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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค/สาธารณปูการ  

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า 500,000     500,000     500,000     ประชาชนได้รับความ ประชาชนในเขตเทศบาล 

อ่าเภอล่าปลายมาศ โครงการติดต้ัง สะดวกและปลอดภยัในการ เปล่ียนแปลงระบบและหลอด ปลอดภยัในชีวิตและได้รับความสะดวกและ กองช่าง

ไฟฟา้สาธารณะ ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า สัญจรไป-มา เวลากลางคืน ไฟฟา้ LED , ติดต้ังระบบไฟฟา้ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

และเพิ่มเฟสไฟฟา้ และเปล่ียนระบบ ในพื้นที่ต่าบลทะเมนชัย ครอบคลุมทกุชุมชนในเขต ร้อยละ 100

ไฟฟา้เปน็หลอด LED เทศบาลทั้ง 8 หมู่บา้น
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     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 พฒันาศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนได้รับ จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อ 80,000 นกัเรียนได้รับการ นักเรียนระดับประถม กอง

ทกัษะภาษาไทย การพฒันาทกัษะ ปฏบิติัหนา้ที่การสอน พฒันาร้อยละ 100 ศึกษามีการพัฒนาทักษะ การศึกษา

ภาษาไทยได้อย่างเต็ จ่านวน 1 อตัรา ภาษาไทยเต็มศักยภาพ ร.ร.บ้านหนอง

ศักยภาพ หญ้าปล้อง

2 พฒันาส่งเสริมพฒันาการเด็ก เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้ จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อ 80,000 นกัเรียนได้รับการ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย กอง

ปฐมวัย รับการพฒันาอย่างเต็ม ปฏบิติัหนา้ที่การสอน พฒันาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา การศึกษา

ศักยภาพ จ่านวน 1 อตัรา ร.ร.บ้านหนอง

หญ้าปล้อง

3 พฒันาภาษาองักฤษเพื่อการ เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียน จ้างลูกจ้างชั่วคราว 80,000 80,000 นกัเรียนได้รับการ นักเรียนสามารถส่ือสาร กอง

ส่ือสารสู่หอ้งเรียน บา้นหนองตาดนอ้ย ท่าหนา้ที่สอนวิชาภาษา พฒันาร้อยละ 100 ภาษาอังกฤษได้อย่าง การศึกษา

ใช้ภาษาองักฤษเพื่อการ องักฤษ จ่านวน 1 อตัรา มีประสิทธิภาพ ร.ร.บ้านหนอง

ส่ือสารได้ ตาดน้อย
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

4 พฒันาคุณภาพผู้เรียนระดับ เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัย เพื่อจัดจ้างลูกจ้าง 80,000 80,000 80,000 นกัเรียนได้รับการ นกัเรียนได้รับการพฒันา กอง

ปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ใหม้กีารพฒันาด้าน ชั่วคราววิชาเอกปฐมวัย พฒันาร้อยละ 100 ทกุด้าน การศึกษา

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ จ่านวน 1 อตัรา ร.ร.บ้าน

และสติปญัญาที่ ทะเมนชัย

เหมาะสม
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุใหก้บัที่ท่าการปกครอง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สนบัสนนุการจัดกจิกรรมฯ 20,000       20,000       20,000       ประเพณีโบราณ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย กอง

จังหวัดบรีุรัมย์ ตามโครงการ ประเพณีโบราณให้คงอยู่ จ่านวน 1 คร้ัง/ปี จังหวัดได้รับการ และชาวต่างชาติได้มา การศึกษา

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และสืบสานถึงอนุชนรุ่นหลัง สืบสานและอนุรักษ์ เที่ยวชมบุรีรัมย์เพิ่มขึ้น

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สืบทอดต่อไป การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒน-

ทางอารยธรรมขอมใน ร้อยละ ๑๐๐  ธรรมขอมโบราณและประวัติ -

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้ทราบ

2 โครงการจัดงานอนรัุกษป์ระเพณี เพื่อสร้างจิตส่านึกของคน สนบัสนนุการจัดกจิกรรมฯ 10,000       10,000       10,000       มีการสืบสานและ การส่งเสริมและอนุรักษ์ กอง

วัฒนธรรมเมอืงบรีุรัมย์ บุรีรัมย์ให้ความจงรักภักดี จ่านวน 1 คร้ัง/ปี อนุรักษ์ให้สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา

(งานสถาปนาเมอืงแปะ๊) ในสถาบันมีความรักชาติ ต่อไปร้อยละ ๑๐๐ โบราณให้คงอยู่และ

รักแผ่นดิน เกิดความรักสามัคคี สืบสานถึงอนุชนรุ่นหลัง

ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนมอีาหาร  -  รร. สพฐ 3 แหง่ในเขตเทศบาล 1,268,000   1,268,000   1,268,000   นกัเรียนได้รับประทานเด็กได้รับการพฒันาที่ กอง

ใหก้บันกัเรียนสังกดั รร.สพฐ รับประทานที่เพยีงพอเหมาะสม - รร.บา้นทะเมนชัย 112 คน อาหารที่ถูกหลัก เหมาะสมตามวัย การศึกษา

 - รร.บา้นหนองหญ้าปล้อง 97 คน โภชนาการเพิ่มขึ้น

 - รร.บา้นหนองตาดนอ้ย 108 คน ร้อยละ 100

 ** คน ๆ ละ 20 บาท จ่านวน 200 วัน
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุโครงการรัฐพธิีอ่าเภอ เพื่ออดุหนนุโครงการจัดงาน อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่ 20,000       20,000       20,000       อ่าเภอจัดงานรัฐพธิี อ่าเภอล่าปลายมาศได้รับการ ส่านักปลัดฯ

ล่าปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย์ รัฐพธิีอ่าเภอล่าปลายมาศ อ่าเภอล่าปลายมาศ มปีระสิทธิภาพ ร้อยละ อดุหนนุงบประมาณเพื่อด่าเนนิ

จังหวัดบรีุรัมย์ 100 การจัดงานรัฐพธิี
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุกลุ่มอาชีพในต่าบล เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการ อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่ 50,000       50,000       50,000       กลุ่มอาชีพมผีลิตภณัฑ์กลุ่มอาชีพในพื้นที่มคีวาม ส่านักปลัดฯ

ทะเมนชัย พฒันาฝีมอืใหก้บักลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพในต่าบลทะเมนชัย ที่มคุีณภาพเพมีขึ้น เข้มแข็งและยั่งยืน

ในพื้นที่ใหม้คีวามเข้มแข็ง เช่น กลุ่มทอผ้า , กลุ่มเล้ียงปลา ร้อยละ 100

และยั่งยืน กลุ่มเพาะเหด็ ฯลฯ 
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

       แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุที่ท่าการปกครองอ่าเภอ สนบัสนนุงบประมาณใหก้บั อดุหนนุงบประมาณใหแ้ก่ 20,000       20,000       20,000       ประชาชนได้รับการ  - ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้รับส่านักปลัดฯ

ล่าปลายมาศตามโครงการ ที่ท่าการปกครองอ่าเภอ กิ่งอ่าเภอล่าปลายมาศ เพื่อ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง     การดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ

สนบัสนนุกจิกรรมของกิ่งกาชาด ล่าปลายมาศเพื่อด่าเนนิการ ด่าเนนิกจิการของกิ่งกาชาดฯ ร้อยละ 100     ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

อ่าเภอล่าปลายมาศในการ ตามโครงการฯ

ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อย-
โอกาส ผู้บาดเจ็บ พกิารจาก
อบุติัภยัต่าง ๆ

2 อดุหนนุส่านกังานเหล่ากาชาด สนบัสนนุงบประมาณ โครงการใหค้วามช่วยเหลือ 20,000       20,000       20,000       ประชาชนได้รับการ  -  ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในส่านักปลัดฯ

จังหวัดบรีุรัมย์ ใหก้บัส่านกังานเหล่า ประชาชนตามภารกจิของ ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง     จังหวัดบรีุรัมย์ได้รับการดูแล

กาชาดจังหวัดบรีุรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบรีุรัมย์ ร้อยละ 100     ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง

เพื่อด่าเนนิการตาม     ทั่วถึง

โครงการ
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    1.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุรพ.สต.บา้นบแุปบ เพื่อปรับภารกจิและยกระดับ 5) โครงการพฒันาระบบผู้ปว่ย 50,000       50,000       50,000       ประชาชนได้รับการ ลดความแออดัของ กอง

 การใหบ้ริการสุขภาพของ เบาหวาน-ความดันโลหติสูง ดูแลและรักษาโรค  โรงพยาบาลแมข่่ายลง สาธารณสุขฯ

 สถานอีนามยั เปน็ ได้อย่างทั่ววถึง จ่านวนผู้ปว่ย ข้ามจากต่าบลรพ.สต.บแุปบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 100 มาโรงพยาบาลอ่าเภอ/จังหวัด

ต่าบลโดยมุ่งเนน้การส่งเสริม  ลดลง

 สุขภาพ การปอ้งกนัโรค การนอนโรงพยาบาลจาก

การใหบ้ริการปฐมภมูทิี่จ่าเปน็  โรคแทรกซ้อนหรือโรคปอ้งกนั

เพื่อพฒันาศักยภาพของทมี ได้ลดลง

สุขภาพในโรงพยาบาล -
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

2 อดุหนนุงานสาธารณสุขมลูฐาน เพื่อการพฒันางาน  -  8 ชุมชนในเขตเทศบาล 120,000   120,000   120,000   ประชาชนได้รับการ งานพฒันางานสาธารณสุขใน กอง

(อสม.) สาธารณสุขในเทศบาลต่าบล  - ตามโครงการอสม.แต่ละชุมชน ดูแลและรักษาโรค  เขตเทศบาลต่าบลทะเมนชัย สาธารณสุขฯ

ทะเมนชัย ได้อย่างทั่ววถึง  เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

ร้อยละ 100
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งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

     แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 อดุหนนุงบประมาณตามโครงการ อดุหนนุงบประมาณใหก้บั สนบัสนนุงบประมาณใหแ้ก่ 25,000       25,000       25,000       การพฒันาระบบ มสีถานที่เพื่อปฏบิติัการ ส่านักปลัดฯ

ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ  อปท. ซ่ึงเปน็เจ้าภาพเพื่อ อปท.อื่น จ่านวน 1 คร้ัง การปฏบิติังานมี  ส่าหรับปฏบิติังานด้านการ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ด่าเนนิโครงการฯ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดซ้ือจัดจ้าง ที่เหมาะสม

ทอ้งถิ่น อ่าเภอล่าปลายมาศ ร้อยละ 100

จังหวัดบรีุรัมย์
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 การเรียนรู้เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัย จัดหาวัสดุที่ใช้ในการสร้าง 100,000 100,000 100,000 เด็กปฐมวยัในศูนย์ เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันา กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นไทยผ่านการเล่น มพีฒันาการสมบรูณ์ตาม สนามเด็กเล่น พฒันาเด็กเล็กมี เด็กเล็กมพีฒันาการสมบรูณ์

วัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาการสมบูรณ์ขึ้น

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ร้อยละ 100

สังคม และสติปญัญา
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งบประมาณและที่ผ่านมา

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตัวชี้วัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 เงินอดุหนนุส่าหรับการด่าเนนิการ เพื่ออดุหนนุใหค้ณะกรรมการอดุหนนุเงินใหห้มู่บา้นจ่านวน 160,000 160,000 160,000 ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนได้รับการบริการ กองสาธารณสุข

ตามแนวทางโครงการพระราชด่าริ หมู่บา้น/ชุมชน ด่าเนกิาร 8 หมู่บา้น จัดท่าโครงการตาม ดีขึ้นร้อยละ 100 ด้านสาธารณสุขอย่าง

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข พระราชด่าริ อย่างนอ้ย 3 ทั่วถึง

โครงการ

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั เพื่อด่าเนนิการส่ารวจและ ด่าเนนิการส่ารวจและจัดซ้ือ 16,500 16,500 16,500 สัตวเ์ล้ียงในพืน้ทีไ่ด้ สุนขัและแมวได้รับการฉีด กองสาธารณสุข

จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ขึ้นทะเบยีน สุนขั/แมว วัคซีนพษิสุนขับา้ที่ขึ้นทะเบยีน รับการดูแลร้อยละ วัคซีนพษิสุนขับา้และยาคุม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า และการจัดซ้ือวัคซีนพษิ สุนขัและแมว 100 ก่าเนดิ

นอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์ สุนขับา้

วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยาราชนารี
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี


