
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา ประชาชนในเขตเทศบาลฯมี  ในเขตเทศบาลฯ 500,000      500,000      500,000      ประชาชนมีน้้าเพียงพอ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กองช่าง

ผิวดินหรือขุดบ่อบาดาลในการ น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ  ผลการประชาคมมีทุกชุมชน ส้าหรับการอุปโภค ได้ใช้น้้าประปาที่มีคุณภาพ 

เกษตรให้ทั่วถึงทุกชุมชนในเขต ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค (ตามแบบแปลนรายละเอียด บริโภคเพิม่ขึน้ร้อยละ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
เทศบาลทั้ง 8 ชุมชน  น้้าในการท้าเกษตรกร  ของเทศบาล) 100 ความต้องการได้ตลอดทั้งปี

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในชุมชนมีน้้า (ตามแบบแปลนรายละเอียด 2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนมีน้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

ผิวดินขนาดกลาง(คลองสระยาว) ประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอุปโภค ประปาที่มีคุณภาพ และ

เชื่อมต่อสระหนองตาด ส้าหรับการอุปโภค - บริโภค บริโภคเพิม่ขึน้ร้อยละ ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

(ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1) 100

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในชุมชนมีน้้า (ตามแบบแปลนรายละเอียด 2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนมนี้้าเพียงพอ  ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

ผิวดินบริเวณสระประตีน ประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

ส้าหรับการอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในชุมชนมีน้้า (ตามแบบแปลนรายละเอียด 300,000      300,000      300,000      ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

ผิวดินขนาดกลาง(สระหลวง)  ประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

 +โซล่าเซลล์ ส้าหรับการอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100  ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2)
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 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี ในเขตเทศบาลฯ 2,100,000    2,100,000    2,100,000    ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กองช่าง

ขนาดกลาง ที่ลาน ค.ส.ล. น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ ผลการประชาคมมีชุมชน ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ได้ใช้น้้าประปาที่มีคุณภาพ 

(ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3 ) ส้าหรับการอุปโภคบริโภค ที่เสนอก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ

ชุมชนหนองตาด ความต้องการได้ตลอดทั้งปี

6 โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี (ตามแบบแปลนรายละเอียด 500,000       500,000       500,000       ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

 + โซล่าเซลล์บริเวณสระสาธารณะ น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

(ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3 ) ส้าหรับการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

7 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี (ตามแบบแปลนรายละเอียด 1,500,000     1,500,000     1,500,000     ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

ผิวดินขนาดกลาง(สระหนอง น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

หญ้าปล้อง)ต้ังถังใหม่ หมู่ 5 ส้าหรับการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

8 โครงการเจาะบ่อบาดาล ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี เพื่อเป็นค่าขยายเขตบริการ 200,000      200,000      200,000      ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

สระหนอหนองตาด+โซล่าเซลล์ น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ วางท่อประปาในชุมชน (ตามแบบ ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง ส้าหรับการอุปโภคบริโภค แปลนรายละเอียดของเทศบาล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

หมู่ที่ 5)
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 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

9 โครงการเจาะบ่อบาดาล ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี เพื่อเป็นค่าขยายเขตบริการ 500,000      500,000      500,000      ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

สระหนองหญ้าปล้อง+โซล่าเซลล์ น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ วางท่อประปาในชุมชน (ตามแบบ ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง ส้าหรับการอุปโภคบริโภค แปลนรายละเอียดของเทศบาล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

หมู่ที่ 5)

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี เพื่อเป็นค่าขยายเขตบริการ 2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

ผิวดินบริเวณสระหลวงบุแปบ น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ วางท่อประปาในชุมชน (ตามแบบ ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7) ส้าหรับการอุปโภคบริโภค แปลนรายละเอียดของเทศบาล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

11 โครงการวางท่อระบบประปา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี เพื่อเป็นค่าขยายเขตบริการ 2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

ผิวดินคลองอิสาณเขียว น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ วางท่อประปาในชุมชน (ตามแบบ ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาที่มีคุณภาพ และ

(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8) ส้าหรับการอุปโภคบริโภค แปลนรายละเอียดของเทศบาล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 100  ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน

12 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มี (ตามแบบแปลนรายละเอียด 250,000      250,000      250,000      ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนในชุมชนได้ใช้น้้า กองช่าง

พร้อมเจาะบ่อบาดาล น้้าประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค.  ประปาที่มีคุณภาพ และ

(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8) ส้าหรับการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ได้มาตรฐานใช้ทุกครัวเรือน
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  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

