
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

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 โครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอล าปลายมาศ

อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าภอล า ปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ล าปลายมาศเทศบาล
ต าบลแห่งละ 10,000
 บาท

10,000         10,000            10,000         10,000         10,000          ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีลดลง 

ร้อยละ 50

หมู่บ้านปราศจาก
ผู้เสพผู้ค้ายาเสพ
ติดและปัญหา

สังคม

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายปกครอง /
งานป้องกันฯ

รวม 10,000        10,000           10,000        10,000        10,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



110

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 โครงการสนับสนุนกิจการก่ิง
กาชาดอ าเภอล าปลายมาศ ใน
การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ
ดวงตาและช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับท่ีท า
การปกครองอ าเภอล า
ปลายมาศเพ่ือ
ด าเนินการตาม
โครงการฯ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ก่ิงอ าเภอล า
ปลายมาศเพ่ือด าเนิน
กิจการก่ิงกาชาดฯ

20,000         20,000            20,000         20,000         20,000          ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทบาลต าบล
ทะเมนชัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
ร้อยละ 100

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทบาล

ต าบลทะเมนชัย
ได้รับความ

ช่วยเหลืออย่าง
ท่ัวถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ

อุดหนุนงบประมาณให้
ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

20,000         20,000            20,000         20,000         20,000          ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีเทบาลต าบล
ทะเมนชัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
ร้อยละ 100

 ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสใน 
จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือจาก
ภาครัฐอย่าง   

ท่ัวถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

111

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต



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 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ซ่ึงเป็นผู้ป่วยเอดส์ให้
สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบ้ืองต้น
และได้รับเบ้ียยังชีพราย
เดือนทุกคน

ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนท่ี
ลงทะเบียนฯ จาก 8 
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

90,000         90,000            90,000         90,000         90,000         ผู้ป่วยเอดส์มความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนร้อย
ละ 100

ผู้ป่วยเอดส์ทุกคน
ได้รับการดูแล
สงเคราะห์ครบ
ทุกรายและมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

4 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

เพ่ือแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
และส่งเสริมให้มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงอายุ 
ครอบครัวและชุมชน

จัดกิจกรรมให้แก่
ประชาชนและผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลฯ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมงาน

200,000       200,000          200,000       200,000       200,000       ผู้สูงอายุได้รับความ
เอาใจใส่จากคนใน
ครอบครัวเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

เพ่ิมความสัมพันธ์
ให้เกิดความรัก 
ความเข้าใจซ่ึงกัน
และกันใน
ครอบครัวและ
เน้นการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

5 โครงการส่งเสริมการสร้าง
อาชีพกลุ่มสตรี

เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี
ในพ้ืนท่ี

100,000       100,000          100,000       100,000       100,000       กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็งและมี
รายได้เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 100

กลุ่มสตรีในเขต
พ้ืนท่ีมึความ
เข้มแข็ง

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ 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 ผู้สูงอายุพันธ์ุใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพ่ือแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
และส่งเสริมให้มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงอายุ 
ครอบครัวและชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ

100,000       100,000          100,000       100,000       100,000       ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพร่างกายดี
ข้ึน ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

7 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในชุมชน

เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจผู้สูงอายุ
เก่ียวกับสาเหตุและการ
เปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้สูง
วัยท่ีมีอายุเข้าสู่วัย 60
 ปี

50,000         50,000            50,000         50,000         50,000         ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพร่างกายดี
ข้ึน ร้อยละ 101

ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในองค์
ความรู้เก่ียวกับ
การพัฒนาการ
ช่วงวัยสูอายุ

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้
ยากไร้ เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากจนและผู้ยากไร้ใน
ต าบลทะเมนชัย

ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
และผู้ยากไร้ในต าบล
ทะเมนชัย

100,000       100,000          100,000       100,000       100,000       ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจนและผู้
ยากไร้ได้มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึนร้อยละ 
80

ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจนและผู้
ยากไร้มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีเหมาะสม

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ 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 ผู้สูงอายุพันธ์ุใหม่ใส่ใจสุขภาพ เพ่ือแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
และส่งเสริมให้มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงอายุ 
ครอบครัวและชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ

100,000       100,000          100,000       100,000       100,000       ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพร่างกายดี
ข้ึน ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

10 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในชุมชน

เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจผู้สูงอายุ
เก่ียวกับสาเหตุและการ
เปล่ียนแปลงทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้สูง
วัยท่ีมีอายุเข้าสู่วัย 60
 ปี

