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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน จดักจิกรรมโดยเชิญชวน 150,000        150,000      150,000        เด็กเล็กได้มีส่วนร่วม เด็กและเยาวชนกล้า กอง

ตระหนักถงึหน้าท่ีของตนเอง หน่วยงานราชการในเขต และกล้าแสดงออก แสดงออกและรู้บทบาท การศึกษา

ได้เขา้ร่วมกจิกรรมและ เทศบาลฯ มาร่วมจดันิทรรศการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และหน้าท่ีของตนเอง

ความบนัเทิงต่าง ๆ เพือ่ใหค้วามรู้กบัเด็ก ๆ ในด้าน
ต่าง ๆ และใหเ้ด็ก ๆ ท่ีมา
ร่วมงานได้ร่วมกจิกรรม  

ตอบค าถามเพือ่รับรางวลัจาก
ทางเทศบาลฯ 

2 โครงการเตรียมความพร้อม เพือ่ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ จดักจิกรรมโดยเชิญชวน 50,000          50,000        50,000          ประชาชนมีความ ความรู้ความเขา้ใจถงึ ส านักปลัด

สู่ประชาคมอาเซียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานราชการในเขต พร้อมในการเข้าสู่ บทบาทประชาคมเอเชี่ยน

พนักงานเทศบาล และ เทศบาลฯ มาร่วมจดันิทรรศการ ประชาคมอาเซียน

ประชาชน เพือ่ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการจดังานประเพณี เพือ่ส่งเสริมและรักษา จดังานโดยประชาสัมพนัธ์ ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรัก กอง

ประจ าปี ขนบธรรมเนียมประเพณี  เชิญชวนประชาชนทุกชุมชน ตะหนักและหวงแหน สามัคคีและได้ร่วมกนั การศึกษา

อนัดีงามของท้องถิน่ และให้  ในเขตเทศบาลฯ หน่วยงาน รักษาประเพณี ส่งเสริมขนบธรรรมเนียม

ประชาชนได้ร่วมท าบญุ ราชการทุกแหง่ มาร่วมด าเนิน วฒันธรรมเพิม่ขึน้ ประเพณีอนัดีงามของไทย

 เพือ่เปน็สิริมงคลแกช่ีวติ กจิกรรมทุกคร้ังท่ีเทศบาลฯ ร้อยละ 100

ประกอบด้วย จดัใหม้ีขึน้

(1)  วนัขึน้ปใีหม่ 50,000          50,000        50,000          

(2)  ประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระธาตุเจดียใ์หญท่ะเมนชัย 280,000        280,000      280,000        

 เงินอดุหนุนท่ัวไป 200,000.

(3) ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 200,000        200,000      200,000        

(4) ประเพณีลอยกระทง 200,000        200,000      200,000        
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

(5)  ประเพณีเฉลิมฉลอง 150,000        150,000      150,000        

ศาลเจา้พอ่หนิต้ัง

4 โครงการจดังานวนัส าคัญ  เพือ่อนุรักษป์ระเพณี ,  -  จดังานวนัส าคัญของชาติ ดังนี้ ประชาชนมีความ ประชาชนมีจติส านึกท่ีดี ส านักปลัดฯ
ของชาติ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จงรักภกัดีและ และตระหนักถงึความ

อนัดีงามและส่งเสริมการมี  (1)  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 50,000          50,000        50,000          เทิดทูนสถาบัน ส าคัญของการแสดง
ส่วนร่วมของประชาชน  "12 สิงหามหาราชินี" พระมหากษัตริย์ ความจงรักภกัดีต่อ

ตลอดจนการเฉลิม  (2)  วนัปยิะมหาราช 50,000          50,000        50,000          ร้อยละ 100 สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย

พระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั สมเด็จ - (3)  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 50,000          50,000        50,000          
พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ   "5 ธนัวามหาราช"
 และพระบรมวงศานุวงศ์ (4)  โครงการปกปอูงสถาบนั 50,000          50,000        50,000          

5 โครงการอบรมเกีย่วกบัศาสน  -  เพือ่ส่งเสริมและรักษา  - ประชาชนในเขตฯเทศบาล 40,000          40,000        40,000          ประชาชนมีได้เขา้มา กอง

พธิต่ีางๆ     ขนบธรรมเนียมประเพณี  8 ชุมชน มีส่วนร่วมและอนุรักษ์ การศึกษา
    อนัดีงามของท้องถิน่ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

๖ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์ -เพือ่ใหส้ภาพแวดล้อมภายใน ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในศูนย์ 100,000 100,000 100,000 ศูนยพ์ฒันาเด็ก มีบรรยากาศท่ีเอือ้ กอง

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหม้ีความ พฒันาเด็กเล็ก มีสภาพแวดล้อมท่ี ต่อการเรียนการสอน การศึกษา

ทะเมนชัย สวยงาม น่าอยูเ่พิม่ขึน้ 

ร้อยละ 100

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เพือ่เสริมสร้างพฒันาการ จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามส าหรับ 200,000 200,000 200,000 เด็กเล็กมีพฒันา มีเคร่ืองเล่นสนาม กอง

ส าหรับเด็กเล็กเทศบาลต าบล ท้ัง 4 ด้านส าหรับเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีดีขึน้ร้อยละ 80 ท่ีมีมาตรฐานและ การศึกษา

ทะเมนชัย เทศบาลต าบลทะเมนชัย เพยีงพอแกเ่ด็กเล็ก

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ติดต้ังเหล็กดัด ,ตะแกรง , 300,000 300,000 300,000 มีโรงอาหารท่ีได้ โรงอาหารมีการความ กอง

โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มุ้งลวด ปอูงกนันกพริาบและมี มาตรฐานเพิม่ขึน้ สะอาดและปลอดภยั การศึกษา

เทศบาลต าบลทะเมนชัย ใหม้ีความเหมาะสมและ ความปลอดภยัส าหรับเด็กเล็ก ร้อยละ 100

ปลอดภยัส าหรับเด็กเล็ก

1,720,000 1,720,000 1,720,000 123

งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการวถิพีทุธ เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 50,000          50,000        50,000          เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชนและ กอง

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จ านวน 200 คน ประชาชนมีจิตส านึก ประชาชนได้น าหลัก การศึกษา

ได้ตระหนักและเหน็ความ ในการท าความดี ค าสอนมาใช้ในชีวติ

ส าคัญในหลักค าสอนของ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ประจ าวนั

พระพทุธศาสนา

2 โครงการจดัซ้ือวสัดุการศึกษา เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนทุกคน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ 60,000          60,000        60,000          นักเรียนได้รับการ นักเรียนใน ศพด. กองการศึกษา

ได้มีวสัดุการศึกษาในการ จ านวนเด็ก 85 คน พฒันาด้านการเรียน ได้รับการเรียนการสอน

พฒันาความรู้ท่ีเพยีงพอ ตามค่ารายหวั ( 100x600) การสอนเพิ่มขึ้น ท่ีเหมาะสม

และเหมาะสม ร้อยละ 100
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เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการอาหารเสริม (นม)  -  เพือ่สนับสนุนใหเ้ด็กนักเรียนจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพือ่ 659,360 659,360 659,360 นักเรียนได้รับอาหาร เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กอง

โรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล     ได้มีสุขภาพร่างกายท่ี แจกจา่ยใหก้บัเด็กนักเรียนแยก เสริม (นม) โรงเรียน ร่างกายท่ีเจริญเติบโต การศึกษา

    สมบรูณ์แขง็แรง ตามระดับชั้นดังนี้ ถูกหลักโภชนาการ สมบรูณ์แขง็แรง

 - รร.บา้นทะเมนชัย 112 คน ร้อยละ 100

 - รร.บา้นหนองหญา้ปล้อง 97 คน

 - รร.บา้นหนองตาดน้อย 108 คน

 ** คน ๆ ละ 8 บาท จ านวน 260 วนั

4 โครงการอาหารเสริม (นม)  -  เพือ่สนับสนุนใหเ้ด็กนักเรียนจ านวนเด็ก 34 คนๆ ละ 8  บาท 70,720          70,720        70,720          เด็กเล็กได้รับอาหาร เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กอง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล     ได้มีสุขภาพร่างกายท่ี จ านวน  260 วนั เสริม (นม) โรงเรียน ร่างกายท่ีเจริญเติบโต การศึกษา

ต าบลทะเมนชัย     สมบรูณ์แขง็แรง ถูกหลักโภชนาการ สมบรูณ์แขง็แรง

ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 โครงการอาหารกลางวนั เพือ่ใหเ้ด็กได้มีอาหาร จ านวนเด็ก 34 คน ๆ ละ 20 บาท 136,000        136,000      136,000        เด็กเล็กได้รับ เด็กนักเรียนทุกคนมี กอง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล กลางวนัรับประทานทุกคน จ านวน  200 วนั ประทานอาหาร อาหารกลางวนัรับประทาน การศึกษา

ต าบลทะเมนชัย กลางวันที่สะอาด

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพือ่ค่าใช้จา่ยในการพฒันา ผพด. ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลฯ 15,000          15,000        15,000          และถูกสุขลักษณะ ผดด. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ กอง

จดัการศึกษาของท้องถิน่ ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ จ านวน 3 คน ๆ ละ 1,000 บาท ร้อยละ 100 เทศบาลฯ ได้รับการพฒันา การศึกษา

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ เทศบาลฯ สมทบอกีคนละ ศักยภาพในการปฏบิติังาน

4,000 บาท

7 โครงการเตรียมความพร้อม เพือ่ก าหนดแนวทาง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ 10,000          10,000        10,000          บุคลากรทางการ ผู้เรียนได้รับการพฒันา กอง

เพือ่รองรับการประเมิน ปรับปรุงการด าเนินการของ ศึกษาได้รับการ เต็มตามศักยภาพ การศึกษา

มาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตนเองโดยความร่วมมือของ พฒันาศักยภาพ

บคุลากรในศูนยฯ์ ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

8 โครงการจดังานวนัส าคัญของ เพือ่ใหเ้ด็กได้เขา้ใจและ เด็กนักเรียนทุกคนในศูนย์ 15,000          15,000        15,000          เด็กเล็กได้มี เด็กนักเรียนทุกคนในศูนย์ฯ กอง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตระหนักในวนัส าคัญต่าง ๆ พฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ ส่วนร่วมในกิจกรรม มีความตระหนักและเข้าใจ การศึกษา

ของชาติรวมถงึรู้หน้าท่ีตนเอง ร้อยละ 100 เกีย่วกับวนัส าคัญต่าง ๆ 

ของชาติ

9 โครงการจดัประชุมผู้ปกครอง เพือ่ใหผู้้ปกครองได้รับทราบ ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 10,000          10,000        10,000          ผู้ปกครองมีความรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก กอง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก นโยบายและวตัถปุระสงค์ ความเข้าใจในการ นักเรียนทุกคนมีความเข้าใจ การศึกษา

เขา้ใจแนวทางการจดักจิกรรม บริหารงานของศพด. ในกิจกรรมการศึกษา

การเรียนการสอนของศูนยฯ์ ร้อยละ 100

10 โครงการจดัท าแผนพฒันาการ เพือ่ใหเ้ปน็แผนแม่บทและ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ 5,000            5,000          5,000            ศพด.มีการพฒันา ศพด.มีแผนพัฒนาฯ กอง

ศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) แผนปฏบิติัการในจดัการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษา

ศึกษาของสถานศึกษา
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

11 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ จดัการแขง่ขนักฬีา โดยใหส่้วน 200,000 200,000 200,000 เยาวชน ประชาชน ความรักความสามัคคี กอง

"ทะเมนชัยคัพ" ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ราชการทุกแหง่ในเขตเทศบาลฯ ได้มีความรัก สามัคคี เกดิขึน้ในชุมชน การศึกษา

รู้จกัใช้เวลาวา่งใหเ้กดิ และทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

ประโยชน์โดยการออก ส่งทีมนักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนั 

ก าลังกายเล่นกฬีา ตามรายการกฬีาท่ีเทศบาลฯ 

เพือ่ส่งเสริม , สร้างความ ก าหนดขึน้ โดยเทศบาลฯ 

สามัคคีใหเ้กดิขึน้ในชุมชน จดัเตรียมรางวลัเปน็การ

ตอบแทนตามชนิดกฬีา

12 โครงการจดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วม เพือ่ส่งเสริมความสมัครสมาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 100,000 100,000 100,000 บุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาลได้เขา้ไป กอง

การแขง่ขนักฬีาสันนิบาตเทศบาล สามัคคีระหวา่งชาวพนักงาน พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า ได้มีความรัก สามัคคี มีส่วนร่วมในการแขง่ขนั การศึกษา

สัมพนัธป์ระจ าปแีละเขา้ร่วมการ  เทศบาลฯ ด้วยกนั พนักงานจา้งของเทศบาลฯ และ เพิ่มขึ้นร้อยละ กฬีาสันนิบาตเทศบาล

แขง่ขนักบัหน่วยงานอืน่ เยาวชนในเขตเทศบาลฯ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

13 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมให้ มอบอปุกรณ์กฬีาใหแ้ก่ 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีอุปกรณ์ สร้างความรัก ความ กอง

มอบใหก้บัชุมชนในเขต ประชาชนทุกคนมีสุขภาพ ชุมชนท้ัง 8 หมู่บา้น ในการออกก าลังกาย สมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึน้ การศึกษา

เทศบาลฯ ร่างกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง ทั่วถึงร้อยละ กับชุมชน

ด้วยการร่างกายออก - 100 ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาวา่ง 

ก าลังกายเล่นกฬีา  ให้เกิดประโยชน์ด้วยการ

14 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา เพือ่ปอูงกนัเยาวชน ,ประชาชน จดัการแขง่ขนักฬีาทะเมนชัย 50,000 50,000 50,000 เยาวชน ประชาชน ประชาชนได้รู้จักใช้เวลา กอง

ทะเมนชัยต้านภยัยาเสพติด ใหห้า่งไกลยาเสพติด ต้านภยัยาเสพติด ใหแ้ก่ มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น วา่งให้เกิดประโยชน์ด้วย การศึกษา

