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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพือ่อ านวยความสะดวก จดักจิกรรมเทศบาล 70,000          70,000          70,000          ประชาชนได้รับ ประชาชนทุกชุมชนได้รับ ส านักปลัดฯ

ใหก้บัประชาชนในการ เคล่ือนทีเ่พือ่ใหค้วามรู้ บริการอยา่งทัว่ถงึ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆ ความเขา้ใจการด าเนินงาน ร้อยละ 100 พลังงานงานของเทศบาลฯ

อยา่งใกล้ชิด ของส่วนราชการและการ

เพือ่รับทราบปัญหาความ บริการประชาชนในพืน้ที่

ต้องการและขอ้มูลต่างๆ
ของชุมชน

2 โครงการส ารวจและจดัเกบ็ เพือ่รวบรวมขอ้มูลจดัท า  - ชุมชน 8 ชุมชน 50,000          50,000          50,000          ได้ขอ้มูลทีม่ีคุณภาพ ประชาชนทุกชุมชนได้รับ ส านักปลัดฯ

ขอ้มูลพืน้ฐานในการจดัท าแผน แผนพฒันาชุมชน  ในเขตเทศบาล เพิม่ขึ้นร้อยละ ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั งานพฒันา

พฒันา เพือ่รับทราบปัญหาความ 100 การบริหารงานของเทศบาลฯ

ต้องการและขอ้มูลต่างๆ

157

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการจดังานวนัเทศบาล เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน จดักจิกรรมในวนัเทศบาล  30,000          30,000          30,000          มีความรักปรองดอง คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ส านักปลัดฯ

ลูกจ้างส่วนราชการต่าง ๆ จดัท าบุญ จดักจิกรรมเล้ียงอาหาร สามัคคีเพิม่ขึ้น พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ

และประชาชนได้มีส่วนร่วม แกผู้่ด้อยโอกาส  ผู้สูงอาย ุ ผู้พกิาร  ร้อยละ 100 ต่าง ๆ และประชาชนได้ส านึก

ในการจัดกิจกรรมที่เทศบาล จดับ าเพญ็ประโยชน์ภายในพืน้ที่ ถึงความเสียสละและความ

จัดขึ้น เทศบาลต าบลทะเมนชัย รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น

4 โครงการจดังานวนัท้องถิ่นไทย เพื่อเชิดชูความส าคัญของ ท าบุญเล้ียงเพลพระ 30,000          30,000          30,000          ผู้เขา้ร่วมงานมีความรู้ พนักงานเทศบาลและ

การปกครองท้องถิ่นใน จดันิทรรศการผลงานของ ความเขา้ใจเพิม่ขึ้น ประชาชนทั่วไปเข้าใจ ส านักปลัดฯ

รูปแบบเทศบาลให้ปรากฏ เทศบาลจดักจิกรรมนันทนาการ ร้อยละ 100 เห็นความส าคัญของการ

แก่ประชาชนทั่วไป 1 คร้ัง ปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

5 โครงการจดัท าและประสาน เพื่อรับทราบปัญหาความ จดัประชุมประชาคมท้องถิ่น 60,000          60,000          60,000          ประชาชนได้เขา้มามี ประชาชนทุกชุมชนได้รับ ส านักปลัดฯ

แผนพฒันาเทศบาล ต้องการและข้อมูลต่างๆ ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น ส่วนร่วมในการจดัท า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ของชุมชนในการจัดท า ฯลฯ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง แผนพฒันาท้องถิ่น การบริหารงานของเทศบาลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิม่ขึ้นร้อยละ 100
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6 โครงการอบรมประชาธปิไตย เพือ่อบรมใหป้ระชาชนมี จดัใหม้ีการประชาสัมพนัธ์ 50,000          50,000          50,000          ประชาชนรู้บทบาท  ประชาชนเข้าใจในบทบาท ส านักปลัดฯ

ใหก้บัประชาชน ความรู้สิทธหิน้าทีแ่ละ การอบรมเกี่ยวกบัประชา- หน้าที่ของตนเอง หน้าที่และสิทธิของตนเองตาม

ระบอบประชาธปิไตย ธปิไตยใหแ้กป่ระชาชน ฯลฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ระบอบประชาธิปไตย

มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง

แต่ละคร้ังที่เพิ่มมากขึ้น

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือ่อบรมใหป้ระชาชนมี จดัการอบรมใหค้วามรู้ 50,000          50,000          50,000          ประชาชนมีความรู้ ประชาชนทุกชุมชนได้รับ ส านักปลัดฯ

เกี่ยวกบัขอ้กฎหมายใหก้บั ความรู้ขอ้กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกบักฎหมายใหก้บั ด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชีวติ ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 100 ข้อกฎหมายต่าง ๆ

ประจ าวนั อยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี  ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

8 โครงการจดัการเลือกต้ังสมาชิก เพือ่พฒันาประชาธปิไตย จดักจิกรรมเกี่ยวกบัการ 600,000          600,000          600,000          ประชาชนไปใช้สิทธิ์ ประชาชนรู้บทบาทและหน้าที่ ส านักปลัดฯ

สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร แบบมีส่วนร่วมของภาค เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกต้ังร้อยละ 100 ของตนเองและไปใช้สิทธิ์

ท้องถิ่นรวมทัง้กรณีเลือกต้ังซ่อม ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ เลือกต้ัง

159

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ
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14 การพฒันาความสะอาด เพือ่ใหส้ถานทีป่ฏบิัติงาน จดักจิกรรมพฒันาความ 10,000          10,000          10,000          สถานทีป่ฏบิัติงาน พนักงานเจา้หน้าทีม่ีความ ทุกส่วน

ส านักงาน (Big Cleaning มีความสะอาดและเพิม่ สะอาดเทศบาลอยา่งน้อย มีความสะอาดขึ้น สุข พงึพอใจและมี ราชการ

Day) บรรยากาศทีดี่ในการท างาน 2 คร้ัง/ปี ร้อยละ 100 แรงจงูใจในการท างาน

15 โครงการพฒันาศักยภาพและ เพือ่ใหบุ้คลากรของเทศบาล ตรวจสุขภาพปีละ 1 คร้ัง 250,000        250,000        250,000        บุคลากรมีสุขภาพ ท าใหท้ราบถงึภาวะสุขภาพ กอง

ส่งเสริมสุขภาพคณะผู้บริหาร มีสุขภาพอนามัยทีดี่ทัง้ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงาน สมบูรณ์แขง็แรง ของกลุ่มเปูาหมายทุกคน สาธารณสุขฯ

สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาลฯ ร่างกาย และจติใจเป็น    และเจา้หน้าทีทุ่กคน เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 ท าใหท้ราบถงึปัจจยัเส่ียงทีเ่ป็น

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ผู้น าและเป็นตัวอยา่งทีดี่ กลุ่มเปูาหมายทุกคน

ทุกคน ทางด้านสุขภาพอนามัยแก่

บุคคลในครอบครัว และ

ประชาชนทัว่ไป
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16 โครงการพฒันาส านักงาน บุคลากรรับและเหน็คุณค่า จดักจิกรรมพฒันาส านักงาน 50,000          50,000          50,000          ส านักงานมีความ มีอาคารสถานทีท่ีส่วยงาม กอง

เทศบาลต าบลทะเมนชัย ของการมีสถานทีท่างาน เทศบาลต าบลทะเมนชัย น่าอยู่เพิม่ขึ้น น่าอยู่และน่าท างาน สาธารณสุขฯ

"น่าอยู่ น่าท างาน" ทีน่่าอยู่ น่าท างาน ใหน้่าอยู่ น่าท างาน เช่น ร้อยละ 100

ส่งเสริมและพฒันาส่ิงแวดล้อม กจิกรรม 5 ส. ฯลฯ

และสุขภาวะในการทางาน 

17 โครงการปรับปรุงอาคารพสัดุ เพือ่ใหส้ามารถรองรับการ ปรับปรุงอาคารพืน้ที ่80 600,000        600,000        600,000        มีอาคารส านักงาน มีสถานทีป่ฏบิัติงานทีเ่พยีงพอ กองช่าง

เป็นหอ้งปฏบิัติงานของ ปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่ ตารางเมตร 2 หอ้ง เพยีงพอส าหรับ เหมาะสมกบัลักษณะงานที่

พฒันาชุมชน ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และติดต้ังครุภณัฑ์ตามรายการฯ ปฏบิัติงานเพิม่ขึ้น ปฏบิัติ

ร้อยละ 100
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

18 โครงการอบรมสัมมนาและ เพือ่เสริมสร้างและพฒันา จดัฝึกอบรมสัมมนา 500,000        500,000        500,000        บุคลากรได้รับการ บุคลากรมีความรู้ สามารถ ส านักปลัดฯ

ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร องค์ความรู้ความใจทัศนคติ และศึกษาดูงานปีละ  1 คร้ัง พฒันาศักยภาพ น ามาใช้ในการปฏบิัติงานได้ งานการ
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ รวมทัง้พฒันาศักยภาพ เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 ถกูต้องและมีประสิทธภิาพ เจา้หน้าที่

ลูกจา้งประจ าพนักงานจา้งและ ขดีความสามารถเพือ่น า

ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลฯ มาใช้ในการพฒันาชุมชน

องค์กรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

19 โครงการพฒันาบุคลากรทาง เพือ่พฒันาองค์ความรู้ใหก้บั สนุนสนุนทุนการศึกษาใหก้บั 240,000        240,000        240,000        บุคลากรได้รับการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส านักปลัดฯ

การศึกษาในคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พฒันาศักยภาพ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ งานการ

ท้องถิ่นและลูกจา้งเพือ่ศึกษาต่อ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ พนักงานเทศบาลฯและลูกจา้ง เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 ลูกจา้งได้รับการพฒันาองค์ เจา้หน้าที่

ระดับปริญญาโท ลูกจา้งได้ศึกษาต่อระดับ เพือ่ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ความรู้และสามารถน าความรู้

ปริญญาโท ปีละ 2 คน จนจบหลักสูตรที่ ทีไ่ด้รับมาพฒันาท้องถิ่นและ

กรมฯ ก าหนด องค์กรใหเ้จริญกา้วหน้าและ

  มีประสิทธภิาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

20 โครงการเชิดชูคนดีศรีเทศบาล เพือ่เป็นการสร้างขวญัและ คัดเลือกพนักงาน ,ข้าราชการ 5,000            5,000            5,000            พนักงานมีขวญัและ พนักงานเทศบาลฯ ,ลูกจ้าง ส านักปลัดฯ
ต าบลทะเมนชัย ก าลังใจในการปฏบิัติงาน เยาวชน และประชาชนดีเด่น      ก าลังใจเพิม่ขึ้น เยาวชน และประชาชนดีเด่น งานการ

ใหม้ีประสิทธภิาพและ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลัง ร้อยละ 100 มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ เจา้หน้าที่