50,000         50,000            50,000         50,000         50,000         ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพร่างกายดี
ข้ึน ร้อยละ 101

ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในองค์
ความรู้เก่ียวกับ
การพัฒนาการ
ช่วงวัยสูอายุ

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้
ยากไร้ เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงและ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากจนและผู้ยากไร้ใน
ต าบลทะเมนชัย

ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
และผู้ยากไร้ในต าบล
ทะเมนชัย

100,000       100,000          100,000       100,000       100,000       ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจนและผู้
ยากไร้ได้มีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึนร้อยละ 
80

ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากจนและผู้
ยากไร้มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีเหมาะสม

ส านัก
ปลัดเทศบาล / 
ฝ่ายอ านวยการ
 /งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 890,000      890,000         890,000      890,000      890,000      

งบประมาณและท่ีผ่านมา



114
ผ.02

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน เขียน ส่ือสาร 
และคิดค านวณ ตาม
ศักยภาพ

จ้างลูกจ้างช่ัวคราว
สาขาท่ีขาดแคลนตาม
ภารกิจและความ
จ าเป็น จ านวน 1 อัตรา

108,000       108,000          108,000       108,000       108,000        นักเรียนโรงเรียน
บ้านทะเมนชัย 
ร้อยละ 100 

ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
อ่านเขียน ส่ือสาร
และคิดค านวณ

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
การอ่าน เขียน 
ส่ือสาร และคิด
ค านวณ ตาม

ศักยภาพ

กองการศึกษา/
ร.ร.บ้านทะเมน

ชัย

2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร

เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนอง
ตาดน้อยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารได้

จ้างลูกจ้างช่ัวคราวท า
หน้าท่ีสอน
ภาษาอังกฤษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
จ านวน 1 อัตรา

       102,000           102,000        102,000        102,000        102,000 นักเรียนร้อยละ 
85 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารได้

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองตาด
น้อยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารได้

กองการศึกษา/
ร.ร.บ้านหนอง

ตาดน้อย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงานการศึกษา
    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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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)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะภาษาไทย

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

จัดหาบุคลากร(ลูกจ้าง
ช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ี
ครูผู้สอนภาษาไทย)

108,000       108,000          108,000       108,000       108,000        นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักะการ
เรียนรู้ภาษาไทย
เต็มศักยภาพ 

สามารถอ่านออก
เขียนได้ ร้อยละ 

100

นักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยได้อย่าง

เต็มศักยภาพ

กองการศึกษา/
ร.ร.บ้านหนอง

หญ้าปล้อง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับเด็กเล็ก

เพ่ือติดต้ังเหล็กดัด , 
ตะแกรง, มุ้งลวด
ป้องกันนกพิราบและมี
ความปลอดภัยส าหรับ
เด็กเล็ก

 -  -        300,000  -  - มีโรงอาหารท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100

โรงอาหารมีความ
สะอาดและ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

7 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือสนับสนุนให้เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ได้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
เพ่ือแจกจ่ายให้กับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

         58,000             58,000          58,000          58,000          58,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ได้รับอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนถูก
หลักโภชนาการ
ร้อยละ 100

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ี
เจริญเติบโต
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

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)

8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

จัดการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ดูแลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

         15,000             15,000          15,000          15,000          15,000 บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 100

บุคลากรมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

9 โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงการ
ด าเนินการของตนเอง
โดความร่วมมือของ
บุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมในการรับ
การประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         10,000             10,000          10,000          10,000          10,000 บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 100

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษา

6 โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล

เพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี จ านวน 3 
แห่ง

       466,500           466,500        466,500        466,500        466,500 นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนถูกหลัก

โภชนาการร้อยละ
 100

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
เจริญเติบโต
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

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)

10 โครงการจัดงานวันส าคัญของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจ
และตระหนักในวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ
รวมถึงรู้หน้าท่ีของ
ตนเอง

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ให้แก่เด็กเล็ก

         15,000             15,000          15,000          15,000          15,000 เด็กเล็กได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ร้อยละ 100

เด็กเล็กได้มีความ
ตระหนักและ
เข้าใจเก่ียวกับวัน
ส าคัญต่างๆ ของ
ชาติ

กองการศึกษา

11 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์เข้าใจ
แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์ฯ

จัดประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดือนละ 1 คร้ัง

         10,000             10,000          10,000          10,000          10,000 ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารงานของ 

ศพด.ร้อยละ 100

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเด็ก 
นักเรียนทุกคนมี
ความเข้าใจใน
กิจกรรมการศึกษา

