
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 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินพร้อมติดต้ังถังกรองน้้า  (บ้าน
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

ประชาชนมีน้้าประปา
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน 
ก่อสร้างหอถังประปา 15 ลบ.
ม. + ติดต้ังถังกรองน้้าฯ  และ
งานระบบสูบน้้าผิวดิน ตาม
รูปแบบท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

550,000         - - - -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
จากสระประตีน - สระหนองตาด 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

ประชาชนมีน้้าประปา
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน  
ตามรูปแบบท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

- 600,000         - - -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดกลาง (สระหลวง) พร้อม
ติดต้ังโซล่าเซลส์ (บ้านทะเมนชัย 
หมู่ท่ี 2)

ประชาชนมีน้้าประปา
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง  ตามรูปแบบท่ี
เทศบาลฯ ก้าหนด

- 600,000         - - -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประเภทงานประปา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



90

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 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว

ดินสระหลวง (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)
ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง  ตามรูปแบบท่ี
เทศบาลฯ ก้าหนด

- - 800,000       - -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

5 โครงการวางท่อระบบประปาผิว
ดินคลองอิสาณเขียว (บ้านสวนครัว
 หมู่ท่ี 8)

ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง  ตามรูปแบบท่ี
เทศบาลฯ ก้าหนด

- - 800,000       - -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคของ
เทศบาลต้าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงระบบกรองน้้า
ให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับการ
อุปโภคและบริโภคให้แก่
ประชาชน

ปรับปรุงระบบกรองน้้าของ
เทศบาลฯ เช่น เป่าล้างบ่อ , 
ท้าความสะอาดระบบกรอง
น้้าประปา ฯลฯ

200,000         200,000         200,000       200,000       200,000        น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ของเทศบาลต้าบลทะเมนชัย

เพ่ือปรับปรุงประปาของ
เทศบาลต้าบลทะเมนชัย
ให้สามารถครอบคลุกทุก
พ้ืนท่ี

ขยายเขตระบบปา , วางท่อเมน
 ฯลฯ

1,000,000      1,000,000      1,000,000    1,000,000    1,000,000     น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังระบบประปาผิวดิน
คลองต้นน้้าล้าห้วยทะเมนชัย

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ติดต้ังระบบประปาผิวดินคลอง
ต้นน้้าล้าห้วยทะเมนชัยด้วย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ตาม
รูปแบบเทศบาลก้าหนด

         500,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

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)
9 โครงการขยายเขตประปานอกเขต

เทศบาลต้าบลทะเมนชัย จากบ้าน
บุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13 ไปเขตต้าบลทะ
เมนชัย

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตระบบประปา , วาง
ท่อส่งน้้าประปา ฯลฯ

      1,000,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

10 โครงการขยายเขตประปานอกเขต
เทศบาลต้าบลทะเมนชัย จากบ้าน
บุแปบ หมู่ท่ี 7 ไปเขตต้าบลแสลง
พัน

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภค

ขยายเขตระบบประปา , วาง
ท่อส่งน้้าประปา ฯลฯ

      1,000,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้้า
บ้านบุล้ินฟ้า (บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี
13)

เพ่ือปรับปรุงประปาของ
เทศบาลต้าบลทะเมนชัย
ให้สามารถครอบคลุกทุก
พ้ืนท่ี

ปรับปรุงระบบกรองน้้า บ้านบุ
ล้ินฟ้า ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก้าหนด

 -          500,000  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้้า
บ้านหนองตาด (บ้านหนองตาด   
หมู่ท่ี 3)

เพ่ือปรับปรุงประปาของ
เทศบาลต้าบลทะเมนชัย
ให้สามารถครอบคลุกทุก
พ้ืนท่ี

ปรับปรุงระบบกรองน้้า บ้าน
หนองตาด ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

 -          500,000  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังถังประปาบริเวณ
ศาลากลางหมู่บ้าน (บ้านตลาดทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภค

ติดต้ังถังประปาบริเวณศาลา
กลางหมู่บ้าน ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

         500,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงระบบประปา
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงประปา ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

         500,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

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)
15 โครงการปรับปรุงระบบประปา

(บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)
เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงประปา ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

 -  -  -        500,000  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างระบบปะปาคุ้ม
ป่าม่วง (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงประปาคุ้มป่าม่วง ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลฯ 
ก้าหนด

 -  -        500,000 -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์พร้อมท่อ
ส่งน้้ารอบหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต้าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภค

ติดต้ังโซล่าเซลส์ ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

      1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

18 โครงการบ้ารุงรักษาท่อส่งน้้า 
ประปาในเขตเทศบาลต้าบล      
ทะเมนชัย

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

บ้ารุงรักษาท่อส่งน้้าประปาใน
เขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย

      1,000,000       1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตประปา ถนน
เทศบาล 5 ฝ่ังทิศตะวันตก (บ้าน
หนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ขยายเขตประปา ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

         300,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

20 โครงการรขยายเขตประปาถนน
เทศบาล 4 ฝ่ังทิศตะวันออก (บ้าน
หนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตประปา ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

         300,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



93

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)
21 โครงการปรับปรุงล้างท่อประปาใน

เขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย
เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงล้างท่อประปาในเขต
เทศบาลฯ

           20,000            20,000          20,000          20,000          20,000  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

22 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์พร้อม
ระบบประปาท่ีศาลาประชาคม 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

ติดต้ังโซล่าเซลส์ ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

         800,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตระบบประปา
ถนนเทศบาล 4 ฝ่ังตะวันออก 
(บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ขยายเขตระบบประปา ถนน
เทศบาล 4 ฝ่ังตะวันออก ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลฯ 
ก้าหนด

         200,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงระบบประปา  
ผิวดินสระหลวงบ้านบุแปบพร้อม
โซล่าเซลล์และวางท่อลงรอบ
หมู่บ้าน (บ้านบุแปป หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบประปา  ผิวดิน
สระหลวงบ้านบุแปบพร้อมโซ
ล่าเซลล์และวางท่อลงรอบ
หมู่บ้าน ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก้าหนด

 -          500,000  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

25 ก่อสร้างอาคารกรองน้้าใสพร้อม
ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าระบบ
อัตโนมัติของเทศบาลต้าบลทะเมน
ชัย

เพ่ือให้มีน้้าสะอาดและ
เพียงพอส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างอาคารกรองน้้าใส
พร้อมติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า
ระบบอัตโนมัติ ตามรูปแบบ
รายการของเทศบาลฯ ก้าหนด

      1,000,000  -  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



94

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)
26 โครงการวางท่อประปาในหมู่บ้าน

คุ้มป่าม่วง (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)
เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

วางท่อประปาในหมู่บ้าน ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลฯ 
ก้าหนด

 -  -        600,000  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

27 โครงการวางท่อประปาใหม่ภายใน
หมู่บ้าน  (บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

วางท่อประปาใหม่ ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

 -          500,000  -  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

28 โครงการวางท่อประปาใหม่ภายใน
หมู่บ้าน   (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

วางท่อประปาใหม่ ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

 -  -  -        500,000  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

29 โครงการวางท่อประปาใหม่ภายใน
หมู่บ้าน (บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

วางท่อประปาใหม่ ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

 -  -        500,000  -  -  น้้าประปามีความ
สะอาดและ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

ประชาชนได้มีน้้าท่ี
สะอาดและ
ปลอดภัยส้าหรับ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

30 วางท่อส่งน้้าดิบเพ่ือใช้ในการผลิต
น้้าประปา(บริเวณฝายกักเก็บน้้า
คลองสระยาว ถึงสระหนองตาด)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

วางท่อ  PE100ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง160 มม. 
(6น้ิว) พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง
 ยาวรวม 1,030 เมตรพร้อม
เคร่ืองสูบน้้า ตามรูปแบบ
เทศบาลก้าหนด

      1,500,000  -  -  -  -  มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
บริโภคเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 100