เยาวชน และประชาชนใน และลดอัตราความเส่ียง การออกก าลังกายเล่นกีฬา

พืน้ท่ีได้เขา้ร่วม จากยาเสพติดร้อยละ 

1,461,080 1,461,080 1,461,080 129

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 เงินเบีย้ยงัชีพและเงินเพิม่พเิศษ เพือ่ส่งเสริมและพฒันา ผู้สูงอายทุุกคนท่ีลงทะเบยีนฯ 5,500,000     6,000,000   6,500,000     ผู้พกิารมีความเป็นอยู่ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดฯ

ในภาวะเศรษฐกจิถดถอย คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ จาก 8 ชุมชนในเขตเทศบาล ที่ดีขึ้นร้อยละ 100 มีคุณภาพชีวติท่ีดีขึน้ พฒันาชุมชน
รายเดือนใหก้บัผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลฯ ใหม้ี (แบบขัน้บนัได)

ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย คุณภาพชีวติท่ีดี  สามารถ

 อยูใ่นสังคมได้อยา่งมี

ความสุข

2 เงินเบีย้ยงัชีพและเงินเพิม่พเิศษ เพือ่ส่งเสริมและพฒันา ผู้พกิารทุกคนท่ีลงทะเบยีนฯ 4,500,000     5,000,000   5,500,000     ผู้พกิารมีความเป็นอยู่ ผู้พกิารในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดฯ

ในภาวะเศรษฐกจิถดถอย  คุณภาพชีวติของผู้พกิาร จาก 8 ชุมชนในเขตเทศบาล ที่ดีขึ้นร้อยละ 100 มีคุณภาพชีวติท่ีดีขึน้ พฒันาชุมชน
รายเดือนใหก้บัผู้พกิาร ในเขตเทศบาลฯ ใหม้ี

ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย คุณภาพชีวติท่ีดี  สามารถ

อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ เพือ่สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส ผู้ปวุยเอดส์ทุกคนท่ีลงทะเบยีนฯ 90,000          90,000        90,000          ผู้ปุวยเอดส์มีความ ผู้ปวุยเอดส์ทุกคนได้รับ ส านักปลัดฯ

ใหก้บัผู้ปวุยเอดส์ในเขต ทางสังคมซ่ึงเปน็ผู้ปวุยเอดส์ จาก 8 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ การดูแลสงเคราะห์ พฒันาชุมชน

เทศบาล ใหส้ามารถบรรเทาความ 100 ครบทุกรายและมี

เดือดร้อนในเบือ้งต้นและ ความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

ได้รับเบีย้ยงัชีพรายเดือน

ทุกคน

4 โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพือ่สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสทุกคนท่ีลง 50,000          50,000        50,000          ผู้ด้อยโอกาสมีความ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส านักปลัดฯ

และผู้ประสบปญัหาสังคม ทางสังคมใหบ้รรเทาความ ทะเบยีนฯ จาก 8 ชุมชน เป็นอยู่ที่ดีขึ้นร้อยละ มีชีวติความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้ พฒันาชุมชน

เดือดร้อนในเบือ้งต้น ในเขตเทศบาลฯ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 โครงการพฒันาศักยภาพผู้ยากไร้ เพือ่ช่วยใหผู้้ประสบปญัหา มอบแวน่ตาใหก้บัผู้ประสบ 100,000        100,000      100,000        ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ประชาชนท่ีมีความ ส านักปลัดฯ

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พกิาร ทางด้านสายตามีแวน่ตา ปญัหาทางสายตา โอกาส ผู้พกิาร เด็ก บกพร่องทางด้าน พฒันาชุมชน

เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ปวุย ไวส้วมใส่  ท าใหส้ามารถ มอบรถวลิล์แชร์แกผู้่พกิาร สตรี คนชรา ผู้ปุวย สายตามีแวน่สายตาไว้

โรคเอดส์ในเขตเทศบาลฯ มองเหน็ได้เช่นคนปกติและ มอบส่ิงของอปุโภคบริโภคแก่ โรคเอดส์ ได้รับ สวมใส่และสามารถมองเหน็

เปน็การปอูงกนัปญัหา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ฯลฯ การดูแลอย่าง ได้ชัดเจน
การตาบอด รวมท้ังออกเยีย่มเยยีนถงึบา้น ทั่วถึงร้อยละ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

6 โครงการสตรีไทยหว่งใยสุขภาพ เพือ่สร้างเสริมความ จดักจิกรรมเสริมสร้าง 50,000          50,000        50,000          สตรีในพื้นที่มี เกดิความรัก ความ ส านักปลัดฯ

เขม้แขง็ของกลุ่มสตรีใน สุขภาพใหแ้กส่ตรีในพืน้ท่ี ความรู้ความเข้าใจ สามัคคีจากการได้ พฒันาชุมชน

เขตเทศบาล ในการดูแลสุขภาพ ร่วมกลุ่มท ากจิกรรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

7 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน เยาวชน  นักเรียนจาก 3 โรงเรียนในเขต 50,000          50,000        50,000          ลดความเส่ียง เทศบาลต าบลทะเมนชัย ส านักปลัดฯ

เขม้แขง็ต้านภยัยาเสพติด ได้รู้และเขา้ใจถงึพษิภยัของ เทศบาลฯต้ังแต่ระดับชั้น ป .4 ในการติดยาเสพติด มีสถติิผู้ติดยาเสพติด พฒันาชุมชน

และโรคเอดส์ ยาเสพติดและโรคเอดส์ 57' ม. 3  เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และปวุยเปน็โรคเอดส์ลดลง

จดัฝึกอบรมเยาวชนใหค้วามรู้

เกีย่วกบัภยัจากยาเสพติดและ

โรคเอดส์  จดัเขา้ค่ายบ าเพญ็

ประโยชน์  พฒันาศักยภาพเยาวชน
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

8 โครงการแกไ้ขปญัหา เพือ่ใหป้ระชาชนในเขต จดัฝึกอบรมอาชีพใหก้บั 150,000        150,000      150,000        ประชาชนมีรายได้  ลดปญัหาการวาง ส านักปลัดฯ

ความยากจนเชิงบรูณาการ เทศบาลฯ มีรายได้เพิม่และ ประชาชนในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 วา่งงานของประชาชน พฒันาชุมชน

ใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาล แกป้ญัหาการวา่งงานของ ชุมชนมีความเขม้แขง็พึง่พา

ประชาชน ตนเองได้

9 โครงการจดังานวนัผู้สูงอายุ เพือ่แสดงความกตัญญู ประชาชนและผู้สูงอายใุนเขต 250,000        250,000      250,000        ผู้สูงอายุได้รับความ เพิม่ความสัมพนัธใ์หเ้กดิ ส านักปลัดฯ

แหง่ชาติ กตเวทีต่อผู้สูงอาย ุและ เทศบาลฯ หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เอาใจใส่จากคนใน ความรัก ความเขา้ใจ พฒันาชุมชน

ส่งเสริมใหม้ีการท ากจิกรรม เขา้ร่วมงาน ครอบครัวเพิม่ขึน้ ซ่ึงกนัและกนัใน

ร่วมกนัระหวา่งผู้สูงอาย ุ ร้อยละ 100 ครอบครัวและเน้นการ

ครอบครัวและชุมชน 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

10 โครงการอบรมใหค้วามรู้และ เพือ่ส่งเสริมใหค้วามรู้และ จดัอบรมใหค้วามรู้และ 50,000          50,000        50,000          ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในเขตพืน้ท่ี ส านักปลัดฯ

เผยแพร่กฎหมายปอูงกนัและ เขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายการค้า เผยแพร่กฎหมายปอูงกนั ด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น มีความรู้ความเขา้ใจ พฒันาชุมชน

ปราบปรามการค้ามนุษย์ มนุษยแ์ละสิทธต่ิางๆ และปราบปรามการค้า ร้อยละ 100 เกีย่วกบักฎหมายฯ 

มนุษยใ์หแ้กป่ระชาชน

11 โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพือ่สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส จดักจิกรรมการใหค้วาม 50,000          50,000        50,000          ผู้ด้อยโอกาสฯ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ส านักปลัดฯ

และผู้ประสบปญัหาสังคม ทางสังคมใหบ้รรเทาความ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือ ช่วยเหลือบรรเทา พฒันาชุมชน

เดือดร้อนในเบือ้งต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ความเดือดร้อน

12 โครงการส่งเสริมการสร้าง เพือ่พฒันาส่งเสริมกลุ่ม จดักจิกรรมส่งเสริมใหแ้ก่ 100,000        100,000      100,000        กลุ่มสตรีมีความ กลุ่มสตรีในเขตพืน้ท่ี ส านักปลัดฯ

อาชีพกลุ่มสตรี อาชีพใหเ้ขม้แขง็ กลุ่มอาชีพ สตรีในพืน้ท่ี เข้มแข็งและมีรายได้ มึความเขม้แขง็ พฒันาชุมชน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

13 ส่งเสริมการสร้างอาชีพผู้พกิาร เพือ่พฒันาคุณภาพและส่ง จดักจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 100,000        100,000      100,000        ผู้พกิารมีรายได้  ผู้พกิารในเขตเทศบาลฯ ส านักปลัดฯ

เสริมผู้พกิารใหดี้ขึน้ ใหแ้กผู้่พกิารในพืน้ท่ี เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 มีคุณภาพชีวติท่ีดีขึน้ พฒันาชุมชน

14 ผู้สูงอายพุนัธุใ์หม่ใส่ใจสุขภาพ เพือ่แสดงความกตัญญู จดักจิกรรมส่งเสริมด้าน 100,000        100,000      100,000        ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผู้สูงอายมุีสุขภาพ ส านักปลัดฯ

กตเวทีต่อผู้สูงอาย ุและ สุขภาพใหแ้กผู้่สูงอายุ จิตและสุขภาพ ท่ีแขง็แรง พฒันาชุมชน

ส่งเสริมใหม้ีการท ากจิกรรม ร่างกายดีขึน้ 

ร่วมกนัระหวา่งผู้สูงอาย ุ ร้อยละ 100

ครอบครัวและชุมชน 

15 เตรียมความพร้อมกอ่นเขา้สู่วยั เพือ่เสริมสร้างความรู้ จดักจิกรรมเตรียมความ 50,000          50,000        50,000          ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผู้สูงอายไุด้รับความรู้ ส านักปลัดฯ

ผู้สูงอายใุนชุมชน ความเขา้ใจผู้สูงอายเุกีย่วกบั พร้อมใหแ้กผู้่สูงวยัท่ีมี จิตและสุขภาพ ความเขา้ใจในองค์ พฒันาชุมชน

สาเหตุและการเปล่ียนแปลง อายเุขา้สู่วยั 60 ปี ร่างกายดีขึน้ ความรู้เกีย่วกบัการ

ทางร่างกาย อารมณ์ จติใจ ร้อยละ 100 พฒันาการช่วงวยัสูอายุ
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

16 โครงเครือขา่ยเยาวชนวยัใส เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนหา่ง จดักจิกรรมส่งเสริมความรู้ 50,000          50,000        50,000          เยาวชนมีความรู้ เยาวชนในเขตฯมี ส านักปลัดฯ

รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ไกลกบัปญัหายาเสพติดและ ใหแ้กเ่ยาวชนในพืน้ท่ี ความเข้าใจและ ความรู้ความเข้าใจ พฒันาชุมชน

การปอูงกนัท้องกอ่นวยั การปูองกันเพิ่มขึ้น เกีย่วกับปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 100 และการปูองกันการท้อง

กอ่นวยัอนัควร

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศัย เพือ่ปรับปรุงและซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศัย 100,000        100,000      100,000        ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ส านักปลัดฯ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและ ท่ีอยูอ่าศัยใหแ้กผู้่ด้อยโอกาส ใหแ้กผู้่ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ และผู้ยากไร้มีท่ีอยูอ่าศัย พฒันาชุมชน

ผู้ยากไร้ เทศบาลต าบลทะเมนชัย ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ใน และผู้ยากไร้ในต าบลทะเมนชัย ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ท่ีเหมาะสม

ต าบลทะเมนชัย ร้อยละ 80 
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 สมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลฯ 200,000        200,000      200,000        กองทุนมีการ กองทุนหลักประกนั ส านักปลัด

สุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย สนับสนุนและส่งเสริมการ ด าเนินการที่มี สุขภาพมีการด าเนิน งบกลาง

จดับริหารสาธารณสุข ประสิทธิภาพ งานท่ีมีประสิทธภิาพ

โดยเน้นเร่ืองการส่งเสริม เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

สุขภาพ การปอูงกนัโรคและ

การฟืน้ฟสูภาพของหน่วย

บริการรวมท้ังสถานบริการ

ทางเลือกต่าง ๆ 

2 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการ เพือ่จา่ยเปน็เงินสมทบ จา่ยเปน็เงินสมทบกองทุน 100,000        100,000      100,000        ประชาชนมีคุณภาพ ประชานมีคุณภาพชิวติ ส านักปลัดฯ

ชุมชน กองทุนสวสัดิการชุมชนโดย สวสัดิการชุมขน ชีวิต่ีดีขึ้นร้อยละ และความเปน็อยูท่ี่ดีขึน้

ยดึหลักประชาชน ออม 1 ส่วน 100

ท้องถิน่ 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน 300,000        
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการควบคุมและปอูงกนั เพือ่ปอูงกนัการเกดิ   จดักจิกรรมรณรงค์ปอูงกนัและ 380,000        380,000      380,000        ผู้ปุวยไข้เลือดออก ประชาชนในพืน้ท่ี กอง

โรคไขเ้ลือดออก โรคไขเ้ลือดออก ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ลดลงร้อยละ 80 ปลอดภยัจากโรค สาธารณสุขฯ

เพือ่ควบคุมการขยายพนัธุ์ ฯลฯ ไขเ้ลือดออก

ของยงุลาย

เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ 

ความเขา้ใจ ในการปอูงกนั

ตัวเอง/บคุคลในครอบครัวให้

ปลอดภยัจากโรคไขเ้ลือดออก
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

2 โครงการรณรงค์ปอูงกนัและ เพือ่เฝูาระวงั ปอูงกนั ประชาสัมพนัธร์ณรงค์ให้ 50,000          50,000        50,000          สัตว์เล้ียงในพื้นที่ ประชาชนได้รับความ กอง

ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ควบคุม ลดอตัราการปวุย ประชาชนในเขตเทศบาลฯได้รู้ถงึ ได้รับการฉีดวัคซีน ปลอดภยัจากโรคพษิ สาธารณสุขฯ

และการตายจากโรคพษิ - วธิปีอูงกนัภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ร้อยละ 100 สุนัขบา้ และสัตวเ์ล้ียง

สุนัขบา้ของประชาชนในเขต จดัท าแผนปฏบิติังานในการออก ได้รับวคัซีนท่ัวถงึ

เทศบาลฯ ฉดีวคัซีนเพือ่ปอูงกนัโรคพษิสุนัขบา้

ในสุนัขและสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม

ใหท่ั้วถงึทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ

140

งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง เพือ่เสริมสร้างความรู้และ จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ือง 20,000           20,000         20,000           เยาวชนในพื้นที่ เปน็การสร้างจติส านึก กอง

โรคเอดส์และสารเสพติดแก่ ความเขา้ใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบั โรคเอดส์และสารเสพติด ลดความเส่ียง ในการรู้เท่าทัน สาธารณสุขฯ

เยาวชน โรคเอดส์และตระหนักถงึ ใหแ้กเ่ยาวชนในพืน้ท่ี ร้อยละ 100 โรคเอดส์และสารเสพติด 

ภยัของยาเสพติด

4 โครงการรณรงค์ปอูงกนัและ เพือ่เฝูาระวงั ปอูงกนัและ จดัโครงการ / กจิกรรมรณรงค์ 30,000           30,000         30,000           ประชาชนปลอดภยั ประชาชนมีความรู้ กอง

ควบคุมโรคไขห้วดันกและ ควบคุมลดอตัราการปวุย ปอูงกนัและควบคุมโรคติดต่อท่ี จากโรคไขห้วดันก ความเขา้ใจในการ สาธารณสุขฯ

โรคระบาดอืน่ ๆ และการตายด้วยโรคติดต่อ เปน็ปญัหาในชุมชนอยา่งต่อเนื่อง และโรคระบาด ปอูงกนัโรคไขห้วดันก

ท่ีเกดิขึน้ในชุมชน และสม่ าเสมอ ร้อยละ 100 และโรคระบาด

141

งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 โครงการอบรมรณรงค์และ เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชน จดัการอบรมรณรงค์และ 50,000          50,000        50,000          เยาวชน และ เยาวชนและประชาชน กอง

ปอูงกนัปญัหายาเสพติด เกดิความตระหนักและ ปอูงกนัปญัหายาเสพติด ประชาชนได้เข้ามา ในพืน้ท่ีได้มีส่วนร่วม สาธารณสุขฯ

(ทูบ ีนัมเบอร์วนั) เขา้มามีส่วนร่วมในการ (ทูบ ีนัมเบอร์วนั ใหแ้ก่ มีส่วนร่วมร้อยละ ในการแกไ้ขปญัหา

แกไ้ขปญัหายาเสพติด เยาวชนและประชาชนใน 100 ยาเสพติด

เพือ่สร้างแนวร่วมในการ พืน้ท่ีได้เขา้ร่วม

ปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติดอยา่งเปน็ระบบ 

6 โครงการหอ้งน้ าถกูสุขลักษณะ เพือ่เปน็การสร้าง กอ่สร้าง/ปรับปรุงหอ้งน้ า 20,000          20,000        20,000          เด็กเล็กมีห้องน้ าใช้ มีหอ้งน้ าเพยีงพอ กอง

สะอาดดี มีชีวติชีวา สาธารณประโยชน์ ใหก้บั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีถกูสุขลักษณะ และถกูสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

ผู้ใช้หอ้งน้ าได้ใช้ หอ้งน้ า ร้อยละ 100 ส าหรับเด็กเล็ก

ท่ีถกูสุขลักษณะ สะอาด
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

7 โครงการพฒันาศักยภาพแกนน า เพือ่ใหแ้กนน าด้านสุขภาพมี จดัอบรมฟืน้ฟคูวามรู้ใหก้บัอสม . 250,000        250,000      250,000        แกนน ามีศักยภาพ แกนน าด้านสุขภาพ กอง

ด้านสุขภาพและศึกษาดูงาน ความรู้ทักษะท่ีได้รับไปใช้ ทุกคนในเขตเทศบาลฯ 1 คร้ัง/ปี ในการดูแลสุขภาพ มีความรู้และศักยภาพ สาธารณสุขฯ