13 โครงการขยายท่อประปา ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้้า (ตามแบบแปลนรายละเอียด 100,000      100,000      100,000      ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนทุกชุมชนมีน้้า กองช่าง

บริเวณเมรุหลังใหม่ ประปาที่สะอาดและเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาใช้อย่างเพียงพอ

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่ 1) ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และต่อเนื่องครอบคลุม

ทุกครัวเรือน

14 โครงการก่อสร้างระบบประปา ประชาชนในชุมชนมีน้้า (ตามแบบแปลนรายละเอียด 2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนทุกชุมชนมีน้้า กองช่าง

ผิวดินขนาดกลาง(สระนกเขา)  ประปาที่สะอาดเพียงพอ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาใช้อย่างเพียงพอ

 + โซล่าเซลล์ ส้าหรับการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และต่อเนื่องครอบคลุม

(ชุมชนบุล้ินฟ้า  หมู่ที่ 13) ทุกครัวเรือน

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ประชาชนมีน้้าประปาที่ (ตามแบบแปลนรายละเอียด 2,500,000   2,500,000   2,500,000   ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนทุกชุมชนมีน้้า กองช่าง

ระบบน้้าประปาผิวดินเจาะ  สะอาดและเพียงพอส้าหรับ ของเทศบาล) ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาใช้อย่างเพียงพอ

บ่อบาดาล + โซล่าเซลล์ การอุปโภค- บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และต่อเนื่องครอบคลุม

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่ 14) ทุกครัวเรือน

111

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

16 โครงการจัดซ้ือถังไฟเบอร์กลาส เพื่อให้ได้มีถังรองรับน้้า ขนาดปรัมาตรความจุ 2,500 20,000          20,000          20,000          มีภารชนะรองรับน้้า ประชาชนได้มีน้้าใช้ในชุมชน กองช่าง

(  8 ชุมชน ) เพียงพอส้าหรับการอุปโภค  ลิตร เพื่อการอุปโภคบริโภค  ได้เพียงพอต่อ อุปโภค

บริโภค เพียงพอร้อยละ 100 บริโภค

18 โครงการผลิตน้้าด่ืม ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้้า ก่อสร้างโรงผลิตน้้าด่ืม 100,000       100,000       100,000       ประชาชนมนี้้าเพียงพอ ประชาชนทุกชุมชนมีน้้า กองช่าง

(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7) ประปาที่สะอาดและเพียงพอ จ้านวน 1 แห่ง ส้าหรับการอปุโภคบริโภค. ประปาใช้อย่างเพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ครอบคลุมทุกครัวเรือน

19 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร ต่อเติมอาคารส้านักงานหรือ 2,000,000    2,000,000    2,000,000    มีสถานทีท่ีไ่ด้มาตรฐาน การบริการเป็นไปอย่างมี ส้านักปลัดฯ

ส้านักงานเทศบาลต้าบลทะเมนชัย ส้านักงานให้มีสภาพที่แข็งแรง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร ปลอดภัย เพียงพอต่อ ประสิทธิภาพ

และรองรับการให้บริการ ส้านักงาน เช่น หลังคา การให้บริการประชาชน

ประชาชน ,ฝ้าเพดาน , ห้องน้้า ฯลฯ ร้อยละ 100
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งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

20 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทาง   ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 500,000      500,000      500,000      เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่ บริเวณสถานที่ของเทศบาล ส้านักปลัด

ของเทศบาลต้าบลทะเมนชัย เข้าออกบริเวณพื้นที่ต้าบล ภายในส้านักงานเทศบาล, สวยงามและได้มาตรฐาน มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ทะเมนชัย บริเวณพื้นที่โดยรอบต้าบล ร้อยละ 100

  ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเทศบาล

21 ปรับปรงุ/ซ่อมแซมบริเวณหอ เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบริเวณ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ 250,000      250,000      250,000      หอประชุมมีมาตรฐาน เทศบาลมีสถานที่ที่เหมาะสม กองช่าง

ประชุมใหญ่ หอประชุมใหญ่ให้มีความ บริเวณพื้นที่โดยรอบหอประชุม เพิม่ขึน้ร้อยละ 100 และเพียงพอในการให้

เหมาะสมและพร้อมใช้งาน ใหญ่ บริการประชาชน

22 ปรับปรุงระบบกรองน้้าเพื่อการ เพื่อปรับปรุงระบบกรองน้้า เพื่อท้าความสะอาดระบบ 200,000      200,000      200,000      น้้าประปามีความสะอาด ประชาชนได้มีน้้าที่สะอาด กองช่าง