กองการศึกษา

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เพ่ือให้เป็นแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการใน
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

           5,000               5,000            5,000            5,000            5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

ศพด.มี
แผนพัฒนาฯ ท่ีมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

13 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาให้เพียงพอและ
ใช้งานได้

ปรับปรุงระบบประปา
ให้เพียงพอและใช้งาน
ได้ เช่น วางท่อเมน
ระบบกรองน้ า ฯลฯ

 -  -        100,000        100,000        100,000 เด็กเล็กและ
ผู้รับบริการมีน้ า
เพียงพอส าหรับ

การอุปโภคบริโภค
ร้อยละ 100

เด็กเล็กได้ใช้
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองการศึกษา

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 โครงการปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุดฯ ให้มีสภาพ
ท่ีแข็งแรงและรองรับ
การให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคาร
ห้องสมุด เช่น หลังคา ,
 ฝ้าเพดาน, ห้องน้ า - 
ห้องส้วม ,ทาสีรอบ
อาคาร ฯลฯ

 -  -        100,000        100,000        100,000 มีสถานท่ีท่ีได้
มาตรฐานปลอดภัย

เพียงพอต่อการ
ให้บริการ

ประชาชน ร้อยละ
 100

มีห้องสมุดท่ีได้
มาตรฐานและ
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ

กองการศึกษา

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

 -  -        100,000        100,000        100,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีป้ายช่ือท่ีมี
มาตรฐาน

กองการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงร้ัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงร้ัวรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีมาตรฐานและ
ปลอดภัย

ด าเนินการปรับปรุงร้ัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

       200,000           200,000  -  -  - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
และความปลอดภัย

กองการศึกษา

17 โครงการก่อสร้างหลังคาท่ีจอด
รถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานท่ีจอดรถ
ส าหรับผู้ปกครองและ
ผู้มาติดต่อราชการ

สร้างหลังคาท่ีจอดรถ
และรถจักรยานยนต์
ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลฯก าหนด

       200,000           200,000  -  -  - มีท่ีจอดรถท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100

มีท่ีจอดรถ
เพียงพอส าหรับ
หรับผู้ปกครอง
และผู้มาติดต่อ
ราชการ

กองการศึกษา

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)

18 โครงการปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดอัตโนมัติ (E-Libraly)

เพ่ือให้ห้องสมุดมี
อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและ
มีส่ือการสอนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหัองสมุด ดังน้ี
 1. จัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี 
2.จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
3.ลงโปรแกรมการ
สืบค้น ฯลฯ

       100,000           100,000  -  -  - ห้องสมุดมีความ
ทันสมัยและ
เคร่ืองมือท่ีได้

มาตรฐานร้อยละ 
100

ห้องสมุดมี
อุปกรณ์เคร่ืองมือ
ท่ีทันสมัย

กองการศึกษา

19 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
ในบริเวณอาคารห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือให้มีความปลอดภัย
ในขีวิตและทรัพย์สิน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ภายในและภายนอก
ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ

       150,000           150,000  -  -  - สถานท่ีราชการมี
ความปลอดภัย
ร้อยละ 100

ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

20 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย

เพ่ือให้มีอาคารท่ี
เหมาะสมและปลอดภัย

เพ่ือต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
ติดต้ังเหล็กดัด , กัน
สาด ฯลฯ (ตามรูปแบบ
รายการท่ีก าหนด)

          250,000  -  -  - มีอาคารส านักงาน
ท่ีเหมาะสมและได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

มีอาคารท่ี
เหมาะสมและได้
มาตรฐานส าหรับ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

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)

21 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย

เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัยได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย (เงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน)จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน 
จ านวน 30 คนอัตรา
ม้ือละ 21 บาทต่อคน 
จ านวน 245 วัน

       154,350           154,350        154,350        154,350        154,350  เด็กเล็กได้รับ
อาหารถูกหลัก

โภชนาการร้อยละ
 100

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะ
เมนชัยได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุกคน

กองการศึกษา

22 การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ิน
ไทยผ่านการเล่น

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบท้ัง
 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์
สังคม และสติปัญญา

จัดหาวัสดุท่ีใช้ในการ
สร้างสนามเด็กเล่น

       400,000           400,000        400,000        400,000        400,000 เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี

พัฒนาการสมบูรณ์
ข้ึน ร้อยละ 100

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
สมบูรณ์

กองการศึกษา

รวม 2,101,850   2,101,850      1,451,850    1,451,850    1,451,850    

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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         ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

