
ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     แผนงานบริหารท่ัวไป
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 โครงการรัฐพิธีอ าเภอล า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธีอ าเภอ
ล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่อ าเภอล าปลาย
มาศ

20,000           20,000           20,000          20,000          20,000             อ าเภอจัดงานรัฐ
พิธีมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

อ าเภอล าปลาย
มาศได้รับการ

อุดหนุน
งบประมาณเพ่ือ

ด าเนินการจัดงาน
รัฐพิธี

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

2 การพัฒนาความสะอาด
ส านักงาน (Big Cleaning 
Day)

เพ่ือให้สถานท่ี
ปฏิบัติงานมีความ
สะอาดและเพ่ิม
บรรยากาศทีดีในการ
ท างาน

จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสะอาดเทศบาล
อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี

10,000           10,000           10,000          10,000          10,000            สถานท่ีปฏิบัติงาน
มีความสะอาดข้ึน

ร้อยละ 100

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
มีความสุข พึง
พอใจและมี

แรงจูงใจในการ
ท างาน

ทุกส่วนราชการ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



136
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 โครงการออกหน่วย
ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี
ให้บริการประชาชนให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการ
ช าระภาษีนอกสถานท่ี

เพ่ือประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ีให้บริการ
ประชาชนและให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่าย

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษี , การให้
ความรู้ความเข้าใจ
ส าหรับผู้อยู่ในข่าย
การช าระภาษี

20,000           20,000           20,000          20,000          20,000            เทศบาลมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

มีการ
ประชาสัมพันธ์

อย่างท่ัวถึง

กองคลัง

4 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษี

เพ่ือเป็นการพัฒนา
รายได้ให้กับเทศบาล
ต าบลทะเมนขัย

ปรับปรุงระบบแผนท่ี
ภาษีของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

200,000         200,000         200,000        200,000        200,000          เทศบาลมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

เทศบาลต าบลทะ
เมนชัยมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลต าบล   ทะเมนชัย

เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การบริหารงานท้องถ่ิน

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ เพ่ือ
ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกในการ
ขอรับข้อมูลส าหรับ
ประชาชน

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000 มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพียงพอ

และมี
ประสิทธิภาพร้อย

ละ 100

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขอรับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็น
ปัจจุบันเป็นระบบ

มากข้ึน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



137
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)

6 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

เพ่ือให้ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง
ส่วนราชการต่างๆ 
และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท่ีเทศบาล
จัดข้ึน

จัดกิจกรรในวัน
เทศบาล เช่น การ
ท าบุญ การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ภายใน
พ้ืนท่ีเทศบาลฯ การ
จัดนิทรรศการ
ผลงานของเทศบาลฯ
 กิจกรรมนันทนาการ
 ฯลฯ

          30,000          30,000         30,000         30,000           30,000 มีความรัก
สามัคคีปรองดอง
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

100

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน ลูกจ้าง
ส่วนราชการต่างๆ
 และประชาชน
ได้ส านึกถึงความ

เสียสละ และ
ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนา

ท้องถ่ิน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

7 โครงการจัดงานวัน
ท้องถ่ินไทย

เพ่ือเชิดชู
ความส าคัญของ
การปกครองท้องถ่ิน
ในรูปแบบเทศบาล
ให้ปรากฎแก่
ประชาชนท่ัวไป

จัดกิจกรรในวัน
ท้องถ่ินไทย เช่น 
การท าบุญ การ
บ าเพ็ญประโยชน์
ภายในพ้ืนท่ีเทศบาล
ฯ การจัดนิทรรศการ
ผลงานของเทศบาลฯ
 กิจกรรมนันทนาการ
 ฯลฯ

          30,000          30,000         30,000         30,000           30,000 ผู้เข้าร่วมงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

พนักงานเทศบาล
และประชาชน
ท่ัวไปเข้าใจเห็น
ความส าคัญของ

การปกครอง
ท้องถ่ินรูปแบบ

เทศบาล

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



138
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)

8 โครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน

เพ่ือจัดอบรมให้แก่
ประชาชนมีความรู้
สิทธิหน้าท่ีและ
ระบอบประชาธิปไตย

จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000 ประชาชนรู้
บทบาทหน้าท่ีของ

ตนเอง เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ประชาชนเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี

และสิทธิของ
ตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

9 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับข้อกฎหมายให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

เพ่ืออบรมให้
ประชาชนมีความรู้ข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน

จัดการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลอย่างน้อย 1 
คร้ัง/ปี

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000 ประชาชนมี
ความรู้ด้าน

กฎหมายเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ประชาชนทุก
ชุมชนได้รับความรู้

ความเข้าใจ
เก่ียวกับข้อ

กฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกันตนเอง

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

10 โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ินรวมท้ังกรณี
เลือกต้ังซ่อม

เพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
การเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลฯ

         600,000          600,000         600,000         600,000           600,000 ประชาชนไปใช้
สิทธ์ิเลือกต้ังร้อย

ละ 100

ประชาชนรู้
บทบาทและหน้าท่ี
ของตนเองและไป
ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



139
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)

11 โครงการเชิดชูคนดีศรี
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน

คัดเลือกพนักงาน , 
ข้าราชการ เยาวชน
และประชาชนดีเด่น
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน

              5,000              5,000             5,000             5,000               5,000 พนักงานมีขวัญ
และก าลังใจ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง เยาวชน 
และประชาชน

ดีเด่น มีการพัฒนา
คุณภาพการ

บริการประชาชน
และการท างานให้
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี

12 โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้
ความเข้าใจ ทัศคติ
รวมท้ังพัฒนา
ศักยภาพขีด
ความสามารถเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนา
ชุมชนองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานปี
ละ 1 คร้ัง

         500,000          500,000         500,000         500,000           500,000 บุคลากได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี
 ได้รับความรู้และ
สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับมาพัฒนา

ท้องถ่ินและองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้า

และมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



140
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)

13 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

เพ่ือเสริมสร้าง
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดีงาม

จัดบ าเพ็ญประโยชน์
แก่ท่ีสาธารณะจัด
อบรมฟังธรรมฟัง
เทศน์จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมปีละ 
3 คร้ัง

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000 พนักงานมี
จิตส านึกด้าน
จริยธรรมและ

คุณธรรมเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีจิตส านึกใน

การเป็น
ข้าราชการท่ีดี

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี

14 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานและห้อง
ปฏิบัติงานต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ส านักงานและห้อง
ปฏิบัติงานต่างๆของ
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย มีมาตรฐานและ
สามารถใช้เป็นท่ี
ปฏิบัติราชการได้
อย่างปลอดภัยแก่ผู้
ปฏิบัติและผู้มาติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานและห้อง
ปฏิบัติงานต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย เช่น หลังคา ฝ้า 
เพดาน ห้องน้ า ประตู 
เหล็กดัด ห้อง
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

       2,000,000       1,000,000      1,000,000      1,000,000        1,000,000  อาคารส านักงาน
เทศบาลมี

มาตรฐานและ
ปลอดภัยแก่

ผู้ใช้งาน ร้อยละ 
100

มีสถานท่ีท่ี
เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติราชการและ
ส าหรับบริการ

ประชาชน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณทางเข้าออก
บริเวณพ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภายใน
ส านักงานเทศบาล,
ภายในส านักงาน
เทศบาล เข่น ตกแต่ง
สวนหย่อม ฯลฯ

         500,000          500,000         500,000         500,000           500,000  เทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม

และได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100

บริเวณสถานท่ีของ
เทศบาลมี

ทัศนียภาพท่ี
สวยงาม

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

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)
16 โครงการขอรับเงินอุดหนุน

สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 เพ่ือใช้เป็น"สถานท่ีกลาง" 
ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ 
อปท. ซ่ึงเป็นเจ้าภาพ
เพ่ือด าเนินโครงการ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ อปท. อ่ืน ใน
เขตอ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี
เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินโครงการฯ

10,000           10,000           10,000          10,000          10,000            การพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
100

มีสถานท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติการ 

ส าหรับปฏิบัติงาน
ด้านการช่วยเหลือ

ประชาชน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายอ านวยการ

17 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม แก้ไขระบบ 
คอมพิวเตอร์งานทะเบียน
ราษฎร

เพ่ือบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมและ
ซ่อมแซม แก้ไขระบบ
 คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
และแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ของงาน
ทะเบียนราษฎรอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง

100,000         100,000         100,000        100,000        100,000          มีอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

ให้บริการ
ประชาชน ร้อยละ

 100

สามารถบริการ
ประชาชนได้

ทันท่วงที

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียน

ราษฎร

18 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการของประชาคม
ท้องถ่ินเพ่ือการจัดท า การ
ทบทวน เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

เพ่ือทบทวน แก้ไข 
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม
โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

จัดสัมมนาทาง
วิชาการของประชาคม
ท้องถ่ินเพ่ือการจัดท า 
การทบทวน เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

           60,000            60,000           60,000           60,000             60,000  มีแผนพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีมี

คุณภาพร้อยละ 
100

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

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)
19 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ดิจิทัลภายในส านักงาน

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายดิจิทัล
ภายในส านักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

จ้างพัฒนาและปรัง
ปรุงระบบเครือข่าย 1 
ระบบ

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000  ระบบเครือข่าย
ดิจิทัลภายใน
ส านักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100

มีระบบเครือข่าย
ดิจิทัลภายใน
ส านักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

20 โครงการเช่าระบบ Could 
Server ส านักงาน

เพ่ือให้มีระบบ Could
 Server ในส านักงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ

จ้างพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ Could
 Sever ส าหรับ
ส านักงาน

              7,000              7,000             7,000             7,000               7,000  มีพ้ืนท่ีส าหรับ
ระบบ Could 
Sever ส าหรับ

ส านักงาน ร้อยละ
 100

มีระบบเครือข่าย
ดิจิทัลภายใน
ส านักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

21 โครงการระบบเช่ือมต่อ
เครือข่ายระหว่างอาคาร

เพ่ือให้มีระบบ
เช่ือมต่อเครือข่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ

จ้างเช่ือมต่อเครือข่าย
ระหว่างอาคาร 1 
ระบบ

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000  มีระบบเช่ือมต่อ
เครือข่ายระหว่าง

อาคารท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อย

ละ 100

มีระบบเช่ือมต่อ
เครือข่ายระหว่าง

อาคารท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเพ่ือ
พัฒนาการประชุมและอบรม

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ   
เพ่ือพัฒนาการ
ประชุมและอบรม

จัดหาคอมพิวเตอร์
แท็ปแล็ต จ านวนปีละ
 2 เคร่ือง ส าหรับทุก
ส่วนราชการ

           46,000            46,000           46,000           46,000             46,000  ร้อยละของ
ทรัพยากรท่ีลดลง

มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ี

เพียงพอในการใช้
งาน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

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)
23 โครงการพัฒนาระบบ

โทรศัพท์ VoIP
เพ่ือให้มีระบบ
โทรศัพท์ VoIP 
ส าหรับองค์กร

พัฒนาระบบโทรศัพท์ 
VoIP ส าหรับใช้ในทุก
ส่วนราชการ

           10,000            10,000           10,000           10,000             10,000  จ านวนของระบบ
โทรศัพท์ VoIP

มีระบบโทรศัพท์ 
VoIP ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

24 โครงการจัดการข้อมูล
เทศบาล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์)

เพ่ือให้การจัดการ
ข้อมูลเทศบาล 
(ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) ท่ีมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว
ต่อการประสานงาน

จัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

              6,500              6,500             6,500             6,500               6,500  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อย

ละ 100

มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

25 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ
จุดเดียว (One Stop 
Service)

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการจุดเดียว (One
 Stop Service) ใน
การบริการประชาชน

จ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริการจุดเดียว (One 
Stop Service)

         300,000          300,000         300,000         300,000           300,000  ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริการจุด
เดียว (One Stop
 Service) ร้อยละ

 100

มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริการจุด
เดียว (One Stop 

Service)

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณ

รวม #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     แผนงานบริหารท่ัวไปแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV ในเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชย

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย ตามจุดเส่ียงภัย/
จุดอันตรายท้ัง 8 
หมู่บ้าน

500,000         500,000         350,000        350,000        350,000           ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดCCTV ในบริเวณพ้ืนท่ี
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตของผู้ปฏิบัติ
ราชการและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV ในบริเวณพ้ืนท่ี
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย

350,000         350,000         350,000        350,000        350,000          ผู้ปฏิบัติราชการ
และทรัพย์สินของ

ทางราชการมี
ความปลอดภัย
ร้อยละ 100

ผู้ปฏิบัติราชการ
และทรัพย์สินของ

ทางราชการมี
ความปลอดภัย

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

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 โครงการติดต้ัง/ปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายภายใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 
ความรู้ต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ท้ัง 8 
หมู่บ้าน ภายในเขต
เทศบาลต าบล ได้แก่ 
เคร่ืองแม่ข่ายส่ง
สัญญาณท่ีส านักงาน
เทศบาลฯ และเคร่ือง
ลูกข่าย ตาม
รายละเอียดท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

500,000         500,000         - - - ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ท่ัวถึงร้อยละ 100

เทศบาลเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ ความรู้

ต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้ท่ัวถึง

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

4 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาขีด
ความสามารถให้กับ
พนักงานดับเพลิงและ
สมาชิก อปพร.

ด าเนินการฝึกซ้อม
แผนป้องกันฯ ปีละ 1 
 คร้ัง อปพร. 60 นาย

50,000           50,000           50,000          50,000          50,000            สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ

ให้บริการ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100

ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการ

ป้องกัน หากเกิดมี
สาธารณภัยเกิดข้ึน

จริง

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

5 โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน

เพ่ือบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน

150,000         150,000         150,000        150,000        150,000          มีสถานท่ี
ปฏิบัติงานเพียงพอ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

มีสถานท่ีในการ
ให้บริการ

ประชาชนท่ี
เพียงพอและ

ทันท่วงที

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



146
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)

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลให้มีบุคลากร
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 กู้ภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล

200,000         200,000         200,000        200,000        200,000          มีชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติท่ีมี
ศักยภาพ ร้อยละ 

100

มีจิตอาสาสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า

พนักงานป้องกันฯ
ในพ้ืนท่ีได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

7 โครงการจัดหาถังรองรับน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค
ส าหรับประชาชน

เพ่ือให้ได้มีถังรองรับ
น้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี

จัดซ้ือถังไฟเบอร์กลาส
ขนาดจุ 2,500 ลิตร 
8 ชุมชน 8 ถัง

100,000         - - - - มีภาชนะรองรับน้ า
เพียงพอเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในชุมชน ได้
เพียงพอต่อ 

อุปโภคบริโภค

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตามสาย (บ้านทะเมน
ชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือชุมชนมีระบบ
เสียงตามสายท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี

ปรับปรุงซ่อมแซม
เสียงตามสายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2

 -          100,000  -  -  - มีระบบเสียงตาม
สายท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 100

มีระบบเสียงตาม
สายท่ีมี

ประสิทธิภาพใน
การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ/
งานพัฒนาชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



147
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)

9 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 
(บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี
 5)

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบ

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวภายในหมู่บ้าน

 -          100,000  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค่ าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรช่วง
ค่ าคืนและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการฝึกอบรมทบทวน
ศึกษาดูงานของสมาชิก อป
พร.

เพ่ือให้อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ
ระงับเหตุอัคคีภัย
เบ้ืองต้นมีทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์และเทคนิค
ท่ีทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ศึกษาดูงาน

จัดฝึกอบรมทบทวน
และศึกษาดูงานให้แก่
สมาชิก อปพร. จ านวน
 60 นาย

200,000         200,000         200,000        200,000        200,000           สมาชิก อปพร. มี
ศักยภาพในการ

ให้บริการ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100

อปพร.ทุกคนท่ีเข้า
รับการอบรมได้รับ
ความรู้สามารถ
น าไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือสังคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

11 โครงการเสริมสร้างการรับรู้
เยาวชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ด้านสาธารณภัย
ตัวอย่างให้แก่
เครือข่ายเยาวชน
รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังแจ้ง
เตือนภัยและ
ช่วยเหลือกันเองใน
เบ้ืองต้น

นักเรียนช้ันมัธยมจาก
โรงเรียนในพ้ืนท่ีเส่ียง
ภัยเข้าร่วมอบรม

135,000         135,000         135,000        135,000        135,000           นักเรียนมี
ศักยภาพในการ

ป้องกันภัยและแจ้ง
เตือนภัยใน

โรงเรียนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
การด าเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยมีส่วน

ร่วมในการส่ือสาร
เฝ้าระวังและแจ้ง

เตือนภัยในโรงเรียน

ส านักปลัดฯ 
ฝ่ายปกครอง 
งานป้องกันฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



148
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)

12 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือกัก
เก็บน้ าในการผลิต
น้ าประปาและป้องกันภัย
แล้ง

เพ่ือให้มีท่ีดินส าหรับ
กักเก็บน้ าในการผลิต
น้ าประปาและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าดิบส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชน

จัดหาท่ีดินส าหรับกัก
เก็บน้ าในการผลิต
น้ าประปา จ านวน 1 
แห่ง

10,000,000    10,000,000    10,000,000   10,000,000   10,000,000      มีแหล่งน้ า
เพียงพอร้อยละ 

100

มีแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน้ า

ส าหรับอุปโภค
บริโภคให้แก่
ประชาชน

งานป้องกันฯ 
ฝ่ายปกครอง 

ส านัก
ปลัดเทศบาลฯ

รวม 12,185,000     12,085,000     11,435,000    11,435,000   11,435,000      

งบประมาณและท่ีผ่านมา



149
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     แผนงานบริหารท่ัวไปแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีห้องน้ า
เพียงพอในการ
ให้บริการประชาชน
ท่ีมาใช้บริการ

ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
เอนกประสงค์เทศบาล
ต าลลทะเมนชัย ตาม
รูปแบบรายการท่ี
ก าหนด

250,000         250,000         - - -  เทศบาลมีห้องน้ า
บริการประชาชนท่ี

เพียงพอและ
มาตรฐาน ร้อยละ

 100

มีห้องน้ าท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมใน
การให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบ
เคร่ืองเสียงอาคาร
เอนกประสงค์

เพ่ือให้ระบบเคร่ือง
เสียงท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับการ
ประชุมสัมมนาของ
อาคารอเนกประสงค์

ติดต้ัง/ปรับปรุงระบบ
เคร่ืองเสียงส าหรับ
อาคารเอนกประสงค์ 
ตามรูปแบบรายการท่ี
ก าหนด

250,000         250,000         - - - ระบบเคร่ืองเสียง
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 100

ระบบเคร่ืองเสียง
อาคาร
เอนกประสงค์มี
ความเหมาะสม

ฝ่ายอ านวยการ
ส านักปลัดฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร



150

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 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ทางเข้าหมู่บ้าน (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านจ านวน
 2 จุด คือ (สามแยก
นายโกสุม และส่ีแยก
ศูนย์หัตถกรรม) ตาม
รูปแบบรายการท่ี
ก าหนด

 -          300,000 - - - มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติทางเข้า
ชุมชน(ชุมชนสวนครัว  หมู่
ท่ี 8)

เพ่ือปรับปรุง
ทัศนียภาพในพ้ืนท่ีให้
สวยงาม

ก่อสร้างซุ้มประตูโครง
เหล็ก ขนาดกว้าง
เฉล่ียประมาณ 8 เมตร
 สูงประมาณ 7.50 ม.