อุปโภคบริโภค ให้มีความสะอาดและปลอดภัย กรองน้้า เช่น เป่าล้างบ่อ, และปลอดภัยเพิม่ขึน้ และปลอดภัยส้าหรับอุปโภค

ส้าหรับการอุปโภคและบริโภค ล้างท้าความสะอาดระบบ ร้อยละ 100 และบริโภค

ให้แก่ประชาชน ประปา ฯลฯ
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 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

23 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 1,200,000    1,000,000    1,000,000    ประชาชนมีน้้าใช้เพียงพอ ประชาชนมีน้้าใช้เพียงพอ กองช่าง

ของเทศบาลต้าบลทะเมนชัย ประปาในเขตต้าบลทะเมนชัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ร้อยละ 100

ให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ วางท่อเมน , ระบบกรองน้้า

ฯลฯ

25 ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู เพื่อให้มีระบบระบายที่ได้ ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู 600,000      600,000      600,000      มีระบบระบายน้้า ระบายน้้าภายใน กองช่าง

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอย มาตรฐานสามารถ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด ท่ีได้มาตรฐาน หมู่บ้านได้สะดวก

ร่วมใจพัฒนา (2 ฝ่ัง) ชุมชน ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร ร้อยละ 100 และรวดเร็ว

บ้านหนองตาด หมู่ที่ 3 (ริมนอก)ยาวรวม 208 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ตาม

รูปแบบรายการที่ 

ทต.ทะเมนชัย ก้าหนด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

26 ติดต้ังระบบประปาผิวดินติดต้ัง เพื่อให้มีน้้าเพียงพอส้าหรับ ติดต้ังระบบประปาผิวดิน ติดต้ัง 500,000    500,000    500,000    ประชาชนได้รับ มีน้้าเพียงพอส้าหรับการ กองช่าง

คลองต้นน้้าล้าห้วยทะเมนชัย อปุโภคและการเกษตร คลองต้นน้้า ล้าห้วยทะเมนชัย ประโยชน์ร้อยละ อปุโภคบริโภค

รวมถงึแกไ้ขปัญหาภยัแล้ง ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 100

ตามแบบเทศบาลต้าบลทะเมนชัย

ก้าหนด

27 ลอกท่อ/รางระบายน้้า เพื่อให้ท่อ/รางระบาย ท้าความสะอาดท่อ/ราง 50,000      50,000      50,000      ระบบระบายน้้า ระบายน้้าภายใน กองช่าง

ภายในชุมชน ท่ีอดุตันให้มีความสะอาด ระบายในในเขตชุมชน ได้ดีขึ้นร้อยละ 100 หมู่บ้านได้สะดวก

สามารถระบายน้้าได้ดี ท้ัง 8 หมู่บ้าน และรวดเร็ว
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งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊ส  - ให้เกษตรกรผลิตแก๊สชีวภาพ  ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 50,000        50,000        50,000        รายจ่ายด้านการเกษตร เกษตรกรผู้เล้ียง โค กระบือ ส้านักปลัดฯ

ชีวภาพจากมูลสัตว์ตามแนวของ จากมูลสัตว์ กลุ่มเกษตรผู้เล้ียง โค ลดลงร้อยละ 80 ในชุมชนเขตเทศบาลฯ พัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง  - ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ย กระบือ

เคมี

 - ลดภาวะโลกร้อน

2 โครงการส่งเสริมการเล้ียงเป็ด  -  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิด จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ 50,000        50,000        50,000        ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรในชุมชนเขตเทศบาล ส้านักปลัดฯ

ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้พัฒนาการเล้ียง ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ 80 ได้มีความรู้พัฒนาในการเล้ียง พัฒนาชุมชน

เป็ดไข่ให้แก่เกษตร ในการเล่ียงเป็ดไข่ตามแนว เป็ดและสนับสนุนปัจจัยการ

 -เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ผลิต

ส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน

3 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ กลุ่มเกษตรกรที่มีการเล้ียงโค 50,000        50,000        50,000        ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเกษตรกรที่เล้ียง โค - ส้านักปลัดฯ

อาหารเล้ียงโค-กระบือ เล้ียงโค-กระบือให้เกษตรมีการ กระบืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ร้อยละ80 กระบือมีรายได้ตามปรัชญา พัฒนาชุมชน

ในฤดูแล้ง ต่ืนตัวในการรวมกลุ่ม ซ่ึงจะน้า เศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่การด้าเนินการในเชิงธุรกิจ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนบนหลกัปรัชญา

   แผนงานสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

4 โครงการเล้ียงสุกรเป็นอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยาก กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม 60,000        60,000        60,000        ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มเกษตรกรที่เล้ียงสุกร ส านักปลัดฯ

เสริมเพิ่มรายได้ จนโดยการเล้ียงสุกรเป็น และเหมาะสมที่จะเล้ียงสุกร ร้อยละ 100 มีรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ พอเพียง

5 โครงการอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อส่งเสริมเกษตรกร จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ รายจ่ายด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

และ ปุ๋ยชีวภาพ ท าปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ เกษตรในเขตเทศบาลฯ ลดลงร้อยละ 80 ทั้ง 8 ชุมชน พัฒนาชุมชน

ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ย  เช่น ท าปุ๋ยชีวภาพปลอดสารพิษ

เคมี

6 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน กลุ่มชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน 100,000      100,000      100,000      ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีศักยภาพในการบริหาร ส านักปลัดฯ

ร้านค้าสวัสดิการชุมชน ร้อยละ 100 จัดการค่าใช้จ่ายและค่าครอง พัฒนาชุมชน

ชีพที่ดีขึ้น

7 โครงการส่งเสริมและการผลิต   เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 200,000      200,000      200,000      มีพันธุข์้าวทีม่ีคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าว ส านักปลัดฯ

พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การผลิตข้าว จ านวน 3 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 มีรายได้มากขึ้นและมีการอยู่ พัฒนาชุมชน

  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบ ในเขตเทศบาลทะเมนชัย พอเพียง

ครัวเกษตรกร
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งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1 เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีติที่ดี

   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนบนหลกัปรัชญา

   แผนงานสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

8 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อขยายพันธุ์ข้าวให้มี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 300,000      300,000      300,000      มีศูนย์การเกษตรทีไ่ด้  มีศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว ส านักปลัดฯ

ชุมชนเทศบาลต าบลทะเมนชัย คุณภาพ ในชุมชน มาตรฐานเพิม่ขึน้ ในชุมชน พัฒนาชุมชน

ร้อยละ 100

9 โครงการรณรงค์ไถกลบ รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรเห็น กลุ่มเกษตรมีการรณรงค์ไถกลบ 100,000      100,000      100,000      ลดการเผาตอซังข้าว เกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้น ส านักปลัดฯ

ฟางข้าว ความส าคัญในการปรับปรุงดิน ฟางข้าวและเพิ่มอุดมสมบูรณ์แก่ดิน ร้อยละ 100 พัฒนาชุมชน

โดยการรณรงค์ไถกลบฟางขา้ว

และเป็นการแกป้ัญหาการเผา

ฟางขา้ว

10 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อยึดการพังทลายของหน้า จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 50,000        50,000        50,000        การพังทลายของ ประชาชนในเขตฯน าความรู้ ส านักปลัดฯ

ดิน 1 คร้ัง/ปี หน้าดินลดลง ปรับใช้ในการเกษตรพื้นที่ที่มี พัฒนาชุมชน

ร้อยละ 100 การพังทะลายของดิน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนบนหลกัปรัชญา

   แผนงานสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลติ ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วดั คาดวา่จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

11 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       300,000       300,000      ประชาชนมีความ สามารถแกไ้ขปัญหา ส้านักปลัดฯ

ดูงานตามแนวปรัชญาของ การสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ รู้ความเข้าใจใน ความยากจนให้กบั พัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย พอเพียงให้แก่คณะผู้บริหาร ลดรายจ่าย เพิ่ม ประชาชน

เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้าง พนักงานเทศบาล และ รายได้เพิ่มขึ้น การสร้างรายได้ 

เศรษฐกิจของชุมชน ผู้น้าชุมชน ฯลฯ ร้อยละ 100  ลดรายจา่ย เพิ่มผลผลิต

และสร้างเศรษฐกจิ

12 ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ การส่งเสริมการเข้าร่วมงาน 800,000      800,000      800,000      มีช่องทางการ ประชาชนมีช่องทางการ ส านักปลัดฯ

ผลิตภัณฑางการเกษตรและ ประชาสัมพันธ์ผลผลติทาง ประเพณีและของดีอ าเภอ จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ จัดจ าหน่ายผลผลิตทาง พัฒนาชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลทะเมนชัย การเกษตรและผลิตภัณฑ์ ล าปลายมาศและกิจกรรม ทางการเกษตรและ การเกษตรและผลิตภัณฑ์

ชุมชน อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชน

เพิม่ขึน้ร้อยละ 80

119

 ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชมุชนบนหลกัปรัชญา

   แผนงานสง่เสริมความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา


