
ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เสริมผิวจราจรลงหนิคลุกขนาด 700,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

จากถนนเมรุ - ถนนชุมรัมย์ เทศบาล ใหไ้ด้มาตรฐาน กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนทะเมนชัย หมูท่ี ่1) มัน่คงแข็งแรง 130.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาตรหนิคลุกไมน่้อยกว่า

292 ลบ.ม.  (ตามแบบแปลน

รายละเอยีดของเทศบาล)

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนดินลงหนิคลุก ขนาด 100,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ลงหนิคลุกถนนดินเข้าสระ เทศบาล ใหไ้ด้มาตรฐาน กว้างเฉล่ีย 4 ม. ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

หนองหญ้าปล้อง มัน่คงแข็งแรง 295 เมตร หนาเฉล่ีย ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนทะเมนชัย หมูท่ี ่1) 0.10 เมตร ปริมาตรหนิคลุก

ไมน่้อยกว่า 118 ลบ.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน เพือ่เป็นค่าก่อสร้างลาน 140,000     - - มีถนนทีไ่ด้ ชุมชนมีสถานที่ กองช่าง

เสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม ได้มีสถานทีก่ลางที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ที่ มาตรฐานเพิม่ขึน้ ทีก่ว้างขึน้ในการ

(ชุมชนทะเมนชัย  หมูท่ี ่1) กว้างขวาง ในการด าเนิน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม.  ร้อยละ 100 ด าเนินกิจกรรม
กิจกรรมร่วมกัน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ร่วมกัน

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่เป็นค่าเสริมดินคันทาง 150,000     150,000      150,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ถนนสายสระหนองตาด - เทศบาล ใหไ้ด้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

วัดป่าหนองหญ้าปล้อง มัน่คงแข็งแรง 198 ม. สูงเฉล่ีย 0.80 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนทะเมนชัย หมูท่ี ่1)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

5 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ถนนเมรุใหม่ - หมูท่ี ่5 เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนทะเมนชัย หมู ่1) มัน่คงแข็งแรง เมตร พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 750 ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ตร.ม. 

6 โครงการก่อสร้างขยายลาน เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน ขนาดกว้างเฉล่ีย 10 ม. 600,000     600,000      600,000     มีถนนทีไ่ด้ ชุมชนมีสถานทีท่ี่ กองช่าง

ค.ส.ล.เอนกประสงค์บริเวณ ได้มีสถานทีก่ลางที่ ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ กว้างขวางในการ

หลังสถานีรถไฟพร้อม กว้างขวาง ในการด าเนิน สองฝ่ังถนน พืน้ที ่คสล. ร้อยละ 100 ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน

ปรับปรุงภมูิทัศน์  กิจกรรมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์
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ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

7 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชน ก่อสร้างทางเท้าและคันหนิ 800,000     800,000      800,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

และคันหนิ ค.ส.ล. ถนน ได้มีสถานทีก่ลางที่ คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

รถไฟหน้าตลาดทะเมนชัย กว้างขวาง ในการด าเนิน 1.20 ม. ยาวรวม 205 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย กิจกรรมร่วมกัน

หมูท่ี่2)

8 โครงการขยายผิวจราจร  เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิมปูทับ 600,000     600,000      600,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

 คสล. ปูทับผิวจราจร เทศบาล ใหไ้ด้มาตรฐาน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

แอสฟลัท์ติกจากแยกป้อม มัน่คงแข็งแรง ขนาดกว้าง 8.00,6.00 ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ต ารวจฯไปทางทิศตะวันตก และ 5.00 ม. ยาวรวม

ถึงจุดส้ินสุดถนน ค.ส.ล.  695.00 ม. หนาเฉล่ีย 

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) 0.05 ม. ขนาดพืน้ทีไ่ม่

น้อยกว่า 3,975 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

9 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่เป็นค่าขยายไหล่ 200,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 เทศบาล ใหไ้ด้มาตรฐาน ทางถนน คสล. 2 ฝ่ัง มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มคีวาม

จากศาลเจ้าพอ่-สระจัน่ มัน่คงแข็งแรง ฝ่ังทิศตะวันตก กว้างเฉล่ีย ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย 1.40 ม. , ฝ่ังทิศตะวันออก

หมูท่ี ่2) กว้างเฉล่ีย 1 เมตร ยาวรวม

188 ม. หนา 0.15 ม.

พืน้ที ่คสล.ไมน่้อยกว่า 

225.60 ตร.ม.

10 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพือ่ใหชุ้มชนมีความเป็น กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้หมูบ่้าน 300,000     300,000      300,000     มีภมูิทัศน์ที่ ชุมชนมีความเป็น กองช่าง

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม จ านวน 2 จดุ คือ สวยงามเพิม่ขึน้ ระเบียบเรียบร้อย

ทางเข้า(ชุมชนตลาด เป็นทีป่ระทับใจแก่ผู้ที่ (สามแยกนายโกสุม และ ร้อยละ 100 และเป็นทีประทับใจ

ทะเมนชัย หมูท่ี ่2) สัญจรผ่านไป-มา ส่ีแยกศูนยห์ตัถฯ) แก่ผู้ทีสั่ญจรผ่านไป - มา
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

11 โครงการเสริมผิว คสล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่เป็นค่าขยายผิว 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ทางเรียบปูทับแอสฟลัท์ติก  เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน จราจร ค.ส.ล.ขนาดฃ มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

คอนกรีต(ชุมชนหนองตาด มัน่คงแข็งแรง กว้างเฉล่ีย 0.25 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

 หมูท่ี ่3 ) ยาวรวม 244 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่เป็นค่าก่อสร้างถนนดิน 120,000     120,000      120,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ลงหนิคลุกซอยนายบุญหนา เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ลงหนิคลุกกว้างเฉล่ีย 3.00 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ละมุล (ชุมชนหนองตาด มัน่คงแข็งแรง ยาวรวม 83.00 ม.หนาเฉล่ีย ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

 หมูท่ี ่ 3) 0.60 ม. ลงหนิคลุกพร้อมบดอัด

ปริมาตรดินถม 149.40 ลบ.ม. 
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งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

13 โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่ก่อสร้างขยายผิวจราจร 900,000     900,000      900,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

คสล.เสริมผิวลาดทับด้วย เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉล่ีย- เมตร มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

แอสฟสัส์ติกคอนกรีต มัน่คงแข็งแรง ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี่3)

14 โครงการก่อสร้างถนนดินไปทาง เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนดินขนาดกว้างเฉล่ีย 600,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

สระหนองตาด เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 1.50 ม. ยาว 85 ม. สูง มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี ่3 ) มัน่คงแข็งแรง ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

15 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต  เพือ่ป้องกันทีส่าธารณะให้  - เพือ่เป็นการก่อสร้างร้ัว 500,000     500,000      500,000     การรุกล้ าที่ ชุมชนมีทีส่าธารณะ กองช่าง

เสริมเหล็กโดยรอบสาธารณะ ปลอดภยั และสะดวกยิง่ขึน้ ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. สาธารณะ ลดลง มีมาตรฐาน ปลอดภยั

ศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 100 ชุมชนมีสถานทีท่ี่
(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี ่3 ) กว้างขวางในการ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ทิศใต้ รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5. ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง มัน่คงแข็งแรง ยาว 200 ม. หนา ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

หมูท่ี ่5) 0.15 ม.พีน้ทีก่่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

17 โครงการก่อสร้างร้ัวโดยรอบ เพือ่ส่งเสริมพฒันาการของ ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต 350,000     350,000      350,000     การรุกล้ าที่ สถานทีร่าชการมีความ กองช่าง

สนามเด็กเล่นพร้อมประตู เด็กใหม้ีสถานทีเ่ล่น กว้างเฉล่ีย 27.00 , 35 ม. สาธารณะ ลดลง ปลอดภยัเพิม่ขึน้

(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง ออกก าลังกายภายในชุมชน ยาว 32.50 , 50 ม. ร้อยละ 100

หมูท่ี ่5)  และ34.50 ม.สูง 2.00 ม. 
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งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

18 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่อ านวยความสะดวก คสล.กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. 300,000     300,000      300,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

คสล. หน้าวัดหนองหญ้า ความปลอดภยัในการสัญจร ยาวรวม 1,020 ม. หนา มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ปล้อง - โรงเรียนหนอง ไป - มาของประชาชน 0.50 ม. พืน้ที ่คสล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

หญ้าปล้อง  (สองฝ่ัง) ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.
(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง หมู ่5)

19 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต  ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิม 800,000     800,000      800,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

เสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟสัส์ติก  เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

คอนกรีต ถนนเทศบาล 4 มัน่คงแข็งแรง กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หนา ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี ่3 ) 0.05 ม. ยาวรวม 140 ม.

พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 560 ตร.ม.

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่ปรับปรุงถนนดินผิวจราจร 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ถนนชุมรัมย์ เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน คสล. ขนาดกว้าง 3.เมตร มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนหนองหญ้าปล้องหมูท่ี่5)  มัน่คงแข็งแรง ยาวประมาณ 260 เมตร ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้
สูงเฉล่ีย 1 เมตร หรือมี
พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 1,040 เมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต  เพือ่ก่อสร้างถนน 200,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ซอยทองจันทร์ เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน  ค.ส.ล. ขนาด กว้าง มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง มัน่คงแข็งแรง 3 ม. ยาว 143 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

หมู ่5)   หนา 0.15 ม. พีน้ที ่
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 429 ตร.ม.

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 400,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ถนนต่อจากซอยทิวไผ่งาม - เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

คูคลองอิสาณ  มัน่คงแข็งแรง หนา 0.15 ม. พีน้ที ่ค.ส.ล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้
(ชุมชนหนองหญ้าปล้อง ไมน่้อยกว่า 900 ตร.ม. ปริมาตร

หมู ่5) หนิคลุกลงไหล่ทางสองขา้งถนน

จ านวน 45 ลบ.ม.
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เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

23 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่เป็นค่ากอ่สร้าง 200,000     200,000      200,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ซอยบ้านนางประดุง เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่7) มัน่คงแข็งแรง เฉล่ีย 4 ม.ยาวรวม  - ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

24 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต  กอ่สร้างถมดินถนนดินใหม่ 320,000     320,000      320,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

เลียบทางรถไฟจุดเร่ิมต้น  เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ถนน ท. 7 (ทีน่านายเหรียญ  มัน่คงแข็งแรง 1,331 ม. หนา 1 ม. ปริมาตร ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

 สนรัมย์ ถึง สุดเขตเทศบาลฯ ดินถมไมน่้อยกว่า 6,655 ลบ.ม.

(ชุมชนบุแปบ หมูท่ี ่7) พร้อมเกรดบดอัดเรียบร้อย
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

25 โครงการก่อสร้างเสริมผิว เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เพือ่เป็นค่ากอ่สร้างถนนค.ส.ล. 800,000     800,000      800,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

จราจรถนนค.ส.ล.จาก เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน  ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ถนนเทศบาล 7 มัน่คงแข็งแรง ยาวรวม 410 ม. หนาเฉล่ีย ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

 (ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่7) 0.15 ม.พืน้ที ่ค.ส.ล.ไมน่้อยกว่า 

2,050 ตร.ม.และไหล่ทางทัง้

 สองขา้งลงหนิคลุก 61 ลบ.ม. 

26 โครงการเสริมผิวจราจรแอส เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิม 900,000     900,000      900,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ฟลัท์ติกคอนกรีตถนนรถไฟ เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

หน้าวัดด่านทอง-สะพานบ้าน มัน่คงแข็งแรง ขนาดถนนกว้างเฉล่ีย 4-7.70 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้
ครูเหรียญ ยาวรวม 1,835 ม. หนาเฉล่ีย 

(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่7) 0.05 ม. ขนาดพืน้ทีแ่อสฟัลท์ติก

ไมน่้อยกว่า 10,470 ตร.ม.

27 โครงการปรับปรุง,ปรับแต่ง เพือ่ความปลอดภยัในการ เพือ่เป็นค่าปรับปรุงคัน 800,000     800,000      800,000     การคมนาคมมีความ การคมนาคมและการ กองช่าง

ดินคันคูคลองดอนหวาย สัญจร ไป - มา ของ คูคลองดอนหวาย ปลอดภยัเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ทัง้ 2 ฝ่ัง(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่7) ประชาชน ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย 200,000     200,000      200,000     มีถนนทีไ่ด้ ชุมชนมีพืน้ทีใ่ช้สอยเพิม่ขึน้ กองช่าง

ถนนเทศบาล 3- สระยาว เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 5.00 ม. ยาวประมาณ มาตรฐานเพิม่ขึน้ เพือ่รองรับการก่อสร้าง

(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่7) มัน่คงแข็งแรง 42 ม. พืน้ทีค่สล.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ลานกีฬาประจ าชุมชน

210 ตร.ม. เพือ่เสริมสร้างความเจริญ

แก่บ้านเมืองและชุมชน

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่อ านวยความสะดวก เพือ่เป็นค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 200,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ

บ้านนางบัวใส-บ้านนายไสว ความปลอดภยัในการสัญจร  ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 68 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ กองช่าง

แสนพงษ์  ไป - มาของประชาชน หนา 0.15 เมตร พืน้ที ่คสล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่7) ไมน่้อยกว่า 204 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ซอยสุขประเสริฐ 200,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ซอยสุขประเสริฐ (ร่มเย็น) เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน เพือ่เป็นค่าก่อสร้างถนน มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนสวนครัว  หมูท่ี ่8) มัน่คงแข็งแรง คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ยาวรวม 62 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม. พืน้ที ่ค.ส.ล.
.ไม่น้อยกว่า  186 ตร.ม.

31 โครงการขยายผิวจราจร เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต กว้างเฉล่ีย 1.60,2.40, 200,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ค.ส.ล.แต่ละช่วงของบ่อพกั เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 3.00 ม. ยาวรวม 121.50 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ถนนลาดยาง (ฝ่ังตะวันตก) มัน่คงแข็งแรง หนา 0.15 ม. พืน้ที ่คสล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

จากศาลาเดิมถึงจุดส้ินสุดโครงการ ไม่น้อยกว่า 303.95 ตร.ม.

(ชุมชนสวนครัว  หมูท่ี ่8)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

32 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพือ่ปรับปรุงทัศนียภาพใน ก่อสร้างซุ้มประตูโครง 200,000     200,000      200,000     ชุมชนมีทัศนียภาพ ชุมชนมีความเป็น กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติทางเข้าชุมชน พืน้ทีใ่หส้วยงาม เหล็ก ขนาดกว้างเฉล่ีย ทีส่วยงามขึน้ ระเบียบเรียบร้อยและ

(ชุมชนสวนครัว  หมูท่ี ่8) ประมาณ 8 เมตร ร้อยละ 80 เป็นทีประทับใจแก่

สูงประมาณ 7.50 ม. ผู้ทีสั่ญจรผ่านไป - มา

33 โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนเพลินจิตร 800,000     800,000      800,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

เสริมผิวแอสฟลัส์ติกภายใน เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ชุมชน มัน่คงแข็งแรง ยาวรวมประมาณ 317 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) หนาเฉล่ีย 0.05 ม. พืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม.

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย 100,000     - - มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

 ซอยเข้าบ้านตาอิม่ เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 2.50 ม. ยาวรวม 10 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) มัน่คงแข็งแรง หนา 0.15 ม. พืน้ที ่คสล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

35 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนดิน กว้างเฉล่ีย 5 ม. 300,000     300,000      300,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

เลียบทางรถไฟด้านทิศ เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ยาวประมาณ 1,070 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ตะวันตก  มัน่คงแข็งแรง สูงเฉล่ีย 1 ม. พร้อมท่อ ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) ระบายวางท่อน้ ามาตรฐาน 

36 โครงการก่อสร้างเสริมผิว  เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 600,000     600,000      600,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

จราจร คสล.เทศบาล 5 เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ปูทับด้วยแอสฟลัท์ติก มัน่คงแข็งแรง ยาวประมาณ 152 ม. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีตจากแยกซุ้ม พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 608 ม.

ประตู-สระนกเขา

(ชุมชนบุล้ินฟา้  หมูท่ี ่13)

37 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนดิน กว้างเฉล่ีย 3. ม. 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

พร้อมลงหนิคลุกรอบสระยาว  เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ยาวรวมประมาณ 416 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

ตะวันตก หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาณ ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมูท่ี ่14) หนิคลุกไม่น้อยกว่า 124.80 ลบ.ม.

84

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ขยายผิว คสล.เพิม่ กว้าง 30,000       30,000        30,000       มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ซอยบ้านนางส าเนียง บุญโฮม  เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน เฉล่ีย 1.50 ม. ยาว 41 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมูท่ี ่14) หนา 0.15 ม. พืน้ทีค่สล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ไมน่้อยกว่า 61.50 ตร.ม.

39 โครงการก่อสร้างถนนดินลง เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต เสริมคันดินทางขนาดกว้าง 250,000     250,000      250,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

หนิคลุกคันคูคลองน้อยจาก เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน  5 ม. สูงเฉล่ีย 0.30 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

สระยาว - รพ.สต.บ้านบุแปบ มัน่คงแข็งแรง  ผิวจราจรหนิคลุกขนาดกว้าง ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมูท่ี ่14)  5 ม.  ยาวประมาณ

 785 ม. หนา 0.10 ม.

 ท่อลอด ค.ส.ล. 0.60 ม. 

 (มอก. ชั้น 3) จ านวน 3 จดุ 

ยาวรวม 21 ท่อน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

40 โครงการก่อสร้างราง เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า 500,000     500,000      500,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ ารูปตัวยู+ ฝาปิด ในบ้านเรือนของประชาชน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

คสล.ถนนสระก้านเหลือง 0.70 ม. ยาวรวม 744 ม. เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

จากส่ีแยกหลักเมือง  ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 100

- แยกถนนโพธิไ์ทร

(ชุมชนทะเมนชัย หมูท่ี ่1)

41 โครงการก่อสร้างวางท่อ/ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่ากอ่สร้างรางระบายน้ า 450,000     - - มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ปรับปรุงรางระบายน้ า, ในบ้านเรือนของประชาชน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

วางท่อข้ามถนนเทศบาล1 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

หลังโรงสีไฟตีระมาศฯ ถึง คสล. จ านวน 15 บ่อ 100 ของประชาชน

 ศาลเจ้าพอ่หนิต้ัง ยาวรวม 135 เมตร 

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2)
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เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

42 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า 500,000     500,000      500,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ ารูปตัวยู +ฝาปิดถนน ในบ้านเรือนของประชาชน รูปตัวยู +ฝาปิด ค.ส.ล. ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

เทศบาล5 คุ้มโนนสว่าง ขนาดกว้างเฉล่ีย0.70 ม.  เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนหนองตาด  หมูท่ี ่3) ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. 100 ของประชาชน

43 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่าก่อสร้าง 600,000     600,000      600,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ ารูปตัวยู +ฝาปิดถนน ในบ้านเรือนของประชาชน รางระบายน้ ารูปตัวยู+ ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

เทศบาล4 ฝ่ังทิศตะวันออก ใหม้าตรฐาน มัน่คง ฝาปิดค.ส.ล. ขนาดก เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนหนองตาด  หมูท่ี ่3) แข็งแรง ว้างเฉล่ีย 0.70 ม. 100 ของประชาชน

 ยาวรวมเฉล่ีย 0.70 ม. 
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

44 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อ คสล.ขนาดเส้น 600,000     600,000      600,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ ามาตรฐานถนน ในบ้านเรือนของประชาชน ผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

รถไฟ(ฝ่ังทิศใต้) แนวเดิม พร้อมบ่อพกั คสล.ยาว เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ฝ่ังตรงข้าม) รวม 471 ม. 100 ของประชาชน

(ชุมชนหนองตาด หมูท่ี ่3 )