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 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีโบราณให้คง
อยู่และสืบสานถึง
อนุชนรุ่นหลังเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางอารยธรรมขอมใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับท่ีท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000         20,000            20,000         20,000         20,000          ประเพณีโบราณ
จังหวัดได้รับการ

สืบสานและ
อนุรักษ์ให้สืบทอด
ต่อไปร้อยละ 100

จะมีนักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติได้มา
เท่ียวชมบุรีรัมย์

เพ่ิมข้ึน

ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ / กอง

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
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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)

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงหน้าท่ีของ
ตนเองได้เข้าร่วม
กิจกรรมและความ
บันเทิงต่าง ๆ

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       150,000           150,000        150,000        150,000        150,000 เด็กเล็กได้มีส่วน
ร่วมและกล้า

แสดงออกเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออก
และรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเอง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานท าบุญวันข้ึนปี
ใหม่

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       150,000           150,000        150,000        150,000        150,000 ประชาชนมีความ
ตระหนักและหวง

แหนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีและได้
ร่วมกันส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       150,000           150,000        150,000        150,000        150,000 ประชาชนมีความ
ตระหนักและหวง

แหนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีและได้
ร่วมกันส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย

กองการศึกษา

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 โครงการจัดงานนมัสการพระ
ธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       150,000           150,000        150,000        150,000        150,000 ประชาชนมีความ
ตระหนักและหวง

แหนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีและได้
ร่วมกันส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน และให้
ประชาชนได้ร่วมท าบุญ
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       200,000           200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชนมีความ
ตระหนักและหวง

แหนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีและได้
ร่วมกันส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       200,000           200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชนมีความ
ตระหนักและหวง

แหนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีและได้
ร่วมกันส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย

กองการศึกษา

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 โครงการจัดงานประเพณีฉลอง
ศาลเจ้าพ่อหินต้ัง

เพ่ือส่งเสริมและรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
ชวนหน่วยงานราชการ
ในเขตเทศบาลฯ 
มาร่วมจัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน

       150,000           150,000        150,000        150,000        150,000 ประชาชนมีความ
ตระหนักและหวง

แหนรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
รักสามัคคีและได้
ร่วมกันส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

10 โครงการวิถีพุทธ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญ
ในหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา

จัดอบรมให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป ในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

         50,000             50,000          50,000          50,000          50,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมี

จิตส านึกในการท า
ความดีเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 100

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้น า
หลักค าสอนมาใช้
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

11 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
"ทะเมนชัยคัพ"

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
โดยการออกก าลังกาย
เล่นกีฬา เพ่ือส่งเสริม
สร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนในชุมชน

จัดการแข่งขันกีฬาโดย
ให้ส่วนราชการทุกแห่ง
ในเขตเทศบาลฯ และ
ทุกชุมชนในเขต
เทศบาลฯส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ตามรายการกีฬาท่ี
เทศบาลฯก าหนดข้ึน

       300,000           300,000        300,000        300,000        300,000 เยาวชน 
ประชาชนมีความ
รัก สามัคคีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100

ความรักความ
สามัคคีเกิดข้ึนใน
ชุมชน

กองการศึกษา

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)

12 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาลสัมพันธ์ประจ าปีและ
เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน

เพ่ือส่งเสริมความ
สมัครสมานสามัคคี
ระหว่างบุคลากรท้องถ่ิน

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างของ
เทศบาลฯ และเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาลฯ

       100,000           100,000        100,000        100,000        100,000 บุคลากรท้องถ่ินมี
ความรักสามัคคี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

บุคลากรท้องถ่ิน
มีสมัครสมาน
สามัคคี

กองการศึกษา

13 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
มอบให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกคนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงด้วยการเล่น
กีฬาออกก าลังกาย

มอบอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้านท้ัง 8 
หมู่บ้าน

         80,000             80,000          80,000          80,000          80,000 ประชาชนมี
อุปกรณ์ในการเล่น
กีฬาอย่างท่ัวถึง
ร้อยละ 100

สร้างความรัก 
ความสมัครสมาน
สามัคคีให้เกิด
ข้ึนกับชุมชน 
ประชาชนได้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬา

กองการศึกษา

14 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์สนาม
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สุขภาพท่ีดีจากการ
ออกก าลังกาย

จัดซ้ืออุปกรณ์สนาม
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

       200,000           200,000        200,000        200,000        200,000 เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงข้ึน

 ร้อยละ 100

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

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)

15 โครงการจัดหาท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

เพ่ือจัดหาท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย จ านวน 1 แห่ง

- 10,000,000     - - -  มีพ้ืนท่ีใช้สอย
เพียงพอร้อยละ 

100

มีพ้ืนท่ีส าหรับ
เป็นท่ีออกก าลัง
กายให้แก่
ประชาชน

กองการศึกษา

16 โครงการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ
ออกก าลังกายให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

ก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
จ านวน 1 แห่ง ตาม
รูปแบบรายการท่ี
ก าหนด

- 3,000,000       3,000,000    - - มีสถานท่ีออก
ก าลังกายเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ประชาชนมีพท้น
ท่ีออกก าลังกายท่ี
ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

17 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีบุญ
เผวด

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดด่านทองประชา
สามัคคีเพ่ือจัด
โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีบุญเผวด

50,000         50,000            50,000         50,000         50,000         เยาวชนและ
ประชาชนเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒ
ธรรมเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 100

เยาวชนและ
ประชาชน
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย

กองการศึกษา/
วัดด่านทองฯ

18 โครงการบรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีความ
เข้าใจในหลักธรรมะ
และน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

อุดหนุนงบประมาณให้
วัดด่านทองประชา
สามัคคีเพ่ือจัด
โครงการบรรพชา
สามเณรและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน

50,000         50,000            50,000         50,000         50,000         เยาวชนและ
ประชาชนเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒ
ธรรมเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 100

เยาวชนและ
ประชาชน
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย

กองการศึกษา/
วัดด่านทองฯ

รวม 2,000,000   15,000,000    5,000,000    2,000,000    2,000,000    

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)

1 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนเงินให้หมู่บ้าน
จ านวน 8 หมู่บ้าน 
จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริ อย่างน้อย
 3 โครงการ

160,000       160,000          160,000       160,000       160,000        ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง

ท่ัวถึง ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน

สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี 
ว่าด้วยเร่ืองสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพ่ือด าเนินการส ารวจ
และข้ึนทะเบียน สุนัข/
แมวและการจัดซ้ือ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า

ด าเนินการส ารวจและ
จัดซ้ือวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าท่ีข้ึนทะเบียน
สุนัขและแมว

       100,000           100,000        100,000        100,000        100,000 สัตว์เล้ียงในพ้ืนท่ี
ได้รับการฉีดวัคซีน
ท่ัวถึงร้อยละ 100

สุนัขและแมว
ได้รับการฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้า
และยาคุมก าเนิด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานสาธารณสุข

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)

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือ
ควบคุมการขยายพันธ์ุ 
 ของยุงลายเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
ป้องกันตัวเอง/บุคคล
ในครอบครัวให้
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ฯลฯ

600,000       600,000          600,000       600,000       600,000       ผู้ป่วยไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 80

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีปลอดภัย
จากโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม ลดอัตราการ
ป่วย และการตายจาก
โรคพิษ - สุนัขบ้าของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ได้รู้ถึงวิธี
ป้องกันภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าจัดท า
แผนปฏิบัติงานในการ
ออกฉีดวัคซีนเพ่ือ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขและสัตว์เล้ียง
ลูกด้วยนมให้ท่ัวถึงทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

50,000         50,000            50,000         50,000         50,000         สัตว์เล้ียงในพ้ืนท่ี
ได้รับการฉีดวัคซีน
ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า และสัตว์เล้ียง
ได้รับวัคซีนท่ัวถึง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

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)

5 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา
2019  (COVID-19)

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคเช้ือไวรัสโคโรน่า 
19 (COVID-19)

เพ่ือส่งเสริมป้องกัน 
ฟ้ืนฟู และรักษาสุขภาพ
เบ้ืองต้น รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุน 
ความเข้มแข็งภาค
ประชาชน  และภาคี
เครือข่ายรณรงค์ สร้าง
ความรู้รอบด้าน การ
ปฏิบัติตนในการเฝ้า 
ระวัง/ป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรค 
COVID-19

200,000       200,000          200,000       200,000       200,000       สามารถควบคุม
ป้องกันโรคระบาด
ได้ร้อยละ 100

สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
เช้ือไวรัสโคโรน่า 
19 ได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรค
ระบาดอ่ืน ๆ

เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมลดอัตรา
การป่วยและการตาย
ด้วยโรคติดต่อท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน

จัดโครงการ / กิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อท่ี
เป็นปัญหาในชุมชน
อย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ

         30,000             30,000          30,000          30,000          30,000 ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนกและโรค
ระบาดร้อยละ 100

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรค
ไข้หวัดนกและ
โรคระบาด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

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)

7 โครงการส่งเสริมรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด (ทูบี นัม
เบอร์วัน)

เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพ่ือ
สร้างแนวร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นระบบ

ส่งเสริมรณรงค์และ
ป้องกันยาเสพติด (ทูบี
 นัมเบอร์วัน) ให้แก่
เยาวชนและประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้เข้าร่วม

       100,000           100,000        100,000        100,000        100,000 เยาวชน และ
ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมร้อย
ละ 100

เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
น าด้านสุขภาพและศึกษาดูงาน

เพ่ือให้แกนน าด้าน
สุขภาพมีความรู้ทักษะ
ท่ีได้รับไปใช้ในงาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชนของตนเอง

จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้
ให้กับ อสม. ทุกคนใน
เขตเทศบาลฯ 1 คร้ัง/
ปี จัดทัศนศึกษาดูงาน
 1 คร้ัง/ปี

       250,000           250,000        250,000        250,000        250,000 แกนน ามีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

แกนน าด้าน
สุขภาพมีความรู้
และศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพ
ของตัวเองและคน
ในชุมชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

9 โครงการหน่วยแพทย์-พยาบาล
เคล่ือนท่ี

เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้
สุขภาพ ให้ค าปรึกษา
แนะน าด้านสุขภาพ
และแจกจ่ายยารักษา
โรคเบ้ืองต้นให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

ทีมสหวิชาชีพส่งเสริม
ให้ความรู้สุขภาพ ให้
ค าปรึกษาแนะน าด้าน
สุขภาพและแจกจ่ายยา
รักษาโรคเบ้ืองต้นให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

         50,000             50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ท่ัวถึงร้อยละ 100

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

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)

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์
ออกก าลังกายแบบมาตรฐาน

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีจากการ
ออกก าลังกาย

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์
ออกก าลังแบบ
มาตรฐานให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

       200,000           200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน ร้อยละ
 100

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

11 โครงการให้บริการดูแลรักษา
เพ่ือป้องกันโรคและเสริมสร้าง
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ

เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในชุมชน ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
เพ่ือตรวจรักษาสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุ
เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ
ให้กับผู้สูงอายุ

ส่งเสริมกิจกรรม
ป้องกัน ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
รักษาสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี

         30,000             30,000          30,000          30,000          30,000 ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 
ร้อยละ 100

ผู้สูงอายุทุกคนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนและได้รับการ
รักษาอย่างต่อเน่ือง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกาย พัฒนา
จิตใจ

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้ถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย

จัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 
100 คน

       100,000           100,000        100,000        100,000        100,000 ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน ร้อยละ
 100

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
จากการออก
ก าลังกาย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

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)

13 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินฟ้ืนฟูการแพทย์

เพ่ือให้มีระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัยสามารถด าเนินงาน
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชนได้

จัดต้ังชุดปฏิบัติ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย พร้อมให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลฯ ตลอด
 24 ช่ัวโมง

       900,000           900,000        900,000        900,000        900,000 ประชาชนได้รับ
การบริการอย่าง
ท่ัวถึง ร้อยละ 100

ประชาชนได้รับ
การบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานอย่าง
ท่ัวถึง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

14 โครงการอบรมฟ้ืนฟู / ทบทวน
 ทีมกู้ชีพเทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

เพ่ืออบรมฟ้ืนฟู/
ทบทวน ให้แก่ทีมกู้ชีพ
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

จัดกิจกรรมการฝึก
บรมฟ้ืนฟู/ทบทวน 
ให้แก่ทีมกู้ชีพเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

       600,000           600,000        600,000        600,000        600,000 กู้ชีเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
100

ประชาชนได้รับ
การบริการจาก
ทีมกู้ชีพท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐานอย่าง
ท่ัวถึง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

15 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารงานสาธารณสุขใน
ส านักงาน

เพ่ือเป็นเครือข่ายท่ี
เช่ือมโยงข้อมูลสู่ศูนย์
สุขภาพชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
และมาตรฐานงาน
ส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชนให้ครอบคลุมทุก
ด้าน

พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารงาน
สาธารณสุขให้สามารถ
บริการประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง

         10,000             10,000          10,000          10,000          10,000 ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ได้มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 2,780,000   2,780,000      2,780,000    2,780,000    2,780,000    

งบประมาณและท่ีผ่านมา