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน จดัทัศนศึกษาดูงาน 1 คร้ัง/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ ในการดูแลสุขภาพ

ในชุมชนของตนเอง 100 ของตัวเองและคนในชุมชน

8 โครงการหน่วยแพทย์-พยาบาล เพือ่ออกตรวจสุขภาพ จดัแพทย ์และพยาบาล 20,000          20,000        20,000          ประชาชนได้รับการ ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

เคล่ือนท่ี ใหค้ าปรึกษาแนะน าด้าน ออกตรวจสุขภาพ รวมท้ังให้ ตรวจสุขภาพทั่วถึง  ปลอดภยัจากโรคภยั สาธารณสุขฯ

สุขภาพและแจกจา่ยยา ค าแนะน าด้านสุขภาพ โดย ร้อยละ 100 ไขเ้จบ็

รักษาโรคใหป้ระชาชนใน ด าเนินโครงการฯ ร่วมกบั

เขตเทศบาลฯ

9 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองอปุกรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีสุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 200,000        200,000      200,000        ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ออกก าลังกายแบบมาตรฐาน ท่ีดีจากการออกก าลังกาย ร่างกายแขง็แรงขึน้ ร่างกายสมบรูณ์ สาธารณสุขฯ

ร้อยละ 80 แขง็แรง
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

10 โครงการใหบ้ริการดูแลรักษา เพือ่เขา้ไปช่วยเหลือ ออกพืน้ท่ีตรวจสุขภาพ 30,000          30,000        30,000          ผู้สูงอายไุด้รับ ผู้สูงอายทุุกคนมี กอง

เพือ่ปอูงกนัโรคและเสริมสร้าง ผู้สูงอายใุนชุมชน ใหม้ี ใหแ้กป่ระผู้สูงอายใุนพืน้ท่ี การดูแลอยา่งท่ัวถงึ คุณภาพชีวติท่ีดีขึน้ สาธารณสุขฯ

สุขภาพแกผู้่สูงอายใุนเขต คุณภาพชีวติท่ีดีขึน้ ร้อยละ 100 และได้รับการดูแล

เทศบาลฯ เพือ่ตรวจรักษาสุขภาพ รักษาอยา่งต่อเนื่อง

ร่างกายของผู้สูงอายุ

เพือ่ฟืน้ฟสูภาพจติใจใหก้บั

ผู้สูงอายุ

11 โครงการผู้บริโภคปลอดภยั เพือ่ใหข้อ้มูลความรู้เกีย่วกบั ประชาชนทุกชุมชนในเขต 30,000          30,000        30,000          ประชาชนมีความรู้ ผู้บริโภคได้รับความรู้ กอง

มีสุขภาพดี มีชีวติยนืยาว การบริโภคสินค้าและอาหาร เทศบาลฯ ความเขา้ใจเกีย่วกบั เกีย่วกบัการบริโภค สาธารณสุขฯ

ท่ีปลอดภยั การเลือกบริโภค ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

เพือ่ลดปญัหาการบริโภค เพิม่ขึน้ร้อยละ 

ผลิตภณัฑ์อยา่งไม่เหมาะสม 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี

งบประมาณและทีผ่่านมา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

12 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีสุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 50,000          50,000        50,000          ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ี กอง

ด้วยการออกก าลังกาย พฒันา  ท่ีดีจากการออกก าลังกาย แขง็แรงขึน้ สมบรูณ์แขง็แรงจาก สาธารณสุขฯ

จติใจ เพือ่แกจ้ดุบกพร่อง ปญัหา ร้อยละ 100 การออกก าลังกาย

การออกก าลังกาย ของ ประชาชนรู้จกัใช้เวลาวา่ง

แต่ละคน ใหเ้กดิประโยชน์โดยการหนั

13 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองอปุกรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีสุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 200,000        200,000      200,000        เด็กเล็กมีสุขภาพ  เพือ่ใหเ้ด็กมีสุขภาพ กอง

สนามเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีดีจากการออกก าลังกาย ร่างกายแขง็แรงขึน้ สมบรูณ์แขง็แรงจาก การศึกษา
ร้อยละ 100 การออกก าลังกาย

14 ปรับปรุงลานกีฬาอเนก เพือ่ให้ลานกีฬาอเนก ปรัปบรุงลานกีฬาอเนก 500,000        500,000      500,000        ประชาชนมีสถานท่ี มีลานกีฬาอเนก- กองช่าง
ประสงค์  หมูท่ี่ 8 ประสงค์สามารถใช้งาน ประสงค์ภายในหมูบ่้าน ออกก าลังกายท่ี ประสงค์ท่ีได้

ได้ดีและมีมาตรฐาน หมูท่ี่ 8 ได้มาตรฐานร้อยละ มาตรฐาน

100
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งบประมาณและทีผ่่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชีวิตทีด่ี


