
งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต

เสริมเหล็กโดยรอบที่สาธารณะ
ศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ 
(บา้นหนองตาด หมู่ที่ 3)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้าง
ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบที่
สาธารณะศาลาเอนกประสงค์หลัง
ใหม่ ก่อสร้างร้ัวประตูเหล็กขนาด
ความยาวรวม 134 เมตร ตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนดพร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

500,000  บา้นหนองตาด 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบสนาม
เด็กเล่นพร้อมประตู (ชุมชน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้าง
ร้ัวรอบสนามเด็กเล่นพร้อมประตู
เหล็ก ขนาดความยาวรวม 127 
เมตร ตามรูปแบบรายการที่ก าหนด
พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

350,000  บา้นหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาของเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาฯ ของเทศบาลต าบล    
ทะเมนชัย ในการติดต้ัง/เปล่ียน
ระบบถังกรอง/กรองสนิมเหล็ก
น้ าประปาจ านวน 4 ถัง ใหก้ารผลิต
น้ าประปามีคุณภาพดีย่ิงขึ้น

320,000  ทต.ทะเมนชัย กองช่าง

24

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2563พ.ศ.2562



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้น

นางบวัใส - บา้นนายไสว แสน
พงษ์ (ชุมชนบแุปบ หมู่ที่ 7)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 
เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมปริมาณพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. ตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด พร้อม
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

103,000     ชุมชนบแุปบ  
 หมู่ที่ 7

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
จากถนนเทศบาล 7 (อาทติย์
อุทยั) บา้นบแุปบ หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 
เมตร ยาว 394.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมปริมาณพื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,970 ตร.ม. 
ตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 
พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

960,000     ชุมชนบแุปบ  
 หมู่ที่ 7

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา
พร้อมเจาะบอ่บาดาล (ชุมชน
สวนครัว หมู่ที่ 8)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการปรัปบรุง
ระบบทอ่ประปา/เจาะบอ่บาดาล 
ตามรูปแบบที่รายการก าหนดพร้อม
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

250,000  ชุมชนสวนครัว 
หมู่ที่ 8

กองช่าง

25

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

รูปตัวยู+ฝาปดิ คสล.สระ
ก้านเหลืองจากส่ีแยกหลักเมือง -
 แยกถนนโพธ์ิไทร (ชุมชน       
ทะเมนชัย หมู่ที่ 1)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปดิ 
คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.70 เมตร
 ยาวรวม 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.50 เมตร  ตามรูปแบบรายการที่
ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

500,000  ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างวางทอ่/
ปรับปรุงรางระบายน้ า , วางทอ่
ข้ามถนนเทศบาล 1 หลังโรงสี
ไฟตีระมาศฯ ถึงศาลเจ้าพ่อหนิต้ัง
 (ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปดิ คสล. เร่ิมจากทอ่งข้ามน้ า
ไหลลงถนนเทศบาล 1 ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 0.70 เมตร  ยาวรวม 77.00
 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด พร้อม
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

300,000  ชุมชนตลาดทะ
เมนชัย หมู่ที่ 2

กองช่าง

26

ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร 

คสล. เทศบาล 5 ปทูบัด้วย   
แอสฟัสทติ์กคอนกรีต จากแยก
ซุ้มประตู - สระนกเขา (ชุมชน  
บล้ิุนฟ้า หมู่ที่ 13 )

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล. 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 152 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 760 ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

230,000  ชุมชนบล้ิุนฟ้า 
หมู่ที่ 13

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกคลองอิสาณ
เขียว (ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
ขุดลอกอิสาณเขียว ขุดลอกใหม่
ขนาดปากบนกว้าง 14.00 เมตร 
ยาวรวม 422.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 1  
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,049 
ลบ.ม. (สภาพเดิมลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร)  ตามรูปแบบรายการที่
ก าหนด พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

150,000  ชุมชนสวนครัว 
หมู่ที่ 8

กองช่าง

27

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง

ถนนคสล. เสริมผิวจราจรแอส
ฟัสทติ์ก ต่อจากเทศบาล 4 
(บา้นหนองตาด หมู่ที่ 3)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวจราจร
แอสฟัสทติ์ก ขนาดกว้างเฉล่ีย4.00
เมตร ยาวประมาณ 138 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร รวมปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.ตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนด พร้อม
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

200,000  บา้นหนองตาด 
หมู่ที่ 3

กองช่าง

12 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
มาตรฐานพร้อมบอ่พัก คสล. 
ถนนบญุยสัมพันธ์ จากบา้น  
นายสิน - วัดอิสาณ (ชุมชนทะ
เมนชัย 2 หมู่ที่ 14 )

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ ามาตรฐาน
พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาดทอ่ คสล.
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบอ่พักจ านวน 12 บอ่ 
ยาวรวม 108 เมตร  ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

460,000  ชุมชนทะเมนชัย 
2 หมู่ที่ 14

กองช่าง

28

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการเสริมผิว คสล.ลาดทบั

ด้วยแอสทฟ์ัสทติ์กคอนกรีต 
ถนนบญุยสัมพันธ์ (ชุมชน       
ทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 14)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวจราจร
แอสฟัสทติ์กคอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาวรวม 
230.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,150 ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

336,000  ชุมชนทะเมนชัย 
2 หมู่ที่ 14

กองช่าง

14 โครงการเสริมผิว คสล.ลาดทบั
ด้วยแอสฟัสทติ์กคอนกรีตถนน
เจริญชัยภายในชุมชน (ชุมชน  
ทะเมนชัย หมู่ที่ 1 )

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการ
เสริมผิว คสล. ด้วยแอสฟัสทติ์ก  
คอนกรีต ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 
เมตร ยาวรวม 400.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร รวมปริมาณ
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.
ม.ตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 
พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

500,000  ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1

กองช่าง

29

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการเสริมผิวถนน คสล. 

ซอยบา้นนางส าเนียง บญุโฮม 
(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมู่ที่ 14)

ก่อสร้าง/ขยายถนน ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 1.50 เมตร ยาว 41.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
61.50 ตร.ม.  ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

30,000    ชุมชนทะเมนชัย 
2 หมู่ที่ 14

กองช่าง

16 โครงการขยายไหล่ทาง ถนน 
คสล. ถนนเทศบาล 1 จากศาล
เจ้าพ่อ - สระจั่น (ชุมชนตลาด 
ทะเมนชัย หมู่ที่ 2)

ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ฝ่ังตะวันตก
 ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.40 เมตร ฝ่ัง
ทศิตะวันออก ขนาดกว้างเฉล่ีย 
1.00 เมตร ยาวรวม 188 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
225.60 ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

120,000  ชุมชนทะเมนชัย 
2 หมู่ที่ 14

กองช่าง

30

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์



งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม 
(ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)

ก่อสร้างลาน คสล. หนาเฉล่ีย 0.15
 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
145.61 ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย

140,000  ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1

กองช่าง

31

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน  กองช่าง  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีมัย์

ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
ที่

รบัผิดชอบ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563