ประสิทธผิลยิ่งขึ้น  ใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ ประชาชนและการท างานให้มี

 ภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

21 โครงการอบรมคุณธรรม เพือ่เสริมสร้างขา้ราชการ จดับ าเพญ็ประโยชน์แกท่ีส่าธารณะ  50,000          50,000          50,000          พนักงานมีจติส านึก พนักงานเจา้หน้าทีทุ่กคนของ ส านักปลัดฯ

จริยธรรมและธรรมาภบิาล  และเจา้หน้าทีข่องรัฐใหม้ี จดัอบรมฟงัธรรมฟงัเทศน์  ด้านจริยธรรมและ ได้รับการส่งเสริมใหม้ีจติส านึก งานการ

 คุณธรรมและจริยธรรม จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรมเพิม่ขึ้น  ในการเป็นขา้ราชการทีดี่ เจา้หน้าที่

ทีดี่งาม ปีละ 3 คร้ัง ร้อยละ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

22 โครงการจดัท า /ปรับปรุงระบบ เพือ่ปรับปรุง/จา่ยเป็นเช่า ติดต้ังเชื่อมโยงภายในเทศบาลฯ 50,000          50,000          50,000          มีระบบบริการ การจัดส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน ส านักปลัดฯ

/เช่าบริการ ระบบสารสนเทศ บริการระบบสารสนเทศ และส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง สารสนเทศทีม่ี อินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว งานประ

ของเทศบาลฯ ภายในส านักงานเทศบาลฯ ติดต้ังเชื่อมโยงกบัองค์กรปกครอง มาตรฐาน ร้อยละ การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ชาสัมพนัธ์

และส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดับุรีรัมย์ 100 มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

23 โครงการจดัหาทีดิ่นเพือ่เป็น เพือ่ใหม้ีสถานทีก่ าจดัขยะ จดัหาทีดิ่นเพือ่เป็นสถานที่ 2,000,000     2,000,000     2,000,000     มีสถานทีก่ าจดัขยะ  มีสถานที่ที่เพียงพอในการ กอง

สถานทีก่ าจดัขยะ เป็นของตนเองโดยไม่ต้อง ก าจดัขยะจ านวน  1 บ่อ ทีไ่ด้มาตรฐาน รองรับปริมาณขยะที่มีมากขึ้น สาธารณสุขฯ

ไปใช้พืน้ทีร่่วมกบั อบต . ร้อยละ 100 ในแต่ละวัน

 ใกล้เคียง ท าให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับ

เพือ่รองรับกบัปริมาณขยะ ขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกต้อง

ทีม่ีมากขึ้นในแต่ละวนั ไม่เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

24 โครงการจดัหาทีดิ่นเพือ่เป็น เพือ่ใหม้ีอาคารสถานทีใ่นการ จดัหาทีดิ่นเพือ่เป็นสถานที่ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     มีสถานทีส่ าหรับ มีสถานบริการสาธารณสุข กอง

สถานกอ่สร้างศูนยบ์ริการ ปฏบิัติภารกจิในงานด้าน ก าจดัขยะจ านวน  1  แปลง บริการประชาชน ในเขตเทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขประจ าเทศบาลฯ สาธารณสุขตามภารกจิ ด้านสาธารณสุข ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

รับผิดชอบ เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 ไม่เสียค่าใช้จา่ยในการเดินทาง

 ไปรับบริการถงึตัวอ าเภอหรือ

จงัหวดั

25 โครงการกอ่สร้างศูนยบ์ริการ เพือ่ใหม้ีอาคารสถานทีใ่น กอ่สร้างศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3,000,000     3,000,000     3,000,000     มีสถานทีส่ าหรับ มีสถานบริการสาธารณสุข กอง

บริการทางการแพทย์ การปฏบิัติภารกจิในงานด้าน จ านวน  1  หลัง บริการประชาชน ในเขตเทศบาลฯ สาธารณสุข

(ศูนยส์ามวยั) สาธารณสุขตามภารกจิ (ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ ด้านสาธารณสุข ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

รับผิดชอบ  เทศบาล) เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 ไม่เสียค่าใช้จา่ยในการเดินทาง

ไปรับบริการถงึตัวอ าเภอหรือ

 จงัหวดั
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

26 โครงการกอ่สร้างบ้านพนักงาน / เพือ่อ านวยความสะดวก กอ่สร้างอาคาร / บ้านพกั 1,000,000     1,000,000     1,000,000     มีบ้านพกัอาศัย พนักงาน/ ลูกจ้าง ได้รับ ส านักปลัดฯ

ลูกจา้งขา้ราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นสวสัดิการส าหรับ (ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ ส าหรับพนักงาน ความสะดวกและประหยัด

พนักงานและลูกจา้ง เทศบาล) เพยีงพอร้อยละ100 ค่าใช้จ่าย

ส่วนท้องถิ่น

27 โครงการกอ่สร้างศูนย์ เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชน กอ่สร้างศูนยว์ทิยาศาสตร์การ 2,000,000     2,000,000     2,000,000     มีสถานทีส่ าหรับ เยาวชนและประชาชนในเขต กอง
วทิยาศาสตร์การกฬีาเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ ได้มีสถานที่ กฬีา  1 แหง่ ออกก าลังกาย เทศบาลฯ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้ การศึกษา

ออกก าลังกายทีเ่หมาะสม (ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 เกิดประโยชน์ด้วยการมา

