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วารสาร เทศบาลตําบลทะ เมนชัย
              ภารกิจในการพัฒนาเทศบาลตําบล
ทะเมนชัย ถือเป�นหน้าที�อันทรงเกียรติของ
คณะผู้บรหิารท้องถิ�น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลทุกคนที�พรอ้มใจกันปฏิบัติ
หน้าที�เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน
              วารสารประชาสัมพันธ์ จึงเปรยีบ
เสมือนการรายงานผลการพัฒนาท้องถิ�น ให้
ประชาชนชาวเทศบาลตําบลทะเมนชัย และ
ส่วนราชการในพื�นที� ได้ทราบถึงกระบวนการ
และมีส่วนรว่มในการสนับสนุนความคิดเห็นที�
ทําให้โครงการต่างๆ ของเทศบาลดําเนินงาน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การบรหิารท้อง
ถิ�นสามารถพัฒนาไปได้อย่างโปรง่ใส ส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี�น้องประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทะเมนชัยอย่างสูงสุด
        สุดท้ายนี� กระผมหวังว่า การจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์ ทต.ทะเมนชัยฉบับนี�
จะเป�นประโยชน์ต่อประชาชนทุกท่านครบั

(นายป�ญญา มาจติต์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหน้าที�

นายกเทศมนตรตํีาบลทะเมนชยั
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กองบรรณาธกิาร

ทะ เมนชัย

การดาํเนนิงานโครงการ
ต่างๆ ในรอบป� 2563

          สวัสดีคะท่านผู้อ่านทุกท่าน รายงานผลการดําเนินงาน
ประจาํป� พ.ศ.2563 ฉบับนี� เป�นการบอกกล่าวถึง กิจกรรมที�
เทศบาลตําบลทะเมนชัยได้ดาํเนินงาน เพื�อพี�น้องประชาชนใน
เขตพื�นที�รบัผิดชอบของเทศบาลฯ โดยได้รบัความรว่มมือเป�น
อย่างดีจากคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที�  ลูกจ้างประจาํ/ชั�วคราว ผู้นาํชุมชนทั�ง 8
หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครฐัในพื�นที� และส่วน
งานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
         ซึ�งทุกภาคส่วน ที�รว่มกันทํางานต่างก็มุ่งหวังผลใน
ทิศทางเดียวกันคือ เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้มี
ความเป�นอยู่ที�ดีขึ�น ดังวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลฯ ที�ว่า

สภาพแวดล้อมน่าอยู่
สาธารณูปโภคครบครนั
การคมนาคมสะดวก
การศึกษาก้าวหน้า
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สรา้งเศรษฐกิจชุมชน

บนหลักบรหิารจัดการบ้านเมืองที�ดี
          ทีมงานของเรา ยังต้องการคําแนะนาํจากทุกท่าน เพื�อ
ที�จะนาํมาปรบัปรุงเนื�อหา และรูปแบบการนาํเสนอให้โดนใจผู้
อ่านทุกท่าน และหากท่านมีเรื�องราวที�เป�นประโยชน์ต่อการ
บรหิารจัดการชุมชน ก็สามารถส่งมาให้ทีมงานเพื�อนาํเสนอแก่
ผู้บรหิารเทศบาลตําบลทะเมนชัยในโอกาสต่อไปได้นะคะ

บรรณาธิการ
นายป�ญญา มาจิตต์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที�นายกเทศมนตรี
กองบรรณาธิการ  
รองปลัดพิพัฒน์ เรอืงประโคน  นายธนาวัตร ์ไชโยทวีรชัต์ (หัวหน้าสาํนักปลัด)
นางนุชนาฎ ชาญรมัย์ (ผอ.กองคลัง)  นางประสพสุข ศลาประโคน(รก.ผอ.กองช่าง)
นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ (ผอ.กองการศึกษา) นางสาววราพร สมันรมัย์(รก.ผอ.กองสาธาฯ)
ผู้ประสานงาน
นางสาวรุง่รตัน์ ถนอมสิน   นางสาวนิตยา นักปราชญ์   นางสาวนภัสนันท์ สุดตาชาติ  
นางสาวญาณิศา อาจปรุ   นางสาวรุง่ฤดี ตีระมาศวณิช

โทรศํพท์ /โทรสาร.   044 187 105        เว็บไซต์    www.thamenchai.go.th

รายงานผลการดาํ เนินงาน  ประจาํป�  2563

วารสาร เทศบาลตําบล

จัดทําโดย  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลทะเมนชัย
เลขที�        194 ม.2 ถนนโพธิ�ไทร ตําบลทะเมนชัย
                อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์ 31130

วสิยัทัศน์จงัหวดับุรรีมัย์
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พนัธกิจของเทศบาล(Mission)

วสิยัทัศน์ ทต.ทะเมนชยั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ของเทศบาล

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํป�ภาษีที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง



ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนบุรีรัมย์ให้มีความมั�นคง ยั�งยืน 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 อนุรักษ์ ฟ�� นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 

ส่งเสริมการผลิตสินค้า
การเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์จากไหม

และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย
(Mission) 

ส่งเสริมการผลิต
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย(VISION)
เป าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย

ศูนย์กลางการท่องเที�ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
เศรษฐกิจมั�นคง สังคมเข้มแข็ง

ส่งเสริมการท่องเที�ยว
อารยธรรมขอม 
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พันธกิจของเทศบาล(Mission) 

วิสัยทัศน(VISION)
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

"สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน

บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที�ดี"
 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื�น
ฐานให้ทั�วถึงร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

พฒันาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนให้เป�นเมอืง
นา่อยูอ่ยา่งยั�งยนื

สง่เสรมิอาชพี และสนบัสนนุ
การท่องเที�ยวนวตัวถีิ การ
ท่องเที�ยวเชงิอนรุกัษ์ เพื�อ
สรา้งรายได้ให้แก่ประชาชน

พฒันาคณุภาพการบรกิาร
โดยเนน้การสรา้งเสรมิ
ศักยภาพบุคลากร ตลอดจน
การใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมที�เหมาะสม

สรา้งเสรมิระบบการ
บรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป�น
วฒันธรรมองค์กร
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ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
สาธารณสุข สวัสดิการ ต่างๆ และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ�น
 



สรา้งเสรมิระบบ
การบรหิารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
 ให้เป�นวฒันธรรม

องค์กร
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พฒันาระบบ
โครงสรา้งพื�นฐาน
ให้ทั�วถึง โดยรว่ม
บูรณาการกับ

หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง
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พฒันาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนให้เป�น
เมอืงน่าอยู่
อยา่งยั�งยนื
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สง่เสรมิอาชพี และ
สนบัสนนุการท่องเที�ยว
นวตัวถีิ การท่องเที�ยว
เชงิอนรุกัษ์ เพื�อสรา้ง
รายได้ให้แก่ประชาชน
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สง่เสรมิพฒันาคณุภาพ
ชวีติประชาชนในด้าน

การศึกษา กีฬา นนัทนาการ
สาธารณสขุ สวสัดิการ ต่างๆ
และอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีท้องถิ�น
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พฒันาคณุภาพการ
บรกิาร โดยเนน้การสรา้ง
เสรมิศักยภาพบุคลากร

ตลอดจนการใช้
เทคโนโลย ีและ

นวตักรรมที�เหมาะสม
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies

การพฒันาด้านการคมนาคมขนสง่



ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies
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ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เทศบาลออกใหบ้รกิารซอ่มแซม
ระบบประปา เปลี�ยนหลอดไฟ

เป�นศูนยก์ลางการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานและประชาชน
ในพื�นที� เชน่ ประชาคมเพื�อแก้ไข
ป�ญหาเรื�องนํ�า
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies

ดา้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที�ดี

โครงการพฒันาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบติังาน (ดงูานธนาคารนํ�าใต้ดนิ)



ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies
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ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

โครงการรณรงค์และปลกูจติสาํนกึในการพทัิกษ์สิ�งแวดล้อม ประจาํป� 2563



ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies
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ดา้นการศึกษาและพฒันาคณุภาพชวีติ

งานวนัเดก็แหง่ชาติ ประจาํป� 2563

โครงการสบืสานประเพณวีนัลอยกระทง ประจาํป� 2563



ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies
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ดา้นการแก้ไขป�ญหาความยากจน

โครงการทําเตาเผาถ่านชวีมวลแบบตั�งและเตาแก๊สชวีมวล” 
ภายใต้โครงการเพิ�มสมรรถนะด้านการบรหิารและจดัการพลังงานครบวงจร

ในชุมชนระดับตําบลและเครอืขา่ยพลังงานชุมชน 
ประเภท อปท.บรหิารจดัการพลังงานที�ด ี(ป� 2562) ป�งบประมาณ 2563

โครงการสงเคราะหผ์ูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาล ประจาํป� 2563



ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
Development Strategies
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ดา้นเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรชัญา "เศรษฐกิจพอเพยีง"

เทศบาลตําบลทะเมนชยันาํองค์ความรูจ้ากการศึกษาดงูานมาสรา้งศูนยก์ารเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื�อเป�นศูนยตั์วอยา่งแก่พี�นอ้งประชาชนในพื�นที�



การป�องกันโรคติดเชื�อ
ไวรสัโคโรนา (COVID-19)
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เทศบาลตําบลทะเมนชยัจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละเป�ดศูนยกั์กตัวสาํหรบัผูที้�เดินทางมาจากพื�นที�เสี�ยง

มอบอุปกรณ์ป�อง กันและควบคุม โรค  COVIC-19  ประจาํ จุดตรวจประจาํห มู่บ้ าน
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โครงการฝ�กอบรมชุดปฏิบติัการจติอาสาภัยพบิติั

เทศบาลตําบลทะเมนชยัจดั "โครงการฝ�กอบรมชุดปฏิบติัการจติอาสาภัยพบิติั
ประจาํเทศบาลตําบลทะเมนชยั" ป�งบประมาณ 2563 โดยมคีณะครฝู�กป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย-สาํนกังานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดับุรรีมัย ์

รองปลัดพพิฒัน ์เรอืงประโคน ผอ.กองต่างๆ หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานเจา้หนา้ที� 
ผูน้าํชุมชน และประชาชนจติอาสาภัยพบิติั เขา้รว่มการฝ�กอบรม



พธิรีบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี
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          เทศบาลตําบลทะเมนชยั จดัพธิรีบัพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ เนื�องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 โดยมนีายป�ญญา มาจติต์(ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหน้าที�นายกเทศมนตร)ี นายทวเีกียรติ ปรชีาพาณิช
พฒันา(ประธานสภาฯ) นายพพิฒัน์ เรอืงประโคน(รองปลัดฯ) สมาชกิสภาเทศบาลฯ ผูอํ้านวยการกองต่างๆ
หวัหน้าสว่นราชการ พนักงานเจา้หน้าที� ผูน้าํชุมชน ประชาชนและจติอาสา เขา้รว่มรบัมอบพระบรม
ฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตําบลทะเมนชยั อําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย์
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ฝ�กซอ้มแผนป�องกันภัยฝ�ายพลเรอืน ประจาํป� 2563

          เทศบาลตําบลทะเมนชยั จดัโครงการฝ�กซอ้มแผนป�องกันภัยฝ�ายพลเรอืน ประจาํป�งบประมาณ
2563 โดยมนีายป�ญญา มาจติต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหน้าที�นายกเทศมนตรตํีาบลทะเมนชยั พ.ต.อ.ชูสทิธิ�
หล่อแสง (ผกก.สภ.ทะเมนชยั) นายทวเีกียรติ ปรชีาพานิชพฒันา ประธานสภา สมาชกิสภา ผอ.กองต่างๆ
หวัหน้าสว่นราชการ พนักงานเจา้หน้าที� ผูนํ้าชุมชน อพปร. คณะคร ู - นักเรยีนโรงเรยีนบา้นทะเมนชยั
โรงเรยีนบา้นหนองตาด และโรงเรยีนบา้นหนองหญ้าปล้อง เขา้รว่ม ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตําบลทะเมน
ชยั อําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย์
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"โครงการยกระดับศูนยก์ารเรยีนรูไ้อซทีีชุมชนสูศู่นยด์จิทัิลชุมชน”

          เทศบาลตําบลทะเมนชยั ไดร้บัการสนับสนุนวสัดอุุปกรณ์ใน “โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูไ้อซทีี
ชุมชนสูศู่นยด์จิทัิลชุมชน” ตามนโยบายของรฐับาลที�จะนําพาประเทศไทยก้าวสูไ่ทยแลนด ์ 4.0 ดว้ยการนาํ
เทคโนโลยดีจิทัิลเขา้มามบีทบาทสาํคัญในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจและสงัคมเพื�อสง่เสรมิเศรษฐกิจรากฐาน
ของประเทศใหเ้ขม้แขง็และเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนั ในเวทีโลกและการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน
ดจิทัิลใหม้ปีระสทิธภิาพสงูครอบคลมุทั�วประเทศ โดยมนีางสาวฉัตรเพชร วฒันสนธ ิ (นวค.ชก(สค.)) พรอ้ม
คณะฯ ลงพื�นที�ตรวจสอบครภัุณฑ์(ชุดใหม)่ พรอ้มสง่มอบ ณ ศูนยด์จิทัิลชุมชนเทศบาลตําบลทะเมนชยั
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"โครงการชุมชนปลอดขยะ "Zerowaste" ประจาํป�2563”

          เทศบาลตําบลทะเมนชยั ต้อนรบันางประณีต ถาวร (ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการติดตามประเมนิผล) พรอ้ม
คณะกรรมการจากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิ�งแวดล้อม ลงพื�นที�ตรวจติดตามประเมนิผลการดาํเนินงาน
โครงการชุมชนปลอดขยะ"ZEROWASTE" ประจาํป� 2563 พรอ้มมอบรางวลัใหแ้ก่บา้นสวนครวั หมูที่� 8
ซึ�งผา่นเขา้รอบระดบัประเทศ รอบที� 1 (1 ใน 17 แหง่ ของกลุ่ม M - ชุมชนขนาดกลาง) โดยม ีหวัหน้าสว่น
ราชการ และประชาชนในชุมชนบา้นสวนครวัรว่มใหก้ารต้อนรบัและรบัมอบรางวลั ณ ศาลาประชาคมบา้น
สวนครวั หมูที่� 8 ต.หนองบวัโคก อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรีมัย์
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"โครงการฝ�กอบรมวถีิพุทธ ประจาํป�งบประมาณ 2563”

          เทศบาลตําบลทะเมนชยั จดั“โครงการฝ�กอบรมวถีิพุทธ ประจาํป�งบประมาณ 2563” มพีระอธกิารทวี
ศักดิ� เทวมติโฺต (เจา้อาวาสวดัดา่นทองประชาสามคัคี) พระมหาอนุกลู สรุป�ฺโญ (พระวทิยากรจากวดับา้น
ขาม ตําบลไทยสามคัคี อําเภอหนองหงส ์จงัหวดับุรรีมัย)์ และพระจตพุร จกกฺวโร (เลขานกุารเจา้คณะตําบล
เมอืงแฝก) เป�นพระวทิยากร โดยมนีายป�ญญา มาจติต์ (ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหนา้ที�นายกเทศมนตรตํีาบลทะ
เมนชยั) ผอ.อุทัย ไรข่าม (ผอ.โรงเรยีนบา้นหนองตาด) ผอ.กองงานต่างๆ หวัหนา้สว่นราชการ พนักงานเจา้
หน้าที� คณะคร-ูนักเรยีน โรงเรยีนบา้นทะเมนชยั โรงเรยีนบา้นหนองตาด และโรงเรยีนบา้นหนองหญา้ปล้อง
เขา้รว่มอบรม ณ วดัดา่นทองประชาสามคัคี ตําบลทะเมนชยั อําเภอลําปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย์
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ทะ เมนชัย
รายงานผลการดาํ เนินงาน  ประจาํป�  2563

วารสาร เทศบาลตําบล

เว็บไซต์         www.thamenchai.go.th              โทรศํพท์ /โทรสาร. 044 187 105  

จัดทําโดย  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลทะเมนชัย
เลขที�        194 ม.2 ถนนโพธิ�ไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook   www.facebook.com/thamenchai
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