-  -         300,000 - - มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 101

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

5 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือกัก
เก็บน้ าในการผลิต
น้ าประปาและป้องกันภัย
แล้ง

เพ่ือให้มีท่ีดินส าหรับ
กักเก็บน้ าในการผลิต
น้ าประปาและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ าดิบส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
ให้แก่ประชาชน

จัดหาท่ีดินส าหรับกัก
เก็บน้ าในการผลิต
น้ าประปา จ านวน 1 
แห่ง

10,000,000    - - - -  มีแหล่งน้ า
เพียงพอร้อยละ 

100

มีแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน้ า

ส าหรับอุปโภค
บริโภคให้แก่
ประชาชน

กองช่าง

รวม 10,500,000     500,000         300,000         -                -                  

งบประมาณและท่ีผ่านมา



151
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     แผนงานบริหารท่ัวไปแผนงานสาธารณสุข
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 โครงการจัดซ้ือท่ีดินส าหรับ
เป็นสถานท่ีก าจัดขยะของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีท่ีดินส าหรับ
เป็นสถานท่ีก าจัดและ
รองรับขยะมูลฝอย

จัดหาท่ีดินส าหรับเป็น
สถานท่ีก าจัดขยะ 
จ านวน 1 แห่ง

10,000,000    10,000,000    10,000,000   10,000,000   10,000,000      มีพ้ืนท่ีใช้สอย
เพียงพอร้อยละ 

100

มีพ้ืนท่ีส าหรับ
ก่อสร้างสถานท่ี

ก าจัดขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการก่อสร้างสถานท่ี
ก าจัดขยะของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีสถานท่ีก าจัด
และรองรับขยะมูล
ฝอยท่ีเพ่ิมข้ึน

ก่อสร้างสถานท่ีก าจัด
ขยะ จ านวน 1 แห่ง

2,000,000       2,000,000      2,000,000     2,000,000     2,000,000       มีสถานท่ีก าจัด
ขยะท่ีได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100

มีสถานท่ีเพียงพอ
ในการรองรับและ
ก าจัดขยะมูลฝอย

ท่ีมีมากข้ึน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายแบบมาตรฐาน

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สุขภาพท่ีดีจากการ
ออกก าลังกาย

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายแบบมาตรฐาน

200,000         200,000         - - - ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงข้ึน ร้อยละ
 100

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



152
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)

4 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะของเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

เพ่ือให้มีอาคาร
สถานท่ีในการ
รองรับการก าจัด
ขยะมูลฝอยมูลอย่าง
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
 1  แห่ง

100,000        100,000       100,000      100,000      100,000        มีสถานท่ีก าจัด
ขยะท่ีได้

มาตรฐานร้อยละ
 100

มีสถานท่ีเพียงพอ
ในการรองรับ

และก าจัดขยะมูล
ฝอยท่ีมีมากข้ึน

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน

เพ่ือประชาชนใน
ชุมชนเขตสีเขียว
และมีระบบจัดการ
ขยะท่ีถูกต้อง

จัดกิจกรรมคัดแยก
ขยะในครัวเรือน/
ชุมชนในพ้ืนท่ี

100,000        100,000       100,000      100,000      100,000        การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

 ท าให้การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการปรับปรุงเปิด/
ปิดสถานท่ีก าจัดขยะ

เพ่ือปรับปรุง
สถานท่ีก าจัดขยะให้
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงสถานท่ี
ก าจัดขยะ อย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ังหรือท า
การปิดบ่อขยะ

200,000        200,000       200,000      200,000      200,000        การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

 ท าให้การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ี
ธรรมชาติสถานท่ีน่า
อยู่น่าอาศัย สะอาด

จัดกิจกรรมขุดลอก
คลองก าจัดส่ิงปฏิกูล
ในล าคลองในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลทะ
เมนชัย

20,000          20,000         20,000        20,000        20,000          แหล่งน้ ามีความ
สะอาดเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

 คลองน้ าในเขต
เทศบาลมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



153
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)

8 โครงการปลูกต้นไม้ริม
คลองล าห้วยศรีษะแรด

เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ี
ธรรมชาติสถานท่ีน่า
อยู่อาศัย