เพือ่สร้างความเจริญใหก้บั เทศบาล) ออกก าลังกายเล่นกีฬา

ท้องถิ่น

28 โครงการกอ่สร้างหอ้งสมุด เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ กอ่สร้างหอ้งสมุดประชาชน 1,500,000     1,500,000     1,500,000     มีแหล่งเรียนรู้เพิม่ขึ้น เยาวชนและประชาชนในเขต กอง

ประชาชนเฉลิมพระเกยีรติ ศึกษาหาความรู้ในเขตฯ จ านวน  1 แหง่ ร้อยละ 100 เทศบาลฯ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้ การศึกษา

(ตามแบบแปลนรายละเอยีดของ เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษา

เทศบาล) หาความรู้
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

29 โครงการขยายระบบเสียง เพือ่ใหชุ้มชนมีครุภณัฑ์รองรับจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพิม่ 200,000        200,000        200,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ กองช่าง

ตามสายภายในชุมชน กบัภารกจิการปฏบิัติงาน  (ตามรายละเอยีดทีเ่ทศบาลก าหนด) ทราบข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารบ้านเมืองอย่าง

และอ านวยความสะดวก ทั่วถึงร้อยละ 100 ครอบคลุมและทั่วถึง

แกป่ระชาชนในพืน้ทีอ่ยา่ง มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เพยีงพอและเหมาะสม เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน

30 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลง เพือ่ปูองกนัความปลอดภยั เพือ่ต่อเติมหรือติดต้ังเหล็ก 200,000        200,000        200,000        มีอาคารที่ได้มาตรฐาน มีอาคารสถานที่สวยงาม ร่มร่ืน กองช่าง

อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกอ่น ในทรัพยสิ์น ดัดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียน ส าหรับเด็กเล็กเพิ่มขึ้น น่าอยู่ น่าท างาน

วยัเรียน เพือ่ใหม้ีอาคารสถานทีท่ี่  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด ร้อยละ 100

 เหมาะสมสวยงามปลอดภยั  ของเทศบาล)
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

31 โครงการขยายระบบเสียง เพือ่ใหชุ้มชนมีครุภณัฑ์รองรับจดัซ้ือ / ปรับปรุงเพิม่จดุติดต้ัง 400,000        400,000        400,000        ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ กองช่าง

ตามสายภายในชุมชน หมู ่1 กบัภารกจิการปฏบิัติงาน ระบบเสียงตามสายบริเวณ ข้อมูลอย่างทั่วถึง ข่าวสารบ้านเมืองอย่าง

 หมู ่2 หมู ่3 หมู ่5 หมู ่7 และอ านวยความสะดวก จดุส าคัญ ๆ ของชุมชน ร้อยละ 100 ครอบคลุมและทั่วถึง

หมู ่13 หมู ่14 แกป่ระชาชนในพืน้ทีอ่ยา่ง  (ตามรายละเอยีดทีเ่ทศบาลก าหนด) มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เพยีงพอและเหมาะสม  เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน

32 โครงการจดัหาเคร่ืองเปิด-ปิด เพือ่ใหชุ้มชนมีครุภณัฑ์รองรับจดัซ้ือ / ปรับปรุงเพิม่จดุติดต้ัง 100,000        100,000        100,000        มีระบบประชา- ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

เพลงชาติอตัโนมัติตามชุมชน กบัภารกจิการปฏบิัติงาน ระบบเสียงตามสายบริเวณ สัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน ข่าวสารบ้านเมืองอย่าง
และอ านวยความสะดวก ทุกชุมชน ร้อยละ 100 ครอบคลุมและทั่วถึง

แกป่ระชาชนในพืน้ทีอ่ยา่ง  (ตามรายละเอยีดทีเ่ทศบาลก าหนด) มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่

เพยีงพอและเหมาะสม เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน

33 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า เพือ่ใหม้ีหอ้งน้ าเพยีงพอ  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 250,000        250,000        250,000        มีหอ้งน้ าทีถ่กู มีอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน กองช่าง
ขา้งหอประชุมใหญ่ ในการใหบ้ริการประชาชน   ของเทศบาล) สุขลักษณะเพิม่ขึ้น ที่เพียงพอและเหมาะสม

ทีม่าใช้บริการ ร้อยละ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

34 โครงการกอ่สร้างโรงเรือน เพือ่สร้างความเจริญใหก้บั กวา้ง 5 เมตร ยาว 15 เมตร 650,000        650,000        650,000        มีโรงเรือนเพาะช า เพือ่ส่งเสริมการเกษตรแบบ กองช่าง

เพาะช า     ท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐและเทลานคอนกรีต ทีไ่ด้มาตรฐาน พอเพยีงแกพ่นักงานเทศบาลและ

   กจิพอเพยีง พืน้ทีร่วม 751 ตารางเมตร เพิม่ขึ้นร้อยละ100 ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

35 โครงการกอ่สร้างศูนยเ์รียนรู้ เพือ่ใหม้ีอาคารสถานทีท่ี่  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 500,000        500,000        500,000        มีศูนยเ์รียนรู้ทีม่ี มีอาคารสถานทีป่ฏบิัติงาน กองช่าง

เศรษฐกจิพอเพยีง เหมาะสมและปรับปรุงการ   ของเทศบาล) มาตรฐานเพิม่ขึ้น ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม

ปฎบิัติงานราชการ ร้อยละ 100

36 โครงการปรับปรุงระบบเสียง เพือ่ใหม้ีอาคารสถานทีท่ี่  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 100,000        100,000        100,000        ระบบเสียงมี มีอาคารสถานทีป่ฏบิัติงาน กองช่าง

