุ
แปบ หมู่ที่ 7 

960,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไป
มาท่ีสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาวรวม 387 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,935 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบที่ ทต.     
ทะเมนชัยก าหนด 

13. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจร 
คสล.เทศบาล 5    
ปูทับด้วยแอสฟัทส์   

230,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
ประมาณ 152 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 608 
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ติกคอนกรีตจาก
แยกซุ้มประตู - สระ
นกเขา (ชุมชนบุลิ้น
ฟ้า หมู่ที่ 13) 

ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เมตร 

14. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว 
คสล.ลาดทับด้วย
แอสฟัทส์ ติกคอน 
กรีตถนนบุญย
สัมพันธ์ (ชุมชน   
ทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 
14) 

336,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
ประมาณ 463 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,852   
ตร.ม. 

15. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว 
คสล.ลาดทับด้วย
แอสฟัทส์ ติกคอนก
รีตถนนเจริญชัย 
ภายในชุมชน 
(ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1) 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล
ให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 1,400 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.
ม. ตามรูปแบบที่
เทศบาลก าหนด 

16. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

โครงการสร้างระบบ
ประปาพร้อมเจาะ
บ่อบาดาล(ชุมชน
สวนครัว ) หมู่ที่ 8 

250,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ าประปาที่สะอาดเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

ตามแบบแปลน
รายละเอียดของเทศบาล 

17. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 
 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาของ
เทศบาลต าบล    
ทะเมนชัย 
 
 
 
 

320,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาในเขตเทศบาลต าบล    
ทะเมนชัยให้เพียงพอและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ เช่น วางท่อเมน . 
ระบบกรองน้ า ฯลฯ 
 

18. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

โครงการขุดลอก
คลองอิสาณเขียว 
(ชุมชนสวนครัว หมู่
ที่ 8) 

150,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง

เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชนไว้
อุปโภคตลอดทั้งป ี

ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 12 เมตร ยาว 
480 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร 
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ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ
ช่าง 

19. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

84,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงหน้าท่ีของตนเองได้เข้าร่วม
กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ 

จัดกิจกรรมโดยเชิญชวน
หน่วยงานราชการในเขต
เทศบาลฯ มาร่วมจัด
นิทรรศการเพ่ือให้ความรู้
กับเด็กๆ ในด้านต่างๆ 
และให้เด็กๆ ที่มา
ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม
ตอบค าถามเพ่ือรับ
รางวัลจากทางเทศบาลฯ 

20. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีประจ าป ี

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินและให้ประชาชนได้
ร่วมท าบญุเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิตประกอบด้วย 1. วันข้ึนปีใหม่ 
2. ประเพณีสงกรานต์และงาน
นมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ่     
ทะเมนชัยเงินอุดหนุนทั่วไป 
200000 3. ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 4. ประเพณีลอยกระทง 
5. ประเพณีเฉลิมฉลองศาลเจ้า
พ่อหินต้ัง 

จัดงานโดยระชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลหน่วยงาน
ราชการทุกแห่ง มาร่วม
ด าเนินกิจกรรมทุกครั้งที่
เทศบาลจัดให้มีข้ึน 

21. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติ 

100,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตลอดจนการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและพระบรม
วงศานุวงศ์ 

จัดงานส าคัญของชาติ
ดังน้ี 1. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา12 สิงหา
มหาราชินี  
2. วันปิยะมหาราช  
3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวา
มหาราช  
4. โครงการปกป้อง
สถาบัน 
 
 
 

22. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง

เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

23. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ 50,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในหลักค าสอน
ของพุทธศาสนา 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปจ านวน 
200 คน 

24. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

240,220.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กได้อาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน 

จ านวนเด็ก 34 คน ละ 
20 จ านวน 200วัน 

25. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
รองรับการประเมิน
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินการของตนเองโดยความ
ร่วมมือของบุคลากรในศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

26. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจและตระหนัก
ในวันส าคัญต่าง ๆ ของต่างชาติ
รวมถึงรู้หน้าท่ีตนเอง 

เด็กนักเรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 

27. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 

เพ่ือให้เป็นแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการในจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนา
เทศบาล 
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ส านักการศึกษา 

28. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
ทะเมนชัย 

250,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนในเทศบาลรูจ้ักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออก
ก าลังกายเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริม 
สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาโดย
ให้ส่วนราชการทุกแห่งใน
เขตเทศบาลและทุก
ชุมชนในเขตเทศบาล
ก าหนดข้ึนโดยเทศบาล
จัดเตรียมรางวัลเป็นการ
ตอบแทนตามชนิดกีฬา 

29. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดสง่
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาล
สัมพันธ์ประจ าปี
และร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมความสมัครสมาน
สามัคครีะหว่างชาวพนักงาน
เทศบาล ด้วยกัน 

คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้างเทศบาลฯและ
เยาวชนในเขตเทศบาล 

30. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เงินเบี้ยยังชีพและ
เงินเพ่ิมพิเศษใน
ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยรายเดือน
ให้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบาล 
ทะเมนชัย 

6,000,000.0
0 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุทุกคนที่
ลงทะเบียนจาก 8 ชุมชน
ในเขตเทศบาล(แบบ
ข้ันบันได) 

31. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสผู้
ประสบปัญหาสังคม 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเคราะห์ผูโ้อกาสทางสงัคม
ให้บรรเทาความเดือนร้อนใน
เบื้องต้น 

ผู้ด้วยโอกาสทุกคนที่
ลงทะเบียนฯจาก 8 
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

32. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

150,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มีการท า
กิจกรรมร่วมผู้สูงอายุครอบครัว
และชุมชน 

ประชาชนและผู้สงูอายุ
ในเขตเทศบาลฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมงาน 

33. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้สูงอายุพันธ์ุใหม่ใส่
ใจสุขภาพ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้มีการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ
ครอบครัวและชุมชน 

จัดกิจกรรมสง่เสริมด้าน
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 

34. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 

ที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้มีที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากจน

ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากจนและผู้ยากไร้ใน
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การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากจนและผู้ยากไร้
เทศบาลต าบล 

บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

และผู้ยากไร้ในต าบลทะเมนชัย ต าบลทะเมนชัย 

35. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องไข้เลือดออก 

250,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพ่ือให้
ชุมชนในเขตเทศบาลได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาอัตราการป่วยของโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกฯลฯ ให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 8 
ชุมชน 

36. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติ
ยาราชนารี ว่าด้วย
เรื่องสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนและ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้
ไม่มีหรือหมดไปจากพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย เพ่ือ
ควบคุมจ านวนสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะสุนัขและแมว ท่ีเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือเป็นไปตามแนวทางปณิธาณ
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ให้สุนัขและแมวไปรับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้มากที่สุด 

สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวนไม่ต่ าว่า 
80% 

37. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรม
รณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด(ทูบี 
นัมเบอร์วัน) 

23,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างเป็นระบบ 

จัดการอบรมรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด   
(ทูบีนัมเบอร์วัน) ให้แก่
เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เข้าร่วม 

38. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
ด้านสุขภาพและ
ศึกษาดูงาน 

250,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณ 
ภาพชีวิต,กอง
การ 

เพ่ือให้แกนน าด้านสุขภาพมี
ความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ในงาน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของ
ตนเอง 

จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้
ให้กับ อสม. ทุกคนใน
เขตเทศบาล1 ครั้ง/ปี 
จัดทัศนศึกษาดูงาน 1 
ครั้ง /ป ี
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แพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

39. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการออก
ก าลังกายพัฒนา
จิตใจ 

50,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี
จากการออกก าลังกายเพ่ือแก้
จุดบกพร่องปัญหาการออกก าลัง
กายของแต่ล่ะคน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ฯ 

40. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะ
ภาษาไทย 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาไทยได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

เพ่ือจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีการ
สอน จ านวน 1 อัตรา 

41. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านภาษา 
อังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อยใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารได้ 

จ้างลูกจ้างชั่วคราวท า
หน้าท่ีสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 
อัตรา 

42. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
สู่มาตรฐาน
การศึกษา 

80,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญาท่ีเหมาะสม 

จัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว
สาขาท่ีขาดแคลนตาม
ภารกิจและความจ าเป็น 
จ านวน 1 อัตรา 

43. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนสังกัด 
รร.สพฐ. 

1,032,000.0
0 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีอาหาร
รับประทานที่เพียงพอเหมาะสม 

รร. สพฐ. 3 แห่งในเขต
เทศบาล รร. บ้านทะเมน
ชัย 112 คน รร. บ้าน
หนองหญ้าปล้อง 97 คน 
รร. บ้านหนองตาดน้อย 
108 คน ** คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน 
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44. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการรัฐ
พิธีอ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่อ าเภอล าปลาย
มาศ 

45. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถ่ินไทย
ผ่านการเล่น 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

จัดหาวัสดุที่ใช้ในการ
สร้างสนามเด็กเล่น 

46. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาด
อ าเภอล าปลายมาศ 
ในการรับบริจาค
โลหิต อวัยวะดวงตา
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้ด้อย 
โอกาสและผู้ยากไร ้

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้แก่กิ่ง
อ าเภออ าเภอล าปลายมาศเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการฯ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กิ่งอ าเภออ าเภอล า
ปลายมาศเพ่ือด าเนิน
กิจการของกิ่งกาชาดฯ 

47. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้กับ
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการฯ 

โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

48. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการนมัสการ
พระธาตุเจดีย์ใหญ่
ทะเมนชัย 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานนมัสการและ
สมโภชพระธาตุเจดีย์
ใหญ่ทะเมนชัย 

49. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีฉลองศาล
เจ้าพ่อหินต้ัง 

100,00.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีฉลอง
และสมโภชศาลเจ้าพ่อ
หินต้ังให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ร่วมกิจกรรม 
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50. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

130,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

51. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ให้แก่
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

52. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการ 
ศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงให้แก่ประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

53. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่ 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน และให้ประชาชนได้
ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ประชาชน 

จัดงานวันข้ึนปีใหม่ให้แก่
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

54. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจนและผู้ยากไร้
เทศบาลต าบล    
ทะเมนชัย 

100,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน
และผู้ยากไร้ในต าบลทะเมนชัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ใน
ต าบลทะเมนชัย 

55. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช

โครงการรณรงค์
และปลูกจิตส านึกใน
การพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

เพ่ือการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในการจัดการ
ปลูกจิตส านึก เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว การประชาสัมพันธ์ 
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าติ กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

ป้องกัน ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืนโดยการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เพ่ือเป็นการช่วยและลดการเกิด
ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก
เพ่ือสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ า 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 

การปรับภูมิทศัน์ ฯลฯ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้น าชุมชน ครู นักเรียน 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย จ านวน 
200 คน 

56. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

โครงการอบรม
รณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อน 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือป้องฝังให้นักเรียนเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปในชุมชนมี
จริยธรรม คุณธรรมและจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
สามารถท างานร่วมกับอื่นได้ 

จัดพิมพ์เอกสารหรือแผ่น
พับเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์จัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียน/เยาวชน 
ประชาชนทุกชุมชนร่วม
ท าความสะอาดถนน 
ปลูกต้นไม้ในถนนสาย
ต่าง ๆ 

57. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

โครงการอบรม
รณรงค์การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

40,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
คัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ได้ 

จัดอบรมรณรงค์การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

58. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง
ส่วนราชการต่างๆและประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เทศบาลจัดข้ึน 

จัดกิจกรรมในวัน
เทศบาลจัดท าบุญ จัด
กิจกรรมเลี้ยงอาหารแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ จัดบ าเพ็ญ
ประโยชน์ภายในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

59. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนา
เทศบาล 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ในภาพรวมของเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย เพ่ือทบทวน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมระดับท้องถ่ิน เพ่ือ
ระดมความคิด รับทราบปัญหา 
ความต้องการและข้อเสนอแนะใน

จัดการประชุมประชาคม
ระดับชุมชน/หมู่บ้านการ
สัมมนาทางวิชาการ
ประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือ
การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน การเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน หรือโครงการที่
เก่ียวข้องกับการจัดท า
และประสานแผนพัฒนา
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การพัฒนาเทศบาล ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

60. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้
ประชาชน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมให้ประชาชนมีความรู้
สิทธิหน้าท่ีและระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การอบรม
เก่ียวกับประชาธิปไตย
ให้แก่ประชาชน ฯลฯ 

61. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับข้อ
กฎหมายให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมให้ประชาชนมีความรู้
ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

จัดการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมายให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
อย่างน้อย1 ครั้ง/ป ี

62. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ินรวมทั้งกรณี
เลือกต้ังซ่อม 

60,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินผู้บริหารท้องถ่ิน 
ฯลฯ 

63. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหารสมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาล ฯ 

200,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ในทัศนคติรวมทั้งพัฒนา
ศกัยภาพขีดความสามารถเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง 

64. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการเชิดชคูนดี
ศรีเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงข้ึน 

คัดเลือกพนักงาน 
ข้าราชการเยาวชนและ
ประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็น
การสร้างขัวญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

65. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมภิบาล 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงาม 

จัดบ าเพ็ญประโยชน์แก่ที่
สาธารณะจัดอบรมฟัง
ธรรมฟังเทศน์จัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมปีละ3 ครั้ง 

66. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการขยาย
ระบบเสียงตามสาย
ภายในชุมชน หมู่ที่ 
1 หมู่ที่ 2 /3 5/ 7 
/13/ 14 

140,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขา 
ภิบาล, กอง
ประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการ

เพ่ือให้ชุมชนมีครุภัณฑ์รองรับกับ
กิจการปฏิบัติงานและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

จัดซื้อ/ปรับปรงุเพ่ิมจุด
ติดต้ังระบบเสียงตามสาย
บริเวณจุดส าคัญๆของ
ชุมชน(ตามรายละเอียดที่
เทศบาลก าหนด ) 
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ช่าง 

67. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการใน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
ชุมชน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัด 
เทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน 

68. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัด 
เทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรในชุมชน
มีส่วนเป็นแกนน าและก าลังหลัก
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร
จัดต้ังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

69. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการออกหน่วย
ประชาชนสัมพันธ์
เคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนให้ความรู้
ผู้อยู่ในข่ายการ
ช าระภาษีนอก
สถานที่ 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลงั, ส านัก
คลัง 

เพ่ือประชาชนสัมพันธ์เคลื่อน
ให้บริการประชาชนและให้ความรู้
ผู้อยู่ในข่าย 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี การให้
ความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับผู้อยู่ในข่ายการ
ช าระภาษ ี

70. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการปรับปรงุ
ระบบแผนที่ภาษี 

200,000.00 
ส่วนการคลัง, 
กองคลงั, ส านัก
คลัง 

เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ให้กับ
เทศบาลทะเมนชัย 

ปรับปรุงระบบแผนภาษี
ของเทศบาลต าบล 
ทะเมนชัย 

71. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

179,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศ 
บาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคมใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่
เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงาน 

พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ทุกคน 

72. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ฟ้ืนฟูการแพทย์ 

367,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

เพ่ือจัดต้ังหน่วยกู้ชีพเทศบาล
ต าบลทะเมนชัยและชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เพ่ือให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และประสบอุบัติเหตุได้รับการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐานอย่างทันท่วงที เพ่ือให้มี
ระบบบริการจัดการงาน
การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัยสามารถ
ด าเนินการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชน 

จัดต้ังชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย พร้อม
ให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล   
ทะเมนชัยตลอด 24 
ชั่วโมง 

73. 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัด 
เทศบาล, 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ อปท. 
ซึ่งเป็นเจ้าภาพเพ่ือด าเนิน
โครงการ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ อปท.อื่น จ านวน 
1 ครัง้ 
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บ้านเมืองที่ดี การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จ านวนเงิน 8,670,746 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 
โครงการ จ านวนเงิน 2,915,976 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 15 4,959,000.00 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 2 570,000.00 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 19 2,219,544.93 19 2,173,344.93 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 39,900.00 1 39,900.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 702,731.00 5 702,731.00 

รวม 42 8,491,175.93 25 2,915,975.93 

  
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการตาม
แผน 

งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าศาลา
ประชาคม (ชุมชน
ทะเมนชัย หมู่ที่ 1) 

140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการขยายไหล่
ทางถนน คสล.ถนน
เทศบาล 1 จากศาล
เจ้าพ่อ - สระจั่น 
(ชุมชนตลาดทะเมน
ชัย หมู่ที่ 2) 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการก่อสร้างรั้ว 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 