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่ากอ่สร้าง 2,000,000  2,000,000   2,000,000  มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ า รูปตัวยู+ ฝาปิด ค.ส.ล. ในบ้านเรือนของประชาชน  รางระบายน้ ารูปตัวยู ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

ถนนเทศบาล 5 (2 ฝ่ังถนน) + ฝาปิดค.ส.ล. ขนาด เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

ถึงแยกบ้านของนางเสง่ียม  ศิรินุมาศ กว้างเฉล่ีย  0.70 ม. 100 ของประชาชน

(ชุมชนหนองตาด  หมูท่ี ่3) ยาวรวม 1,608.00 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. 
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

46 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่าก่อสร้าง 250,000     250,000      250,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ ารูปตัวยู + ฝาปิด ค.ส.ล.  ในบ้านเรือนของประชาชน รางระบายน้ าขนาดกว้าง ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ
ซอยสนิทวงศ์  0.70 เมตร ยาวรวม เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนหนองตาด  หมูท่ี ่3)  88 เมตร ลึกเฉล่ีย 100 ของประชาชน
0.70 เมตร

47 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ก่อสร้างราง'ระบายน้ า 850,000     850,000      850,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ ารูปตัวยู+ฝาปิด ใน ในบ้านเรือนของประชาชน รูปตัวย+ูฝาปิด ค.ส.ล. ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

ซอยส าเนียง ฝ่ังทิศใต้ ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.70 ม. เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนหนองหญ้าปล้องหมูท่ี ่5) ยาวรวม 354.00 ม. 100 ของประชาชน

ลึกเฉล่ีย 0.70 ม. 
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ถนนคสล.ขนาดกว้าง 400,000     400,000      400,000     มีถนนทีไ่ด้ การคมนาคมและการ กองช่าง

ซอยศรราศีอนุศรณ์ ในบ้านเรือนของประชาชน 2.50 ม. ยาว 90 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไป-มา มีความ

(ชุมชนหนองหญ้าปล้องหมูท่ี ่5) หนา 0.15 ม. พืน้ทีค่สล. ร้อยละ 100 สะดวกยิง่ขึน้

ไมน่้อยกว่า 225 ตร.ม.

49 โครงการวางท่อระบายน้ า  เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่าก่อสร้างวางท่อ 700,000     700,000      700,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

มาตรฐานถนนรถไฟ  ในบ้านเรือนของประชาชน ระบายน้ า ค.ส.ล. ชัน้ 3 ขนาด ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

(ฝ่ังทิศเหนือ) จุดเร่ิมต้นจาก Ø 0.60 ม. จ านวน 368 ท่อน เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

แนวท่อเดิมถึงบ้านอ.รุ่งทิวา พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล. จ านวน 100 ของประชาชน

(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่ 7)  38 บ่อ ความยาวรวม 418.00 ม. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

50 โครงการก่อสร้างวางท่อ/ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่าก่อสร้างวางท่อ 500,000     500,000      500,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

รางระบายน้ า ถนนรถไฟ ในบ้านเรือนของประชาชน ระบายน้ า ค.ส.ล.ชัน้ 3 / ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

(ฝ่ังทิศเหนือ) ซอย 4 เพือ่ปรับปรุงถนนใหไ้ด้ รางระบายน้ ารูปตัวยู+ เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ทัง้ 2 ฝ่ังถนน) มาตรฐาน มัน่คง แข็งแรง ฝาปิดยาวรวม 176 ม. 100 ของประชาชน
(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่ 7)

51 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่เป็นค่าก่อสร้างวางท่อ 500,000     500,000      500,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ ารูปตัวยู + ฝาปิด ในบ้านเรือนของประชาชน ระบายน้ ารูปตัวยู+ฝาปิด ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

คสล. ซอยบ้านนางรอด (ตามแบบแปลนรายละเอียด เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนบุแปบ  หมูท่ี ่ 7) ของเทศบาล) 100 ของประชาชน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

52 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กว้างเฉล่ีย 0.60 ม. 300,000     300,000      300,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ ารูปตัวยู+ฝาปิด ในบ้านเรือนของประชาชน ยาวรวม 68 ม. ลึกเฉล่ีย ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

