
ผ.02

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)
ประเภทงานถนน

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตจากแยกถนนรถไฟ ถนน
เทศบาล 1 หมู่ท่ี 2 ถึงศาลากลาง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (บ้านทะเมนชัย 
หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ถนนกว้าง 4.00 - 5.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ยาวรวม 1,500 
เมตร  ตามรูปแบบท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

- 1,500,000       - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

2 เสริมผิว คสล.ลาดทับด้วยแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีตถนนถนนเจริญชัย
 ภายในชุมชน (บ้านทะเมนชัย หมู่
 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ถนนกว้าง 4.00 เมตร 
ยาวรวม 1,200 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 
ตร.ม.ตามรูปแบบท่ี
เทศบาลก าหนด

- 1,700,000       - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี



71

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 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติ

กจากแยกป้อมต ารวจฯ ไปทางทิศ
ตะวันตกถึงจุดส้ินสุดถนน คสล. 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง
 8.00,6.00  และ 5.00
 ม. ยาวรวม  695.00 ม.
 หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 
ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า   
3,975 ตร.ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

- 1,000,000       - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกคูอิ
สาณเขียว ติดต่อจากหมู่ 1 - ฝาย
น้ าล้น - เขตเทศบาล (บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ก่อสร้างถนนหินคลุก(ฝ่ัง
ด้านหน้าโรงเรียนหนอง
หญ้าปล้อง) ถนนกว้าง 
3.00 เมตร ยาวรวม 250
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
750 ตร.ม. ตามรูปแบบท่ี

 -           300,000  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ศรราศีอนุศรณ์ (บ้านหนองหญ้า
ปล้องหมู่ท่ี 5)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 
2.50 ม. ยาว 90 ม. หนา
 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 225 ตร.ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -           400,000  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

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)
6 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจอมศรี

อุทิศ (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 
 5)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย
2.50 ม ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล.
 ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

         300,000  -  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

7 โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตเส้นทางเข้าวัด
หนองหญ้าปล้องถึงภายในบริเวณ
วัด (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

เสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 4 เซนติเมตร 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -           500,000  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุกซอยจอมศรีอุทิศ (บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
 ตามรูปแบบรายการ
เทศบาลฯ ก าหนด

         300,000  -  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 

100

การคมนาคมและ
การสัญจรไป-มา มี
ความสะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนดินจากวัด
หนองหญ้าปล้อง - สระหนองตาด  
(บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินคลุก ตาม
รูปแบบรายการเทศบาลฯ
 ก าหนด

         300,000  -  -  -  - การคมนาคมมี
ความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติ
กจากถนนเทศบาล 7 หมู่ท่ี 7  สุด
เขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย เช่ือม
ต าบลแสลงพัน

เพ่ือปรับปรุงถนนระหว่าง
ต าบล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ก่อสร้างถนนระหว่างต าบล
 ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -  -        3,000,000  -  - การคมนาคมมี
ความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

73

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

11 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.แต่
ละช่วงของบ่อพักถนนลาดยาง (ฝ่ัง
ตะวันตก) จากศาลาเดิมถึง
จุดส้ินสุดโครงการ (บ้านสวนครัว  
หมู่ท่ี 8)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาล ให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

กว้างเฉล่ีย 1.60, 2.40, 
3.00 ม.ยาวรวม 
121.50 ม.หนา 0.15 ม.
 พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
303.95 ตร.ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -  -  -        300,000 การคมนาคมมี
ความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอย
เข้าบ้านตาอ่ิม (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี
 8)

เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ม่ันคงแข็งแรง

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
2.50 ม. ยาวรวม 10 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล.
 ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

         100,000  -  -  -  - การคมนาคมมี
ความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเดิม ถนนเทศบาล 5 - 
สุดเขต  (บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13)

 เพ่ือปรับปรุงถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
ม่ันคงแข็งแรง

ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกฯ
 ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -  -  -        400,000  - การคมนาคมมี
ความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุกรอบสระยาวตะวันตก 
(บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ท่ี 14)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ถนนดิน กว้างเฉล่ีย 3. ม.
ยาวรวมประมาณ 416 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 124.80 ลบ.ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -           500,000  -  - การคมนาคมมี
ความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง
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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)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



15 โครงการก่อสร้างถนนดินลง หิน
คลุกคันคูคลองน้อยจากสระยาว - 
รพ.สต.บ้านบุแปบ (บ้านทะเมนชัย
สอง หมู่ท่ี 14)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

เสริมคันดินทางขนาดกว้าง
  5 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ม. 
ผิวจราจรหินคลุกขนาด
กว้าง 5 ม.  ยาวประมาณ 
 785 ม. หนา 0.10 ม.  
ท่อลอด ค.ส.ล. 0.60 ม.  
(มอก. ช้ัน 3) จ านวน 3 
จุด ยาวรวม 21 ท่อน 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -           250,000  -  -  - การคมนาคมมี
ความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 107

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

16 โครงการติดต้ังป้ายเตือนป้ายบอก
เส้นทาง +สัญญาณจราจรตามจุด
เส่ียงพร้อมติดต้ังในเขตเทศบาลฯ

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ติดต้ังป้ายเตือน ป้ายบอก
ทางไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ฯลฯ

         100,000           100,000           100,000        100,000        100,000 ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เทศบาล 4  (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี
 3)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -           200,000  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง



75

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)
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น

บ้านนางละเอียด เขียววิลัยซอย 4 
(บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -           300,000  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้าน
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -           200,000  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างหินคลุกบริเวณ
รอบสระประตีน ท้ัง 2 ฝ่ัง (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -           300,000  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างหินคลุกบริเวณ
รอบสระผักบุ้งท้ัง 2 ฝ่ัง (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

         300,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

76

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
บรรดาศักด์ิถนนเทศบาล 6 บ้าน
หนองตาด (หมู่ท่ี 3)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -           300,000  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริม
ผิวจราจรแอสฟัสส์ติกถนนเทศบาล
 6 (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -           800,000  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

24 โครงการขยายถนนดินหน้าบ้าน
ภัทรพลถึงทางแยกไปสระหนอง
ตาด (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 
5)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ขยายถนน ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -           300,000  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

25 โครงการเสริมผิวจราจรเป็นแอส
ฟัสส์ติก (บ้านบุแปป หมู่ท่ี 7)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
 ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -  -           600,000  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

77

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)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



26 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางระเบียบ (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี
 7)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -  -        500,000  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 
คันคูสระหนองหญ้าปล้อง (บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -  -        300,000  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน-หิน
คลุกแยกซอยทิวไผงามถึงซอยโรงสี
ชุมชนทิศตะวันออกรอบหมู่บ้าน 
(บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี5)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคันดินลงหิน
คลุก ตามรูปบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -  -           500,000  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
ใหม่ทิศตะวันตกสระหนองหญ้า
ปล้อง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี
5)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
 ตามรูปบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -  -           300,000  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง



78

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)
30 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย

จันทร์แก้ว (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี8)
เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

         300,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพิ
ทักษาบ้านสวนครัว (หมู่ท่ี 8)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

         300,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า 
ถนนทะเมนชัย ถึง บ้างสวนครัว 2
 ฝ่ัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ้าน
สวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ปรับปรุงทางเดินเท้า 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯก าหนด

       1,000,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า 
ถนนทะเมนชัย ถึง บ้างสวนครัว 2
 ฝ่ัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (บ้าน
สวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ปรับปรุงทางเดินเท้า 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯก าหนด

       1,000,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



79

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)
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฝ่ัง

ตะวันตกถนนประจันทร์ประภา 
(บ้านสวนครัว หมู่ท่ี8)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล.  ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

         500,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนน
จันทร์ประภา (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี
 8)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -  -        500,000  - ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
สมใจนึก (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
และให้แก่ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -  -  -        200,000 ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างวางท่อ/ปรับปรุง
รางระบายน้ า, วางท่อข้ามถนน
เทศบาล 1 หลังโรงสีไฟตีระมาศฯ 
ถึง  ศาลเจ้าพ่อหินต้ัง (บ้านทะเมน
ชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพักคสล . 
จ านวน 15 บ่อ ยาวรวม 
135 เมตร ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -           450,000  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

