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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการรณรงค์และปลูกจิต เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาล จดัใหม้ีกจิกรรมการปลูกปาุ 50,000          50,000       50,000       เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล กอง

ส านึกในการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม ต าบลทะเมนชัยมีส่ิงแวดล้อม เฉลิมพระเกยีรติ มอบต้นไม้แกเ่ด็ก ทะเมนชัยมีสภาพ ทะเมนชัยมีสภาพ สาธารณสุขฯ

ที่ดี และประชาชน  รณรงค์อนรัุกษ์ แวดล้อมที่น่าอยู่ แวดล้อมที่ดี

ทรัพยากรธรรมชาติ จดักจิกรรม ขึ้นร้อยละ 100

แกไ้ขปญัหาน้ าเสียในชุมชน   

อดุหนนุและส่งเสริมจดักจิกรรม

อนรัุกษธ์รรมชาติ  จดักจิกรรม

เร่ืองการฟื้นฟสูภาพแหล่งน้ า   

อบรมการมีจติส านกึในการ

อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
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    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร เพื่อสร้างศักยภาพและเตรียม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 800,000        800,000     800,000     ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

และจัดการพลังงานครบวงจร ความพร้อมส าหรับการบริหาร เร่ืองพลังงาน,การศึกษา ประชาชนได้มี และมีจิตส านึกและ พัฒนาชุมชน

ในชุมชนระดับต าบลและ จัดการพลังงานอย่างมี ดูงานให้แก่ประชาชนใน ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการใช้

วิสาหกิจชุมชน ส่วนร่วม พื้นที่ ฯลฯ และมีส่วนร่วมใน พลังงาน

การจดัการพลังงาน

2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 2,500,000     2,500,000  2,500,000  มีการใช้พลังงาน ชุมชนมีการใช้พลังงาน ส านักปลัดฯ

แสงอาทิตยใ์นชุมชน ให้ชุมชนหันมาใช้พลังงาน ประกอบและติดต้ังระบบ ทดแทนในชุมชน ทดแทน สนง.พลังงาน

ทดแทน โซล่าเซลส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จงัหวดับุรีรัมย์

ออกแบบและติดต้ังพลังงาน

แสงอาทิตย์ของระบบต่างๆ 

เช่น ระบบผลิตไฟฟูา 

ระบบประปา ฯลฯ

147

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 4 ป. (ปิด/ปลด/ปรับ/เปล่ียน) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความ 150,000        150,000     150,000     ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

พอเพียงพลังงาน ภายใน การใช้พลังงานไฟฟูาและ เข้าใจในการประหยัด ประชาชนได้มี และมีจิตส านึกและ พัฒนาชุมชน

ครัวเรือนและหน่วยงานราชการ ใช้พลังงานอย่างมี พลังงานไฟฟูาแก่ครัวเรือน ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการใช้

ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมใน พลังงาน

การจัดการพลังงาน

4 ปรับเปล่ียนหลอดไฟ เพื่อลดค่าใช้จา่ยด้าน จดักจิกรรมส่งเสริมและ 50,000          50,000       50,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ประสิทธภิาพสูงในอาคาร พลังงานไฟฟูา สนับสนุนการปรับเปล่ียน ค่าใช้จ่ายด้าน และมีจิตส านึกและ สนง.พลังงาน

บ้านเรือน/หน่วยงานราชการ/ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธภิาพ พลังงานไฟฟูา ตระหนักในการใช้ จงัหวดับุรีรัมย์

วดั ในบ้านเรือน / หน่วยงาน พลังงาน

ราชการ/วดั/โรงเรียน/

รพ.สต.
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งบประมาณและที่มา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 ลด ละ เลิก พลังงานส้ินเปลือง เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักการใช้ ท าข้อตกลงทุกครัวเรือนใน 50,000          50,000       50,000       ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

พลังงานอย่างคุ้มค่า การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ประชาชนได้เข้า และมีจิตส านึกและ พัฒนาชุมชน

และประหยัด เช่น ไฟฟูา น้ า มามีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้

แก๊ส ถ่าน ฟืน เป็นต้น พลังงาน

6 จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้/ยทุธศาสตร์ เพื่อให้เกดิศูนยก์ารเรียนรู้ จดัต้ังคณะท างานด้าน 100,000        100,000     100,000     ร้อยละ 100 ค่าใช้จา่ยไฟฟูาลดลง ส านักปลัดฯ

ด้านพลังงาน เป็นศูนยเ์รียนรู้ด้านพลังงาน พลังงานในชุมชน ประสาน ประชาชนได้เข้า สนง.พลังงาน

หน่วยงานราชการและ มามีส่วนร่วม จงัหวดับุรีรัมย์

เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ลดลง
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งบประมาณและที่มา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

7 อบรมแกนน าในการใช้พลังงาน ส่งเสริมให้ชุมชนมีแกนน าด้าน จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ 25,000          25,000       25,000       ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ทดแทน พลังงานที่มีความรู้ความ กับแกนน าเร่ืองพลังงาน ประชาชนได้เข้า และมีจิตส านึกและ พัฒนาชุมชน

เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทดแทนในทุกมิติ มามีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้

8 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ชุมชนน าความรู้ท่ีได้ จดัฝึกอบรมและขยายผล 50,000          50,000       50,000       ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

ด้านพลังงานและการผลิต ไปปรับใช้ในครัวเรือนของ ความรู้ไปสู่คนในชุมชนอื่นๆ ประชาชนได้เข้า และมีจิตส านึกและ สนง.พลังงาน

เทคโนโลยพีลังงานทดแทน ตนเองและชุมชน มามีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้ จงัหวดับุรีรัมย์

ให้แกผู้่น าชุมชน ลดลง พลังงาน

9 สร้างภาคีเครือข่ายด้าน สร้างเครือข่ายชุมชนให้มี จดักจิกรรมฝึกอบรมและ 150,000      150,000    150,000    ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ

พลังงานระหวา่งบ้าน ชุมชน ความรู้ความเข้าใจด้าน ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน ประชาชนได้เข้า และมีจิตส านึกและ สนง.พลังงาน

วดั โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงาน พลังงานระหวา่งองค์กรใน ความรู้ มามีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้ จงัหวดับุรีรัมย์

ภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ชุมชน 3,875,000   ลดลง พลังงาน
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    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 100,000        100,000     100,000     ศพด.มีทัศนียภาพ ศพด.มีภูมิทัศน์ที่ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนามสวน ให้มีความร่มร่ืนสวยงาม ให้มีความสวยงาม ที่สวยงามและ สวยงามและน่าอยู่

หย่อม เป็นสถานที่ราชการที่ น่าอยู่เพิ่มขึ้น

น่าประทับใจ ร้อยละ 100

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ (ตามแบบแปลนรายละเอียด 200,000        200,000     200,000     มีทัศนียภาพที่ มีสถานที่ที่มีความร่มร่ืน กองช่าง

โดยรอบศาลตาปูุ ให้มีความร่มร่ืนสวยงาม ที่เทศบาลก าหนด) สวยงามเพิ่มขึ้น สวยงามและเคารพ

(ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1) สะอาด น่าพักผ่อน ร้อยละ 100 สักการะ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ (ตามแบบแปลนรายละเอียด 250,000        250,000     250,000     มีทัศนียภาพที่ มีสถานที่ที่มีความ กองช่าง

ก่อสร้างห้องน้ า ให้มีความร่มร่ืนสวยงาม ที่เทศบาลก าหนด) สวยงามเพิ่มขึ้น ร่มร่ืนสวยงามและ

(ชุมชนตลาดทะเมนชัยหมู่ที่ 2) สะอาด น่าพักผ่อน ร้อยละ 100 เคารพสักการะ
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    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

4 ระบบสูบน้ าประปาด้วย เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน จัดอบรมให้ความรู้การติดต้ัง 500,000        500,000     500,000     ลดค่าใช้จ่าย ลดรายจ่ายด้าน กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ (ประปา แสงอาทิตย์ในระบบประปา ระบบสูบน้ าประปาด้วย ด้านพลังงานไฟฟูา พลังงานไฟฟูาและ สนง.พลังงาน

หมู่ที่ 14) หมู่บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 50 ประชาชนมีน้ าใช้ จงัหวดับุรีรัมย์

เพียงพอ

5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน จัดอบรมให้ความรู้การ 500,000        500,000     500,000     ประชาชนมีความ ลดรายจ่ายด้าน กองช่าง

สูบน้ าเพื่อการเกษตรด้วย แสงอาทิตย์ในระบบการ ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วย รู้ความเข้าใจใน พลังงานไฟฟูาและ สนง.พลังงาน

พลังงานแสงอาทิตย์ เกษตร พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การประหยัด ประชาชนมีน้ าใช้ จงัหวดับุรีรัมย์

การเกษตร พลังงานเพิ่มขึ้น เพียงพอ

ร้อยละ 100
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    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการอบรมรณรงค์ลด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน จดัพมิพเ์อกสารหรือแผ่นพบั 50,000          50,000       50,000       ผู้เข้าร่วมมีความ ประชาชนมีจิตส านึก กอง

ภาวะโลกร้อน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ตระหนักในการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร สาธารณสุขฯ

ในชุมชนมีจริยธรรม คุณธรรม จดัโครงการ/กจิกรรม เพื่อให้ อนุรักษ์ธรรมชาติ ธรรมชาติ

และจิตส านึกในการอนุรักษ์ นกัเรียน/เยาวชน ประชาชนทกุ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
ส่ิงแวดล้อม และสามารถ ชุมชนร่วมท าความสะอาดถนน 100

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ปลูกต้นไม้ในถนนสายต่าง ๆ 

2 โครงการอบรมรณรงค์การลด เพื่อให้ประชาชนในชุมชน จัดอบรมรณรงค์การลดและ 40,000          40,000       40,000       ประชาชนมีการ ชุมชนมีความเข้าใจ กอง

และคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถคัดแยกขยะออก คัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่ คัดแยกขยะ ในการจัดการขยะ สาธารณสุขฯ

เป็นหมวดหมู่ได้ ประชาชนในพื้นที่ ครัวเรือนเพิ่มขึ้น มูลฝอยในชุมชนที่ถูกต้อง

ร้อยละ 100
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งบประมาณและที่มา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อให้มีอาคารสถานที่ ก่อสร้างเตาเผาขยะ  1  แห่ง 100,000        100,000     100,000     การจัดการขยะ มีสถานที่ที่เพียงพอใน กอง

ในการรองรับการก าจัดขยะ มีประสิทธิภาพ การรองรับปริมาณ สาธารณสุขฯ

มูลฝอยอย่างเหมาะสมและ เพิ่มขึ้นร้อยละ ขยะที่มีมากขึ้นในแต่ละวัน

ถูกสุขลักษณะ 100

4 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ 100,000        100,000     100,000     ปริมาณขยะใน ชุมชนในเขตเทศบาลฯ มีความ กอง

เขตสีเขียวและมีระบบ ในครัวเรือน/ชุมชน ในพื้นที่ ครัวเรือนลดลง สะอาดเป็นระเบียบ สาธารณสุขฯ

จัดการขยะที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 เรียบร้อย

5 โครงการปรับปรุง/ปิดสถานที่ เพื่อรองรับกับปริมาณขยะ ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะใน 200,000        200,000     200,000     การจัดการขยะ  ท าให้การบริหาร กอง

ก าจัดขยะ ที่มีมากขึ้นในแต่ละวัน ปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ จัดการขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ

หรือท าการปิดบ่อขยะ เพิ่มขึ้นร้อยละ มีประสิทธิภาพ

100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่มา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา



แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ 600,000          600,000       600,000       มีภูมิทัศน์ที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม กอง

บริเวณโดยรอบส านักงาน ให้มีความร่มร่ืนสวยงาม  แปลนรายละเอียดของเทศบาล) สวยงามเพิ่มขึ้น ความร่มร่ืนและเป็น สาธารณสุขฯ

(ห้องสมุด) เป็นสถานที่ราชการที่ ร้อยละ 100 สถานที่ในการพักผ่อน

น่าประทับใจและน่าเข้ามา หย่อนใจ

7 โครงการปลูกต้นไม้ริมคลอง เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่มีปุาไม้สีเขียวในเขต 200,000        200,000     200,000     พื้นที่มีความ  มีสถานที่มีความร่มร่ืน กอง

ล าห้วยศรีษะแรด สถานที่น่าอยู่น่าอาศัย เทศบาลปลูกต้นไม้ที่ร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ สวยงามตามธรรมชาติ สาธารณสุขฯ

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80

8 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ จัดกิจกรรมขุดลอกคลอง 50,000          50,000       50,000       แหล่งน้ ามีความ  ชุมชนในเขตเทศบาล กอง

สถานที่น่าอยู่น่าอาศัยมีล า ก าจัดส่ิงปฏิกูลในล าคลอง สะอาดเพิ่มขึ้น มีความสะอาดและ สาธารณสุขฯ

 น้ าที่สะอาด ในพื้นที่ ร้อยละ 80 เป็นระเบียบเรียบร้อย
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งบประมาณและที่มา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยทุธศาสตรจั์งหวัดที่ 3 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางน้ า ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 50,000          50,000       50,000       การจัดการขยะ มีแหล่งน้ าที่สะอาด กอง

และบ าบัดน้ าเสีย ในแหล่งน้ าส าคัญ ๆ ที่อยู่ใน ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ ปราศจากมลพิษ สาธารณสุขฯ

 เขตเทศบาลฯ ร้อยละ 100

2 โครงการเฝูาระวังและควบคุม  เพื่อทราบผลการตรวจวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30,000          30,000       30,000       การจัดการขยะ มีแหล่งน้ าที่สะอาด กอง

บ าบัดปุาและน้ าบริเวณ คุณภาพของน้ าบริเวณะ ที่มีความรู้ ความช านาญมา มีประสิทธิภาพ ปราศจากมลพิษ สาธารณสุขฯ

สถานที่ก าจัดขยะ สถานที่ก าจัดขยะ ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ า ร้อยละ 100

 เพื่อตรวจสอบ เฝูาระวังและ บริเวณสถานที่ก าจัดขยะ 

ควบคุมคุณภาพน้ าบริเวณ อย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง

สถานที่ก าจัดขยะ

3 โครงการเฝูาระวังและควบคุม  เพื่อตรวจสอบ เฝูาระวังและ ด าเนินการเพื่อให้มีการควบคุม 20,000          20,000       20,000       การจัดการขยะ สามารถหาแนวทาง กอง

คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ควบคุมคุณภาพของ คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าทุกแห่ง มีประสิทธิภาพ เพื่อปอูงกนัปญัหา สาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลฯ แหล่งน้ าในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ ร้อยละ 100 ที่อาจเกดิกบัแหล่งน้ าได้

อย่างทันท่วงที
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งบประมาณและที่มา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา


