
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ตามแนวของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมการผลิต
แก๊สชีวภาพจากมูล
สัตว์ ลดภาวะโลกร้อน

ด าเนินการ
ส่งเสริมการผลิต
แก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ให้แก่
เกษตรกรท้ัง 8 
หมู่บ้าน

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        รายจ่ายด้าน
การเกษตร

ลดลงร้อยละ 
80

เกษตรกรลด
ค่าใช้จ่ายจาก
การซ้ือแก๊ส

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงเป็ดไข่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาการเล้ียงเป็ด
ไข่และสร้างรายได้

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

ประชาชนได้มี
ความรู้พัฒนา
ในการเล้ียง
เป็ดไข่และ
สนับสนุน

ปัจจัยการผลิต

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

104

   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตอาหารเล้ียงโค
 - กระบือ ในฤดูแล้ง

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเล้ียงโค - 
กระบือ ให้เกษตรกร
มีการต่ืนตัวในการ
รวมกลุ่ม สู่การ
ด าเนินการในเชิง
ธุรกิจ

จัดให้ความรู้แก่
เกษตรกรผู้เล้ียงโค
 - กระบือ ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

เกษตรกรมี
การพัฒนาการ

เล้ียงโค - 
กระบือมี

รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

4 โครงการเล้ียงสุกร
เป็นอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนโดยการ
เล้ียงสุกรเป็นอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้

จัดให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลทะเมน
ชัย

60,000       60,000       60,000       60,000       60,000        ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

5 โครงการอบรมการ
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรท าปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพแทนการใช้
ปุ๋ยเคมี

จัดการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่
เกษตรกรในเขต
เทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        รายจ่ายด้าน
การเกษตร

ลดลงร้อยละ 
80

มีการใช้
ปุ๋ยเคมีลดลง

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

6 โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งร้านค้า
สวัสดิการชุมชน

เพ่ือส่งเสริมร้านค้า
สวัสดิการชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

ส่งเสริมความรู้
ให้แก่เจ้าของ
กิจการร้านค้า
สวัสดิการชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      รายจ่ายด้าน
การเกษตร

ลดลงร้อยละ 
80

มีการใช้
ปุ๋ยเคมีลดลง

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

7 โครงการส่งเสริมและ
การผลิตพันธ์ุข้าวพันธ์ุดี

เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต
ข้าวพันธ์ุดี

ส่งเสริมความรู้
การผลิตข้าวพันธ์ุดี
ให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

200,000     200,000     200,000     200,000     200,000      เกษตรกรมี
พันธ์ุข้าวท่ีมี
คุณภาพร้อย

ละ 100

กลุ่มเกษตรกร
สามารถผลิต

ข้าวพันธ์ุดีและ
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

8 โครงการจัดต้ังศูนย์
ขยายพันธ์ุพืชชุมชน
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

เพ่ือให้มีศูนย์
ขยายพันธ์ุพืชชุมชน
ในพ้ืนท่ีต าบลทะเมน
ชัย

จัดต้ังศูนย์
ขยายพันธ์ุพืช
ชุมชน ท้ัง 8 ชุมชน

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      เกษตรกรมี
พันธ์ุพืชท่ีมี
คุณภาพร้อย

ละ 100

มีศูนย์พันธ์ุพืช
ในชุมชน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

9 โครงการรณรงค์ไถ
กลบฟางข้าว

เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม
ให้เกษตรกรเห็น
ความส าคัญในการ
ปรับปรุงดินโดยการ
รณรงค์ไถกลบฟาง
ข้าวและเป็นการ
แก้ปัญหาการเผาตอ
ซังข้าง

จัดกิจกรรมรณรงค์
ไถกลบฟางข้าว
ให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000      ลดการเผา
ตอซังข้าวร้อย

ละ 100

ลดมลภาวะ
จากการเผา
ตอซังข้าว

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

10 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือยึดการพังทลาย
ของหน้าดินตาม
แนวทางพระราชด าริ

จัดกิจกรรมปลูก
หญ้าแฝกใน
บริเวณริมห้วย 
คลอง ท่ี
สาธารณประโยชน์

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000        ลดการ
พังทลายของ

หน้าดินร้อยละ
 100

ประชาชนมี
ความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ
การรักษาหน้า

ดิน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

11 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานตาม
แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
งาน สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจของชุมชน

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
และผู้น าชุมชน ฯลฯ

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี

ความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้
 ลดรายจ่าย 
สามารถเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

11 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานตาม
แนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
งาน สร้างรายได้ ลด
รายจ่าย เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจของชุมชน

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาล และผู้น า
ชุมชน ฯลฯ

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000      ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี

ความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้
 ลดรายจ่าย 
สามารถเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

12 โครงการส่งเสริมช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ
ส่วนราชการ 
เอกชน ท่ีมี
ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า
ของประชาชน

800,000     800,000     800,000     800,000     800,000      มีช่องทางการ
จัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

80

ประชาชนมี
ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

และผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

13 โครงการปรับปรุง
โรงเรือนเพาะช า

เพ่ือปรับปรุง
โรงเรือนเพาะช าให้มี
มาตรฐาน

ปรับปรุง
โรงเรือนเพาะช า 
จ านวน 1 แห่ง

500,000     - - - - มีโรงเรือน 
เพาะช าท่ีมี
มาตรฐานร้อย
ละ 100

มีโรงเรียน
เพาะช าท่ีได้
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

14 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้มีสถานท่ี
ส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน 1
 แห่ง

- 500,000     - - - มีศูนย์เรียนรู้
ท่ีมีมาตรฐาน
ร้อยละ 100

มีสถานท่ี
ส าหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

15 โครงการเสริมสร้าง
อาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
รายได้เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตในชุมชน

จัดกิจกรรม
เสริมสร้างอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรใน
เขตพ้ืนท่ีฯ

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       มีรายได้ด้าน
เกษตรเพ่ิมข้ึน

เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่าย

อ านวยการ 
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 2,960,000   2,960,000   2,460,000   2,460,000   2,460,000   

งบประมาณและท่ีผ่านมา