80

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

38 โครงการปรับระดับรางระบายน้ า/
วางท่อระบายน้ า+ บ่อพัก คสล. 
บริเวณหลังตลาดถึงฝ่ัง   ทิศเหนือ
โค้งศาลเจ้าพ่อหินต้ัง หลังตลาด 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ปรับระดับรางระบายน้ า/
วางท่อระบายน้ า+ บ่อพัก
 คสล. บริเวณหลังตลาด
ถึงฝ่ัง   ทิศเหนือโค้งศาล
เจ้าพ่อหินต้ัง หลังตลาด  
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -           600,000  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ถนน
เทศบาล 5 คุ้มโนนสว่าง(บ้าน
หนองตาด  หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย0.70 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -  -        500,000  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาล 4 
ฝ่ังทิศตะวันออก(ชุมชนหนองตาด 
 หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉล่ีย
 0.70 ม.  ยาวรวมเฉล่ีย 
0.70 ม. ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -  -  -        600,000 มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

ประเภทท่อระบายน้ า / รางระบายน้ า



81

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)
41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูป

ตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ถนน
เทศบาล 5 (2 ฝ่ังถนน) ถึงแยก
บ้านของนางเสง่ียม    ศิรินุมาศ 
(บ้านหนองตาด  หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด คสล. ขนาด กว้าง
เฉล่ีย  0.70 ม. ยาวรวม 
1,608.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.70 ม.  ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -        2,000,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัววีจากวัดป่าหนองหญ้าปล้อง - 
สระหนองตาด (บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัววี ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนดฯ

         700,000  -  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 101

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ้าน
นายไสว แสนพงษ์ (บ้าน   บุแปบ 
 หมู่ 7)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 0.60 ม. ยาว
รวม 68 ม. ลึกเฉล่ีย0.50
 ม. ฝ่ังทิศตะวันตก ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -           300,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.จากฟาร์มอาจารย์สันติ - นาง
สด (บ้านสวนครัว  หมู่ 8)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

วางท่อคสล. ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
 พร้อมบ่อพักคสล.ยาว
รวมประมาณ 107 ม. 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -           350,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

82

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

45 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.ถนน
เพลินจิตร (ทิศใต้) (บ้านสวนครัว 
หมู่ท่ี 8)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง
 0.70 เมตร ยาวรวม - 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร
 ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -  -        400,000  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

46 โครงการวางท่อระบายน้ า
มาตรฐานพร้อมบ่อพักจากบ้าน
นายด า-สระยาว ช่วงบ้านนายศูนย์ 
 สิบรัมย์ (บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ท่ี
 14)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

เพ่ือก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ ามาตรฐาน    ค.
ส.ล. ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

         150,000  -  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ถนนบุญสัมพันธ์ ทิศ
ตะวันออกจากบ้านนางอรุณ ชะ
นะนาน - ก าแพงวัดอิสาณทะเมน
ชัย (บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ท่ี 14)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -           700,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง



83

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)
48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป

ตัวยูพร้อมฝาปิดทางทิศตะวันตก
บ้านหนองตาด (บ้านหนองตาด 
หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -           700,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส่ี
แยกศูนย์อุตสาหกรรมทางทิศ
ตะวันตก 2 ข้างทางสุดเขตเทศบาล
 (บ้านตลาดทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -           800,000  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าใต้
ดินระบบเปิด ปิด (แหล่งส ารอง)ใน
เขตเทศบาล

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าใต้
ดินระบบเปิด ปิด ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -  -  -  -     2,000,000 มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูจากหลักกลางบ้านทางบ้านคุณ
เจริญ ชวดรัมย์ ไปถึงวัดอิสานทะ
เมนชัยพร้อมตะแกรงกับท้ังสอง
ด้าน ถนนเส้นกลางบ้าน (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -           800,000  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

84

งบประมาณและท่ีผ่านมา



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)
52 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารูป

ตัวยูแยกตลาดกลางบ้านทะเมนชัย 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -           600,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