๑๘ 

 

คมนาคมขนส่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยรอบที่สาธารณะ
ศาลาเอนกประสงค์
หลังใหม่ (บ้านหนอง
ตาด หมู่ที่ 3) 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างรั้ว
โดยรอบสนามเด็ก
เล่นพร้อมประตู
(ชุมชนหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5) 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาง
บัวใส - บ้านนายไสว 
แสนพงษ์ (ชุมชนบุ
แปบ หมู่ที่ 7) 

103,000.00 103,000.00 0.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจร คสล.
เทศบาล 5 ปูทับ
ด้วยแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตจากแยกซุ้ม
ประตู - สระนกเขา 
(ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 
13) 
 
 

230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นางส าเนียง บุญโฮม 
(ชุมชนทะเมนชัย 2 
หมู่ที่ 14) 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู+
ฝาปิด คสล.สระ
ก้านเหลืองจากสี่
แยกหลักเมือง - 
แยกถนนโพธ์ิไทร 
(ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1) 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
วางท่อ/ปรับปรุงราง
ระบายน้ าวางท่อ
ข้ามถนนเทศบาล 1 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 



๑๙ 

 

หลังโรงสีไฟตีระมาศ
ฯ ถึงศาลเจ้าพ่อหิน
ต้ัง (ชุมชนตลาด  
ทะเมนชัย หมู่ที่ 2) 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ ามาตรฐาน
พร้อมบ่อพัก คสล.
ถนนบุญยสัมพันธ์ 
จากบ้านนายสิน - 
วัดอิสาณ (ชุมชน  
ทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 
14) 

460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนน คสล.
เสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติก ต่อจาก
เทศบาล 4 (บ้าน
หนองตาด หมู่ที่ 3) 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ต่อจาก
ถนนเทศบาล 7 
(อาทิตย์อุทัย) บ้าน 
บุแปบ หมู่ที่ 7 

960,000.00 960,000.00 0.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวจราจร คสล.
เทศบาล 5 ปูทับ
ด้วยแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตจากแยกซุ้ม
ประตู - สระนกเขา 
(ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 
13) 

230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว 
คสล.ลาดทับด้วย
แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ถนนบุญย
สัมพันธ์ ( ุชุมชน   
ทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 
14) 

336,000.00 336,000.00 0.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

โครงการเสริมผิว 
คสล.ลาดทับด้วย
แอสฟัสท์ติกคอน 
กรีตถนนเจริญชัย

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 



๒๐ 

 

ภายในชุมชน 
(ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1) 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาพร้อม
เจาะบ่อบาดาล 
(ชุมชนสวนครัว   
หมู่ที่ 8) 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาของ
เทศบาลต าบล     
ทะเมนชัย 

320,000.00 320,000.00 0.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

84,000.00 84,000.00 84,000.00 0.00 

19. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติ 
 
 

20,526.00 19,760.00 19,760.00 766.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการวิถีพุทธ 50,000.00 38,210.00 38,210.00 11,790.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

240,220.00 234,210.00 234,210.00 6,010.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา         
ทะเมนชัยคัพ 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาสังคม 

50,000.00 48,400.00 2,200.00 1,600.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

60,000.00 59,048.05 59,048.05 951.95 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

32,000.00 19,980.00 19,980.00 12,020.00 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองหญ้า

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 



๒๑ 

 

คุณภาพชีวิต ปล้องโครงการ
พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะ
ภาษาไทย 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองตาดน้อย
โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสู่
ห้องเรียน 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

28. 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านทะเมนชัย
โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัยสู่
มาตรฐานการศึกษา 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขต
เทศบาล โครงการ
อาหารกลางวัน 

1,032,000.00 952,639.00 952,639.00 79,361.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการรัฐ
พิธีอ าเภอล าปลาย-
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ    
ล าปลายมาศตาม
โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอ าเภอ 
ล าปลายมาศในการ
ช่วยเหลือด้อย
โอกาส ผู้บาดเจ็บ
พิการจากอุบัติภัย
ต่างๆ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงการจัดงาน 38,100.00 34,587.88 34,587.88 3,512.12 



๒๒ 

 

การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ประเพณีฉลองศาล
เจ้าพ่อหินต้ัง 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

130,000.00 127,360.00 127,360.00 2,640.00 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