หอประชุมใหญ่ เหมาะสมและปรับปรุงการ   ของเทศบาล) ประสิทธภิาพ ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม

ปฎบิัติงานราชการ เพิม่ขึ้นร้อยละ 

100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

37 โครงการฝึกอบรมทบทวนศึกษา เพือ่ใหป้ระชาชนและอปพร. จดัฝึกอบรมทบทวนและ 200,000        200,000        200,000        สมาชิก อปพร. อปพร. ทุกคนทีเ่ขา้รับการ ส านักปลัดฯ

ดูงานของสมาชิก อปพร. มีความรู้ ความสามารถใน ศึกษาดูงานใหแ้ก ่สมาชิก มีศักยภาพในการ อบรมได้รับความรู้ งานปูองกนัฯ

การระงับเหตุอคัคีภยัเบือ้งต้นอปพร. จ านวน  150  นาย ใหบ้ริการประชาชน สามารถน าไปปฏบิัติงาน

มีทักษะในการใช้อปุกรณ์ เพิม่ขึ้นร้อยละ ช่วยเหลือสังคมได้อยา่งมี

และเทคนิคทีท่ันสมัยในการ 100 ประสิทธภิาพ

ปฏบิัติงาน ตลอดจน

ศึกษาดูงาน

38 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัภยั เพือ่เตรียมความพร้อมและ ด าเนินโครงการ ปีละ 1  คร้ัง 50,000          50,000          50,000          สมาชิก อปพร. ท าใหเ้กดิความคล่องตัว ส านักปลัดฯ

ฝุายพลเรือน พฒันาขดีความสามารถ อปพร. 150  ราย มีศักยภาพในการ ในการปูองกนั หากเกดิ งานปูองกนัฯ

ใหก้บัพนักงานดับเพลิงและ ให้บริการประชาชน มีสาธารณภยัเกดิขึ้นจริง

สมาชิก อปพร. เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

39 จดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการในการ เพือ่บรรเทาความเดือนร้อน จดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการในการ 150,000        150,000        150,000        มีสถานทีป่ฏบิัติงาน มีสถานทีใ่นการใหบ้ริการ ส านักปลัดฯ

ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ของประชาชน ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพยีงพอเพิม่ขึ้น ประชาชนทีเ่พยีงพอและ งานปูองกนัฯ

ในชุมชน ในชุมชน ร้อยละ 100 ทันท่วงที

40 โครงการฝึกอบรมฟืน้ฟคูวามรู้ เพือ่ใหท้ีมแพทยฉ์กุเฉนิ มี จดัฝึกอบรมใหก้บัทีมแพทย์ 100,000        100,000        100,000        ทีมแพทย์ฉุกฉิน ทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เข้ารับการ กอง

แกท่ีมแพทยฉ์กุเฉนิ ความรู้ ทักษะเบือ้งต้นในการ ฉกุเฉนิ EMS ทุกคน มีศักยภาพในการ ฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะ สาธารณสุข

ดูแลและใหก้ารช่วยเหลือ ให้บริการประชาชน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้บาดเจบ็ ผู้ปุวยทีถ่กูต้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

กอ่นน าส่งโรงพยาบาล ผู้ปุวย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

41 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชากรใน จดัฝึกอบรมหลักสูตรจดัต้ัง 300,000        300,000        300,000        สมาชิก อปพร. ท าใหเ้กดิความคล่องตัว

จดัต้ังอาสาสมัครปูองกนัภยั ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแกนน า อาสาสมัครปูองกนัภยัฝุาย มีศักยภาพในการ ในการปูองกนั หากเกดิ ส านักปลัดฯ

ฝุายพลเรือน และก าลังหลักในการ พลเรือน ใหบ้ริการประชาชน มีสาธารณภยัเกดิขึ้นจริง งานปูองกนัฯ

บริหารจดัการสาธารณภยั ร้อยละ 100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

42 โครงการออกหน่วยประชา- เพือ่ประชาสัมพนัธ์ จดัท าปูายประชาสัมพนัธ์ 20,000         20,000         20,000         เทศบาลมีรายได้ มีการประชาสัมพนัธ์ กองคลัง

สัมพนัธเ์คล่ือนทีใ่หบ้ริการ เคล่ือนทีใ่หบ้ริการ การช าระภาษ,ีการใหค้วามรู้ เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 อย่างทัว่ถึง

ประชาชนใหค้วามรู้ผู้อยู่ใน ประชาชนและให้ ความเขา้ใจส าหรับผู้อยู่

ขา่ยการช าระภาษีนอกสถานที่ ความรู้ผู้อยู่ในขา่ย ในขา่ยการช าระภาษี

43 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ เพือ่เป็นการพฒันารายได้ ปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษี 200,000        200,000        200,000        เทศบาลมีรายได้ เทศบาลต าบลทะเมนชัย กองคลัง

ภาษี ใหก้บัเทศบาลต าบล ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพิม่ขึ้นร้อยละ 100 มีรายได้เพิม่ขึ้น

ทะเมนชัย
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการช าระหนีเ้งินกู้ เพือ่ช าระหนีเ้งินกู้ กสท. ตามสัญญาเงลขที ่611/22/2552 692,270        692,270        704,780        การบริหารงาน การช าระหนีเ้งินกู้เป็นไป ส านักปลัดฯ

กสท. เงินต้น ลงวนัที ่6 กมุภาพนัธ ์2552 มีประสิทธิภาพ ตามงวดเวลาทีก่ าหนด งบกลาง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