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ริมคลองล า
ห้วยศรีษะแรด

200,000        200,000       200,000      200,000      200,000        พ้ืนท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 80

มีสถานท่ีสวยงาม
 ร่มร่ืน

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

9 โครงการก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย

เพ่ือแก้ปัญหา
มลพิษทางน้ าใน
แหล่งน้ าส าคัญ ๆ ท่ี
อยู่ใน เขตเทศบาลฯ

ก่อสร้างระบบบ าบัด
น้ าเสียในพ้ืนท่ี

50,000          50,000         50,000        50,000        50,000          การบ าบัดน้ าเสีย
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
100

มีสถานท่ีบ าบัดน้ า
เสียท่ีได้มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10 โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมบ าบัดป่าและน้ า
บริเวณสถานท่ีก าจัดขยะ

 เพ่ือทราบผลการ
ตรวจวัดคุณภาพ
ของน้ าบริเวณ
สถานท่ีก าจัดขยะ

ด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าบริเวณสถานท่ี
ก าจัดขยะอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง

30,000          30,000         30,000        30,000        30,000          การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
101

มีแหล่งน้ าท่ี
สะอาดปราศจาก
มลพิษ

กอง
สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 12,950,000     12,950,000     12,700,000    12,700,000   12,700,000      

งบประมาณและท่ีผ่านมา



154
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
     แผนงานบริหารท่ัวไปแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
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 โครงการ 4 ป. (ปิด/ปลด/
ปรับ/เปล่ียน) พอเพียง
พลังงาน ภายในครัวเรือน
และหน่วยงานราชการ

เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใช้
พลังงานไฟฟ้าและใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าแก่ครัวเรือน

150,000         150,000         150,000        150,000        150,000           ร้อยละ 100 
ประชาชนได้มี

ความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมใน

การจัดการพลังงาน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมีจิตส านึก
และตระหนักใน
การใช้พลังงาน

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ/
งานพัฒนาชุมชน

2 โครงการเพ่ิมสมรรถนะ
ด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและ
วิสาหกิจชุมชน

เพ่ือสร้างศักยภาพ
และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการ
บริหารจัด
การพลังงานอย่างมี
ส่วนร่วม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ืองพลังงาน,
การศึกษาดูงานให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี ฯลฯ

800,000         800,000         800,000        800,000        800,000          ร้อยละ 100
ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการจัด
การพลังงาน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมีจิตส านึก
และตระหนักใน
การใช้พลังงาน

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ/
งานพัฒนาชุมชน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



155
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 โครงการลด ละ เลิก 
พลังงานส้ินเปลือง

เพ่ือให้คนในชุมชน
รู้จักการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า

ท าข้อตกลงทุก
ครัวเรือนในการใช้
พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และประหยัด เช่น 
ไฟฟ้า น้ า แก๊ส ถ่าน 
ฟืน เป็นต้น

           50,000            50,000           50,000           50,000             50,000 ร้อยละ 100
ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการจัด
การพลังงาน

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมีจิตส านึก
และตระหนักใน
การใช้พลังงาน

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ/
งานพัฒนาชุมชน

4 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรม
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เช่น 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ ฯลฯ

         200,000          200,000         200,000         200,000           200,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมโครงการ
กิจกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ/
งานพัฒนาชุมชน

5 โครงการต้ังศูนย์เรียนรู้กลุ่ม
สตรี (ศูนย์ข้างชุมชน) 
(บ้านหนองตาด  หมู่ท่ี3)

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรม
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ก่อสร้างอาคาร/จัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาลฯ

         100,000          100,000         100,000         100,000           100,000 มีศูนย์เรียนรู้
ส าหรับกลุ่มสตรี 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมโครงการ
กิจกรรมอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ส านักปลัดฯ/
ฝ่ายอ านวยการ/
งานพัฒนาชุมชน

รวม 1,300,000     1,300,000     1,300,000    1,300,000    1,300,000      

งบประมาณและท่ีผ่านมา