30,000.00 24,000.00 24,000.00 6,000.00 

36. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการจัดงานวัน
ข้ึนปีใหม่ 

27,900.00 27,350.00 27,350.00 550.00 

37. 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตส านึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

40,000.00 39,900.00 39,900.00 100.00 

38. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
ผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล     
ทะเมนชัย 

200,000.00 150,985.00 150,985.00 49,015.00 

39. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

30,000.00 26,521.00 26,521.00 3,479.00 

40. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการปรับปรงุ
ระบบแผนที่ภาษี 

150,000.00 148,225.00 148,225.00 1,775.00 

41. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ฟ้ืนฟูการแพทย์
เทศบาลต าบล     
ทะเมนชัย 

367,000.00 367,000.00 367,000.00 0.00 

42. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมือง

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการศูนย์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 



๒๓ 

 

ที่ดี ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอ    
ล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
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.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง 

90 63,740,000.00 15 4,959,000.00 15 4,959,000.00 
  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

37 23,150,000.00 3 570,000.00 2 570,000.00 
  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญา 

11 2,510,000.00 - - 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

79 19,949,080.00 36 2,485,446.00 19 2,219,544.93 19 2,173,344.93 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

26 7,140,000.00 3 61,500.00 1 39,900.00 1 39,900.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

72 29,773,230.00 16 763,850.00 5 702,731.00 5 702,731.00 

รวม 315 146,262,310.00 73 8,839,796.00 42 8,491,175.93 25 2,915,975.93 
 

 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
    เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้ นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้  

ซ. คณะกรรมการ 
                          1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 



๒๔ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

1. นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 0 4418 7105 081-265-2997 - 

2. นายสุพรรณ ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  087-692-2558 - 

3. นายสุทิน  ซุงรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  - - 

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. นายมนตรี ซอยรัมย ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  098-617-8239 - 

9. นายบุญลือ สุดสายเนตร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  088-115-6240 - 

10. นายบุญมี ตอรบรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  094-870-8978 - 

11. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
ทะเมนชัย 

 064-789-5539 - 

13. นายทรงศักดิ์  สิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 

 083-100-5305  

14. นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อย 

 082-342-7015 - 

15. นางจุฑามาศ ประภาสโนบล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน  
ทะเมนชัย 

  084-411-6579  

16. นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านบุแปบ 

 081-066-0493 - 

17.นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  098-225-5392  

 
 
 
2. คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน 
หนองตาดน้อย 

- 082-342-7015 - 

นายสุพรรณ ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล - 087-692-2558 - 

นายเสรี ซอยรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล - - - 



๒๕ 

 

นายชวนชัย ตีระมาศวณิช สมาชิกสภาเทศบาล - - - 

นายประสิทธิ์ ชัยวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ - 087-027-2167 - 

นางอุหลัน สิบรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  089-844-6298 - 

นายประสิทธิ์ สงฆรินทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 

นายวิชัย  มูลมา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - - - 

นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบุแปบ 

- 081-066-0493 - 

นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาล 044-187-105 081-265-2997 - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 044-187-105 098-825-6386 - 

                      3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

1. นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาล 044-187-105 081-265-2997  

2. นายพิพัฒน์ เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล 044-187-105 083-149-5292  

3. นายสมศรี สวัสด์ิรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - -  

4. นายบุญจันทร์ แช่มรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - -  

5. นายธนาเดช ตีระมาศวณิช ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - -  

6. นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

044-187-105 -  

7. นางนุชนาฏ ชาญรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 044-187-105 - - 

8. นางประสพสุข ศลาประโคน ผู้อ านวยการกองช่าง 044-187-105 - - 

9. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

044-187-105 - - 

10. นางสาววราพร สมันรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ รก.ผอ.กอง
สาธารณสุข 

044-187-105 - - 

11. นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

044-187-105 - - 

 



๒๖ 

 

    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุ งการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้น ท่ีในระยะต่อไป  จึงประกาศมาเพื่ อทราบ                       
โดยท่ัวกัน                                                               

                 ประกาศ   ณ   วันท่ี   30 ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 

 
                                                                           

                                                  (นายปัญญา มาจิตต์) 
                                              ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี  

                                                                  นายกเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 
 
 

 