2 โครงการช าระหนีเ้งินกู้ เพือ่ช าระหนีด้อกเบีย้ ตามสัญญาเงลขที ่611/22/2552 80,960          80,960          68,440          การบริหารงาน การช าระหนีเ้งินกู้เป็นไป ส านักปลัดฯ

กสท. ดอกเบีย้ ลงวนัที ่6 กมุภาพนัธ ์2552 มีประสิทธิภาพ ตามงวดเวลาทีก่ าหนด งบกลาง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

3 ค่าใช้จา่ยในการสมทบกองทุน เพือ่สมทบกองทุนประกนั พนักงานจา้งของเทศบาล 250,000        250,000        250,000        พนักงานจ้างได้รับ ได้สมทบเงินเขา้กองทุน ส านักปลัดฯ

ประกนัสังคม สังคมในอตัราร้อยละ 5 ต าบลทะเมนชัยทุกคน ประโยชน์อย่างทั่วถึง ประกนัสังคมเป็นประจ า งบกลาง

ของค่าจา้งทีเ่ทศบาลจา่ย ร้อยละ 100 ทุกเดือน

ใหแ้กพ่นักงานจา้งทุกคน
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

4 ค่าใช้จา่ยในการสมทบกองทุน เพือ่สมทบกองทุนบ าเหน็จ  -  จา่ยสมทบเขา้กองทุนฯ 450,000        450,000        450,000        ขา้ราชการได้รบ ได้สมทบเงินเขา้กองทุนฯ ส านักปลัดฯ

บ าเน็จบ านาญขา้ราชการส่วน บ านาญพนักงานส่วนท้องถิ่น     ปีละคร้ัง ประโยชน์ทัว่ถงึ เป็นประจ าทุกปี งบกลาง

ท้องถิ่น ตามกฎหมายในอตัรา ร้อยละ 100

ร้อยละ 2 ของงบประมาณ

ประจ าปี

5 ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสาร เพือ่ใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจ ใหบ้ริการและอ านวย 50,000          30,000          30,000          มีศูนยข์อ้มูลขา่วสาร ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย เกี่ยวกบัการบริหารงานท้องถิ่นความสะดวกในการขอรับ ทีไ่ด้เพยีงพอและ สะดวกในการขอรับ

บริการหรือสืบค้นขอ้มูล มีประสิทธภิาพ ขอ้มูลขา่วสารอยา่งเป็น

-จดัหาวสัดุ/ครุภณัฑ์เพือ่ ร้อยละ 100 ปัจจบุันและเป็นระบบ

ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสาร มากขึ้น
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

6 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนก เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ กวา้ง 20 เมตร ยาว 56 เมตร 3,900,000         3,900,000         3,900,000         มีสนามกฬีาที่ มีสถานทีอ่อกก าลังกาย กองช่าง

ประสงค์ส าหรับออกก าลังกาย ออกก าลังและส าหรับใช้  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด ได้มาตรฐาน ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม

ในการจดัการแขง่ขนักฬีา    ของเทศบาล) เพิม่ขึ้นร้อยละ 

ในพืน้ที่ 100

7 โครงการปรับปรุงส านักงาน เพือ่ใหม้ีอาคารสถานทีท่ี่  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 600,000        600,000        500,000        มีสถานทีเ่พยีงพอ มีอาคารสถานทีป่ฏบิัติงาน กองช่าง

หอ้งปฎบิัติงานต่างๆ เหมาะสมและปรับปรุงการ   ของเทศบาล) ส าหรับการปฏบิัติ ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม

ปฎบิัติงานราชการ งานเพิม่ขึ้นร้อยละ

100
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต งบประมาณและทีม่า ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพือ่ปรับปรุงซ๋อมแซม จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 100,000        100,000        100,000        มีส านักงานทีไ่ด้ มีปูองปฏบิัติการที่ ส านักปลัดฯ

ส านักงานปูองกนัและบรรเทา อาคารส านักงานใหม้ี อาคารส านักงาน , หอ้งเกบ็ มาตรฐานเพิม่ขึ้น เหมาะสมและได้มาตรฐาน

สาธารณภยัเทศบาลต าบล มาตรฐานและประสิทธภิาพ รักษาวสัดุอปุกรณ์งานปูองกนั ร้อยละ 100

ทะเมนชัย ส าหรับการปฏบิัติงาน ฯลฯ
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

2 โครงการกอ่สร้าง/ ปรับปรุง/ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน กอ่สร้างอาคารอาคารศาลา 500,000        500,000        500,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานที่ที่กว้างขวาง กองช่าง

ต่อเติมศาลาประชาคม  ได้มีสถานทีก่ลางที่ ประชาคมเพิม่เติม ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

 + งานล้อมร้ัวค.ส.ล. โดยรอบ กวา้งขวาง เพือ่การด าเนิน  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด ของชุมชนทีไ่ด้ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่

 + งานทางระบายน้ า กจิกรรมร่วมกนั ของเทศบาล) มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

(ชุมชนทะเมนชัย หมูท่ี ่1) ร้อยละ 100

3 โครงการกอ่สร้าง/ ปรับปรุง/ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 300,000        300,000        300,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานที่ที่กว้างขวาง กองช่าง

ต่อเติมศาลาประชาคม  ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) กวา้งขวาง เพือ่การด าเนิน ของชุมชนทีไ่ด้ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่

กจิกรรมร่วมกนั มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

เพือ่ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 100

เรียบร้อยและความสวยงาม
ของชุมชน
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

4 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 600,000        600,000        600,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

เอนกประสงค์หลังใหม่ (ด้านหน้า) สถานทีใ่นการด าเนิน ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

 + งานล้อมร้ัวค.ส.ล. โดยรอบ กจิกรรมร่วมกนั ของชุมชนทีไ่ด้ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

 + งานทางระบายน้ า มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี ่3) ร้อยละ 100

5 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลา เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 300,000        300,000        300,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประชาคม สถานทีใ่นการด าเนิน ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

(ชุมชนหนองหญ้าปล้องหมูท่ี ่5) กจิกรรมร่วมกนั ของชุมชนทีไ่ด้ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

6 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี  -  เพือ่เป็นค่ากอ่อาคารเอนก 500,000        500,000        500,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์  / ต่อเติมศาลา สถานทีใ่นการด าเนิน ปรสงค์ / ต่อเติมศาลาประชาคม ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

อเนกประสงค์หลังใหม่ กจิกรรมร่วมกนั ขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 96 ตารางเมตร ของชุมชนทีไ่ด้ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

(ชุมชนบุแปบ หมูท่ี ่7)     (ตามแบบแปลนรายละเอยีด มาตรฐานเพิม่ขึ้น ในการออกก าลังกาย และ

    ของเทศบาล) ร้อยละ 100 พกัผ่อนหยอ่นใจ

7 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 300,000        300,000        300,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์/ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สถานทีใ่นการด าเนิน     ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

ศาลาสามแยกถนนร่วมจติร กจิกรรมร่วมกนั ของชุมชนทีไ่ด้ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

(ชุมชนสวนครัวหมูท่ี ่8) มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

8 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกวา้งเฉล่ีย 7.00 ม. ยาว 500,000        500,000        500,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

เอนกประสงค์ + งานล้อมร้ัว สถานทีใ่นการด าเนิน  14.00 ม. ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

โดยรอบ กจิกรรมร่วมกนั  ไม่น้อยกวา่ 98 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

(ชุมชนบุล้ินฟาู หมูท่ี ่13) 100 ชุมชน

9 โครงการกอ่สร้างลานเอนก- เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 200,000        200,000        200,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณที่ สถานทีใ่นการด าเนิน  ของเทศบาล) ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

สาธารณะในชุมชน ศูนยผ์ลิต กจิกรรมร่วมกนั เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

ขา้วชุมชนฯ(ชุมชนบุล้ินฟาู หมู ่13) 100 ชุมชน

10 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 200,000        200,000        200,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์ สถานทีใ่นการด าเนิน ของเทศบาล) ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู ่14) กจิกรรมร่วมกนั เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

100 ชุมชน
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

11 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 2.90 ม. ยาว 150,000        150,000        150,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ศาลเจา้พอ่มังกร ได้มีสถานทีก่ลางที่ 5.00 ม. ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) กวา้งขวาง ในการด าเนิน ไม่น้อยกวา่ 14.50 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน

12 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงศูนย์ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 350,000        350,000        350,000        มีศูนย์เรียนรู้ประจ า ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

เรียนรู้ประจ าชุมชน ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

กวา้งขวาง ในการด าเนิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน

13 โครงการปรับปรุงศูนย์ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 500,000        500,000        500,000        มีแหล่งจ าหน่าย ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

หตักรรมเป็นตลาดสด ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ผลิตภณัฑ์ชุมชน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

กวา้งขวาง ในการด าเนิน 4,500,000     ทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั ร้อยละ 100 ชุมชน
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการระบบการแพทย์ เพือ่พฒันาระบบบริการ การด าเนินการด้าน 300,000        300,000        300,000        ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับบริการ กอง

ฉกุเฉนิฟืน้ฟกูารแพทยเ์ทศบาล การแพทยฉ์กุเฉนิทีม่ี ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิฯ การบริการอยา่ง การแพทยฉ์กุเฉนิทีม่ีคุณภาพ สาธารณสุข

ต าบลทะเมนชัย คุณภาพ มาตรฐานอยา่ง ฯลฯ ทัว่ถงึร้อยละ 100 มาตรฐานอยา่งทัว่ถงึ

ครอบคลุมต่อความต้องการ

ของประชาชน

2 โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูล เพือ่เป็นเครือขา่ยทีเ่ชื่อมโยง พฒันาศูนยข์อ้มูลขา่วสาร 10,000          10,000          10,000          ประชาชนได้รับ ได้มีแนวทางการพฒันา กอง

ขา่วสารงานสาธารณสุข ขอ้มูลสู่ศูนยสุ์ขภาพชุมชน งานสาธารณสุขใหส้ามารถ ทราบขอ้มูลขา่วสาร ระบบสุขภาพภาค สาธารณสุข

ในส านักงาน เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน บริการประชาชนได้อยา่ง ทีม่ีความน่าเชื่อถอื ประชาชนทีม่ีประสิทธภิาพ

การพฒันางานสาธารณสุข ทัว่ถงึ เพิม่ขึ้นร้อยละ 

มูลฐาน และมาตรฐาน 100

งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

ใหค้รอบคลุมทุกด้าน 
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการกอ่สร้าง/ ปรับปรุง/ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน กอ่สร้างอาคารอาคารศาลา 500,000        500,000        500,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานที่ที่กว้างขวาง กองช่าง

ต่อเติมศาลาประชาคม  ได้มีสถานทีก่ลางที่ ประชาคมเพิม่เติม ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

 + งานล้อมร้ัวค.ส.ล. โดยรอบ กวา้งขวาง เพือ่การด าเนิน  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด ของชุมชนทีไ่ด้ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่

 + งานทางระบายน้ า กจิกรรมร่วมกนั ของเทศบาล) มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

(ชุมชนทะเมนชัย หมูท่ี ่1) ร้อยละ 100

2 โครงการกอ่สร้าง/ ปรับปรุง/ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 300,000        300,000        300,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานที่ที่กว้างขวาง กองช่าง

ต่อเติมศาลาประชาคม  ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) กวา้งขวาง เพือ่การด าเนิน ของชุมชนทีไ่ด้ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่

กจิกรรมร่วมกนั มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

เพือ่ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 100

เรียบร้อยและความสวยงาม
ของชุมชน
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 600,000        600,000        600,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

เอนกประสงค์หลังใหม่ (ด้านหน้า) ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

 + งานล้อมร้ัวค.ส.ล. โดยรอบ กวา้งขวาง ในการด าเนิน ของชุมชนทีไ่ด้ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

 + งานทางระบายน้ า กจิกรรมร่วมกนั มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี ่3) ร้อยละ 100

4 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลา เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 300,000        300,000        300,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประชาคม ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

(ชุมชนหนองหญ้าปล้องหมูท่ี ่5) กวา้งขวาง ในการด าเนิน ของชุมชนทีไ่ด้ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน  -  เพือ่เป็นค่ากอ่อาคารเอนก 500,000        500,000        500,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์  / ต่อเติมศาลา ได้มีสถานทีก่ลางที่ ปรสงค์ / ต่อเติมศาลาประชาคม ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

อเนกประสงค์หลังใหม่ กวา้งขวาง เพือ่การด าเนิน ขนาดพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 96 ตารางเมตร ของชุมชนทีไ่ด้ ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

(ชุมชนบุแปบ หมูท่ี ่7) กจิกรรมร่วมกนั มาตรฐานเพิม่ขึ้น ในการออกก าลังกาย และ

ร้อยละ 100 พกัผ่อนหยอ่นใจ

6 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน 300,000        300,000        300,000        มีสถานทีใ่นการ ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์/ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ได้มีสถานทีก่ลางที่ ด าเนินกจิกรรม ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

ศาลาสามแยกถนนร่วมจติร กวา้งขวาง ในการด าเนิน ของชุมชนทีไ่ด้ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

(ชุมชนสวนครัวหมูท่ี ่8) กจิกรรมร่วมกนั มาตรฐานเพิม่ขึ้น ชุมชน

ร้อยละ 100
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

7 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 7.00 ม. ยาว 500,000        500,000        500,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

เอนกประสงค์ + งานล้อมร้ัว ได้มีสถานทีก่ลางที่  14.00 ม. ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

โดยรอบ กวา้งขวาง ในการด าเนิน  ไม่น้อยกวา่ 98 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

(ชุมชนบุล้ินฟาู หมูท่ี ่13) กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน

8 โครงการกอ่สร้างลานเอนก-  เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 200,000        200,000        200,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณที่ ได้มีสถานทีก่ลางที่  ของเทศบาล) ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

สาธารณะในชุมชน ศูนยผ์ลิต กวา้งขวาง ในการด าเนิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

ขา้วชุมชนฯ (ชุมชนบุล้ินฟาู หมู ่13)กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน

9 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 200,000        200,000        200,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ประสงค์ ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู ่14) กวา้งขวาง ในการด าเนิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและทีม่า



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตวัชีว้ดั จะไดร้บั ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

10 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน ขนาดกวา้งเฉล่ีย 2.90 ม. ยาว 150,000        150,000        150,000        มีสถานที่จัดกิจกรรม ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

ศาลเจา้พอ่มังกร ได้มีสถานทีก่ลางที่ 5.00 ม. ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย ที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) กวา้งขวาง ในการด าเนิน ไม่น้อยกวา่ 14.50 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน

11 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงศูนย์ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน  (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 350,000        350,000        350,000        มีศูนย์เรียนรู้ประจ า ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

เรียนรู้ประจ าชุมชน ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

กวา้งขวาง ในการด าเนิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั 100 ชุมชน

12 โครงการปรับปรุงศูนย์ เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน (ตามแบบแปลนรายละเอยีด 500,000        500,000        500,000        มีแหล่งจ าหน่าย ชุมชนมีสถานทีท่ีก่วา้งขวาง กองช่าง

หตักรรมเป็นตลาดสด ได้มีสถานทีก่ลางที่ ของเทศบาล) ผลิตภณัฑ์ชุมชน ในการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

กวา้งขวาง ในการด าเนิน ทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่สร้างความเจริญใหแ้ก่

กจิกรรมร่วมกนั ร้อยละ 100 ชุมชน
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งบประมาณและทีม่า

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



     ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี

     แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

โครงการติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่ความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 500,000      500,000      500,000      ประชาชนมีความ ชุมชนมีความปลอดภยั กองช่าง

ในเขตพืน้ทีต่ าบลทะเมนชัย ชีวิตและทรัพย์สินของ ในเขตพืน้ทีต่ าบลทะเมนชัย ปลอดภยัในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน และทรัพย์สิน

เพิม่ขึ้นร้อยละ 100

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพือ่ความปลอดภยัใน ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 500,000      500,000      500,000      หน่วยงานราชการ  ชุมชนมีความปลอดภยั

CCTV ในบริเวณพืน้ทีอ่าคาร ส านักงานเทศบาลฯ ในบริเวณอาคารส านักงาน มีความปลอดภยั  ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย เทศบาลต าบลทะเมนชัย เพิม่ขึ้นร้อยละ 100
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
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