53 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ ารูป
ตัวยูท้ัง 2 ฝ่ัง จาก ส่ีแยกเสาหลัก
เมืองถึงหน้าวัด  อิสานทะเมนชัย 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -  -        800,000  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดทางถนนเทศบาล 6 ท้ัง
 2 ฝ่ังบ้านหนองตาด (บ้านหนอง
ตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -           800,000  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

55 โครงการสร้างรางระบายน้ า ซอย
ร่วมใจพัฒนาถนนเทศบาล 5 
(บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -           800,000  -  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

85

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)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



56 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
ลงสระหนองตาด สระน้ าหมู่บ้าน 
(บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างวางระบายน้ า 
คสล. ตามรูปแบบรายการ
ท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -           500,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแยก
โรงเรียน-ลงสระหนองตาด บ้าน
หนองหญ้าปล้อง (บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -           700,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัว
ยูพร้อมฝาปิดซอยต่อจากซอย
เจริญนิเวศ-ซอยจันทร์กระจ่าง
(บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -           600,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัวยูฝาปิดหน้าบ้านผู้ใหญ่บุญจันทร์
 แช่มรัมย์ สุดเขตเทศบาล (บ้านบุ
แปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 -  -        1,000,000  -  - มีระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณบ้านเรือน
และพ้ืนท่ีทางการ
เกษตรของประชาชน

กองช่าง



86

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)

ประเภทงานขุดลอก

60 โครงการขุดลอกสระจ่ัน พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  (บ้านทะเมนชัย 
หมู่ท่ี 2)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เพ่ือเป็นขุดลอกสระจ่ัน  
ขนาดกว้างเฉล่ีย 1 ม.ยาว
 37 ม. ลึก 4 ม.  พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

         100,000 - - - - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้งร้อยละ ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

61 โครงการขุดลอกสระดอนหวาย 
(บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เพ่ือเป็นขุดลอกสระดอน
หวายขนาดกว้างเฉล่ีย 10
 ม. ยาว 226 ม. ลึก 
3.50 ม. ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด

 - - - 250,000       - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้งร้อยละ ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

62 โครงการขุดลอกคลองล าทะเมน
ชัย/อิสาณเขียวรอบเขตเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีได้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

ขุดลอกกว้างเฉล่ีย 12-30
 เมตร ยาวรวม 5,500 
เมตร

       3,500,000  -  -  -  - ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอและ
มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีได้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ

กองช่าง

63 โครงการขุดลอกสระหนองตาด 
(บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกสระหนองตาด 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -  -           800,000  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้งร้อยละ ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

87

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานงบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

64 โครงการขุดลอกห้วยศีรษะแรด 
(บ้านทะเมนชัยสอง หมู่ท่ี 14)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกสระหนองตาด 
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -        1,000,000  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
ป้องกันปัญหาภัย
แล้งร้อยละ ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

65 โครงการเสริมสันฝายก้ันน้ าใน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

เสริมสันฝายก้ันน้ า ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -        1,500,000  -  - ฝายก้ันน้ ามี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๐0

มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ า
ส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง

66 โครงการขุดลอกสระนกเขา (บ้าน
บุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกสระนกเขา   ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

 -        1,000,000  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร ร้อยละ
 ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

67 โครงการขุดลอกคลองสระยาว 
(บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกคลองสระยาว  
ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

 -           500,000  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร ร้อยละ
 ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

88

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)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



68 โครงการขุดลอกสระผักบุ้ง (บ้าน
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกสระผักบุ้ง  ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

         500,000  -  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร ร้อยละ
 ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

69 โครงการขุดลอกสระประตีน(บ้าน
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

 เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในชุมชน
ไว้อุปโภคตลอดท้ังปี 
เพ่ือให้เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกสระประตีน  ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก าหนด

         250,000  -  -  -  - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร ร้อยละ
 ๑๐0

ประชาชนในชุมชนมี
น้ าไว้อุปโภค บริโภค
ตลอดท้ังปีเพ่ือให้
เป็นแหล่งน้ าส ารอง
ไว้ใช้

กองช่าง

รวม 9,700,000       14,400,000      15,250,000      3,750,000     3,200,000     
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