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

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)

31 โครงการเจาะบ่อดาลพร้อมติดต้ัง
ถังใหม่ (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่
ท่ี 5)

ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาล+โซล่าเซลส์+
อุปกรณ์อ่ืนตามรูปแบบ
รายการท่ีก้าหนด

         500,000  -  -  -  -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

32 โครงการติดต้ังถังน้้ากักเก็บน้้า 4 
ถัง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 5)

ประชาชนมีน้้าสะอาด
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค

3,000ลิตรต่อถัง+แรงดึงน้้า+
ฐาน อุปกรณ์อ่ืนตามรูปแบบ
รายการท่ีก้าหนด

 -          300,000  -  -  -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

33 โครงการเจาะน้้าบาดาลติดต้ัง
อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์พร้อม
เดินสายไฟ และติดต้ังถังใหม่ 
(บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

เเจาะน้้าบาดาลติดต้ังอุปกรณ์
ระบบโซล่าเซลล์พร้อมเดิน
สายไฟ และติดต้ังถังใหม่  ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลฯ 
ก้าหนด

 -  -        500,000  -  -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

34 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดต้ัง
อุปกรณ์บ่อบาดาลโซล่าเซลล์สระ
หนองตาด (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอ
ส้าหรับอุปโภคและ
การเกษตร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส้าหรับประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
อุปกณ์บ่อบาดาลโซล่าเซลส์
สระหนองตาด ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

         500,000  -  -  -  -  ประชาชนมีน้้า
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ประชาชนมี
น้้าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

 งานขุดเจาะบ่อบาดาล

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)

35 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต้่าต่อจาก
โครงการเดิมจนถึงสวนของนาย
เสวย ชุบรัมย์ พร้อมติดต้ังโคม
ไฟฟ้า  (บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรช่วง
ค้่าคืนและมีความปลอดภัย

อุดหนุนการไฟฟ้าฯ ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อ
จากโครงการเดิมจนถึงสวน
ของนายเสวย ชุบรัมย์

         200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

36 ขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต้่าซอย
บ้านนายทวี ซอกรัมย์ (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรช่วง
ค้่าคืนและมีความปลอดภัย

อุดหนุนการไฟฟ้าฯ ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธาณะ
 ซอยบ้านนายทวี ซอกรัมย์

         200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

37 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า
สาธารณะระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ในเขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรช่วง
ค้่าคืนและมีความปลอดภัย

ติดต้ังระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติใน
เขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย

         200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
นอกเขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย
จากบ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7 ไปเขต
ต้าบลแสลงพัน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

อุดหนุนการไฟฟ้าฯ ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะนอก
เขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย
จากบ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7 ไปเขต
ต้าบลแสลงพัน

      1,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

งานไฟฟ้า

งบประมาณและท่ีผ่านมา



97

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)
39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

นอกเขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย
จากบ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13 ไปเขต
ต้าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

อุดหนุนการไฟฟ้าฯ ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะนอก
เขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย 
จากบ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13 ไป
เขตต้าบลทะเมนชัยน

      1,000,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลต้าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ติดต้ังก่ิงโคมไฟฟ้า LED 
บริเวณจุดเส่ียงภายในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต้าบลทะเมนชัย ท้ัง 8
 หมู่บ้าน

         300,000          300,000        300,000        300,000        300,000 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
ซอยบบรดาศักด์ิ ถนนเทศบาล 6 
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง (บ้านหนอง
ตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง

 -          400,000  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามหมู่บ้านบุแปบ ตามถนนทุก
สายในชุมชน (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง

 -  -          40,000  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ถนนเรียบทาง
รถไฟ (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี8)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง

 -          400,000  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

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)
44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า

ถนนจันทร์ประภา (บ้านบุแปบ มู่ท่ี
 7)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง

         400,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสามแยก (บ้านสวนครัว 
หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างแบบ
โคมไฟสีเหลืองเสาสูง

         200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการปรังปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสามแยกหนองบัวโคก 
(บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีและนอกเขตพ้ืนท่ี

ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแบบ
โคมไฟสีเหลือง

         200,000  -  -  -  - ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความ
ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรช่วงค้่าคืน
และมีความปลอดภัย

กองช่าง

ประเภทงานอาคาร
47 โครงการปรับปรุงศูนย์หัตถกรรม

เป็นตลาดสดเทศบาลต้าบลทะ
เมนชัย

เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทาง
การจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลทะเมนชัยก้าหนด

-  -        500,000  -  - มีแหล่งจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
ได้มาตรฐานร้อยละ
 100

ประชาชนมีช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทาง
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

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)
48 โครงการศาลปู่ตาและปรับปรุงภูมิ

ทัศน์พร้อมร้ัวโดยรอบ (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ให้มีความร่มร่ืนสวยงาม 
สะอาด น่าพักผ่อน

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลทะเมนชัยก้าหนด

250,000          -  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 101

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ส้าหรับออกก้าลังกาย

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายและส้าหรับ
ใช้ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาในพ้ืนท่ี

อาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง
 20.00 เมตร ยาว 56.00 
เมตร ตามรูปแบบรายการท่ี
ก้าหนด

3,900,000      3,900,000      - - - มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

มีสถานท่ีออกก้าลัง
กายท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างขยายลาน  คสล. 
เอนกประสงค์บริเวณ หลังสถานี
รถไฟพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(บ้านตลาดทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน 
กิจกรรมร่วมกัน

ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 10 ม.ยาว 20 ม. หนา 
0.15 ม. สองฝ่ังถนน พ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

- 600,000         - - - มีสถานท่ีในการ
ด้าเนินกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

51 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคม ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลทะ
เมนชัยก้าหนด

500,000          -  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



101

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 โครงการก่อสร้างขยายลาน  คสล. 

เอนกประสงค์บริเวณ หลังสถานี
รถไฟพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(บ้านตลาดทะเมนชัย หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน 
กิจกรรมร่วมกัน

ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 10 ม.ยาว 20 ม. หนา 
0.15 ม. สองฝ่ังถนน พ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

- 600,000         - - - มีสถานท่ีในการ
ด้าเนินกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

53 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคม ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลทะ
เมนชัยก้าหนด

500,000          -  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงอาคาร SML 
สามแยกถนนร่วมจิตร (บ้านสวน
ครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงอาคาร SML  ตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต้าบลทะ
เมนชัยก้าหนด

-          300,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์และงานล้อมร้ัว
โดยรอบ (บ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต้าบลทะเมนชัยก้าหนด

500,000          -  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

56 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
พร้อมร้ัวรอบบริเวณศาลา
ประชาคม (บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อม
ร้ัวรอบบริเวณศาลาประชาคม 
ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ฯ ก้าหนด

-          300,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



102

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)
57 โครงการก่อสร้างห้องน้้าในบริเวณ

ศาลาประชาคม (บ้านทะเมนชัย 
หมู่ท่ี1)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ก่อสร้างห้องน้้าในบริเวณศาลา
ประชาคม ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ ก้าหนด

-          300,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์หลังใหม่ ลาน
คอนกรีตหมู่บ้าน โรงจอดรถ (บ้าน
หนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หลังใหม่

-  -        500,000  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ชุมชนบุแปบ 
ซ่อมแซมหลังคาอันเก่าพร้อมสร้าง
ห้องน้้า (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี7)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ก้าหนด

-          200,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม
หลังเก่าหมู่บ้าน (บ้านสวนครัว  
หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงศาลาประชาคมหลัง
เก่า ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก้าหนด

-          200,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุงลาน คสล.(บ้าน
สวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีสถานท่ีกลางท่ี
กว้างขวาง ในการด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงลาน คสล. ตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลฯ 
ก้าหนด

-  -        100,000  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

รวม 21,720,000    13,920,000    8,360,000    4,520,000    3,520,000    

งบประมาณและท่ีผ่านมา


