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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

    ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการรณรงค์และปลูก
จิตส านึกในการพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัย
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี

จัดให้มีกิจกรรมการ
ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ มอบต้นไม้แก่
เด็กนักเรียน และ
ประชาชนรณรงค์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

        50,000         50,000         50,000         50,000         50,000  เทศบาล
ต าบลทะเมน

ชัยมี
สภาพแวดล้อม

ท่ีน่าอยู่ข้ึน
ร้อยละ 100

เทศบาลต าบล
ทะเมนชัยมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน 
เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปในชุมชนมีจริยธรรม
 คุณธรรมและจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
 และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้

จัดโครงการ/กิจกรรม
 เพ่ือให้นักเรียน/
เยาวชน ประชาชน
ทุกชุมชนร่วมท า
ความสะอาดถนน
ปลูกต้นไม้ในถนน
สายต่าง ๆ

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000  ผู้เข้าร่วมมี
ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน
ของโครงการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวช้ีวัด คาดว่าจะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)
3 โครงการเมืองส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการด าเนิน

กิจกรรมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

จัดกิจกรรมเมือง
ส่ิงแวดล้อมให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ ร้อย
ละ 101

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมโครงการ

กิจกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการอบรมและคัดแยก
ขยะตามหลัก 3R

เพ่ือส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

จัดอบรมและคัดแยก
ขยะตามหลัก 3 R 
ให้แก่ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ ร้อย
ละ 102

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมโครงการ

กิจกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการอบรมและคัดแยก
ขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนใน
การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้ังแต่ต้นทางและ
การศึกษาดูงาน

ด าเนินกิจกรรมการ
ลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 100 คน

      800,000       800,000       800,000       800,000       800,000  ประชาชนมี
การคัดแยก

ขยะครัวเรือน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ชุมชนมีความ
เข้าใจในการ
จัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนท่ี
ถูกต้อง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการระบบธนาคารน้ า
ใต้ดินระบบเปิด

เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

     10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000      10,000,000  มีระบบ
ธนาคารน้ าใต้

ดินท่ีมี
มาตรฐานร้อย

ละ 100

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคบริโภค

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการระบบธนาคารน้ า
ใต้ดินระบบปิด

เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบธนาคาร
น้ าใต้ดินระบบปิดใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000  มีระบบ
ธนาคารน้ าใต้

ดินท่ีมีมาตรฐาน
ร้อยละ 100

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
อุปโภคบริโภค

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   

งบประมาณและท่ีผ่านมา