ค.ส.ล. บ้านนายไสว แสนพงษ์ 0.50 ม. ฝ่ังทิศตะวันตก เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนบุแปบ  หมู ่7) 100 ของประชาชน

53 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง วางท่อคสล. ชัน้ 3 350,000     - - มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ า คสล.จากฟาร์ม ในบ้านเรือนของประชาชน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

อาจารย์สันติ - นางสด 0.60 ม. พร้อมบ่อพกั เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร
(ชุมชนสวนครัว  หมู ่8) คสล.ยาวรวมประมาณ 107 ม. 100 ของประชาชน

54 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  กอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวย ู 500,000     500,000      500,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ ารูปตัวยู + ฝาปิด ซอย ในบ้านเรือนของประชาชน  ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.70 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

บ้านคุณร าพรวน (ฝ่ังทิศใต้)  ยาวรวม 176.00 ม. เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนสวนครัว  หมูท่ี ่8)  ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. 100 ของประชาชน
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ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

55 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง กอ่สร้างรางระบายน้ า 300,000     300,000      300,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ า + รูปตัวยู ซอยสามัคคี  ในบ้านเรือนของประชาชน กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) ยาวรวม 70 ม. ฝ่ังทิศ เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

ตะวันออกลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 100 ของประชาชน

56 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ฝ่ังทิศตะวันตก+ทิศใต้ 400,000     400,000      400,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

น้ า + รูปตัวยู รอบอาคาร  ในบ้านเรือนของประชาชน กว้างเฉล่ีย 0.60 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

อเนกประสงค์ (2 ฝ่ัง) ยาวรวม 86 ม. ลึกเฉล่ีย เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) 0.50 ม. 100 ของประชาชน

57 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า 400,000     400,000      400,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ในบ้านเรือนของประชาชน รูปตัวย+ูฝาปิด กว้าง ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

ค.ส.ล.ถนนเพลินจิตร (ทิศใต้) 0.70 เมตร ยาวรวม - เมตร เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร 100 ของประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

58 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า 400,000     400,000      400,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ในบ้านเรือนของประชาชน รูปตัวย+ูฝาปิด กว้าง ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

ค.ส.ล.ถนนเพลินจิตร (ทิศใต้) 0.70 เมตร ยาวรวม - เมตร เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

(ชุมชนสวนครัว หมูท่ี ่8) ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร 100 ของประชาชน

59 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  เพือ่ก่อสร้างรางระบายน้ า 500,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

มาตรฐานพร้อมบ่อพกั ในบ้านเรือนของประชาชน ขาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

ค.ส.ล ถนนบุญยสัมพนัธ์ 0.60 เมตรพร้อมบ่อพกั เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

เร่ิมต้นจากบ้านนายสิน-วิดอิสาณ ค.ส.ล. 344 เมตร 100 ของประชาชน

(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมูท่ี ่14)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

60 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เพือ่ก่อสร้างวางท่อ 150,000     150,000      150,000     มีระบบระบายน้ า แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

มาตรฐานพร้อมบ่อพกั ในบ้านเรือนของประชาชน ระบายน้ ามาตรฐาน ทีไ่ด้มาตรฐาน บริเวณบ้านเรือนและ

จากบ้านนายด า-สระยาว  ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า เพิม่ขึน้ร้อยละ พืน้ทีท่างการเกษตร

ช่วงบ้านนายศูนย์   สิบรัมย์ ศูนย์กลาง 0.60 เมตร 100 ของประชาชน

(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมูท่ี ่14) พร้อมบ่อพกั ค.ส.ล.

61 โครงการติดต้ังป้ายเตือน เพือ่อ านวยความสะดวกและ ติดต้ังป้ายเตือน ป้ายบอกทาง 300,000     300,000      300,000     ประชาชนได้รับ ผู้ใช้รถใช้ถนนมคีวาม กองช่าง

ป้ายบอกเส้นทาง +สัญญาณ ใหแ้กป่ระชาชนทีสั่ญจรไปมา ไฟกระพริบพลังงานแสง การอ านวยความ ปลอดภยัในชีวิต

จราจรตามจุดเส่ียงพร้อมติดต้ัง อาทิตย ์ฯลฯ สะดวกในการ และทรัพยสิ์น

ในเขตเทศบาลฯ สัญจรไปมา

เพิม่ขึน้ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

62 โครงการขุดลอกสระหลวง +  เพือ่ใหม้แีหล่งน้ าในชุมชน  เพือ่เป็นขดุลอกสภาพเดิม 250,000     250,000      400,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

งานล้อมร้ัวลวดหนามโดย ไว้อปุโภคตลอดทัง้ปี เพือ่ให้ ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. ขดุลอกใหม่ การเกษตรและ น้ าไว้อปุโภค บริโภค

เพิม่ขึน้ร้อยละ 100 เป็นแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้  ขนาดกว้างเฉล่ีย 27.00 ม. ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปีเพือ่ใหเ้ป็น
(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู2่) ในฤดูแล้ง ยาวรวม 63.00 ม. ลึกเฉล่ีย- แล้งร้อยละ ๑๐๐ แหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ใน

รวมเดิม 4.00 ม. ฤดูแล้ง  

63 โครงการขุดลอกสระจัน่ เพือ่ใหม้แีหล่งน้ าในชุมชนไว้ เพือ่เป็นขดุลอกสระจัน่ 100,000     100,000      100,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง
(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) อปุโภคตลอดทัง้ปี  ขนาดกว้างเฉล่ีย 1 ม. การเกษตรและ น้ าไว้อปุโภค บริโภค

เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งน้ าส ารองไว้ ขนาดกว้างเฉล่ีย 25 ม. ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปีเพือ่ใหเ้ป็น

 ใช้ในฤดูแล้ง  ยาว 37 ม. ลึก 4 ม. แล้งร้อยละ ๑๐๐ แหล่งน้ าส ารองไว้ใช้

ในฤดูแล้ง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

64 โครงการขุดลอกคลองอิสาณ เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชน  เพือ่เป็นขุดลอกคลองอิสาณ 300,000     300,000      300,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

พร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ ไว้อุปโภคตลอดทัง้ปี เขียวพร้อมปรับปรุงภมูิทัศน์ การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

หลังศาลาประชาคม เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งน้ าส ารอง ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปีเพือ่ใหเ้ป็น

(ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมูท่ี ่2) ไว้ใช้ในฤดูแล้ง  แล้งร้อยละ ๑๐๐ แหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ใน

ฤดูแล้ง  

65 โครงการขุดลอกสระหนองตาด เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชนไว้ ต่อจากฝ่ังทิศตะวันตกจาก 400,000     400,000      400,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ขยายเต็มพืน้ที ่(ชุมชน อุปโภคตลอดทัง้ปี แนวเดิมกว้างเฉล่ีย 37 ม. การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

หนองหญ้าปล้อง ยาว 44 เมตร ลึกเฉล่ีย ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปี

หมูท่ี ่ 5) 3.50 ม. แล้งร้อยละ ๑๐๐

66 โครงการขุดลอกคลองดอนหวาย เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชนไว้ ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 250,000     250,000      250,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

(ชุมชนบุแปบ หมูท่ี ่7) อุปโภคตลอดทัง้ปี เฉล่ีย 10 ม. ยาว 226 ม. การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปี

แล้งร้อยละ ๑๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

67 โครงการขุดลอกสระอนามัย เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชนไว้ กว้างเฉล่ีย 33 ม. ยาว 100,000     100,000      100,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

อุปโภคตลอดทัง้ปี 78 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปี

แล้งร้อยละ ๑๐๐

68 โครงการขุดลอกสระน้ าด่ืม เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชน เพือ่เป็นขดุลอกสภาพเดิม 150,000     - - เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

(ชุมชนบุล้ินฟา้ หมูท่ี ่13) ไว้อุปโภคตลอดทัง้ปี ลึกเฉล่ีย 1 ม. ขดุลอกขนาด การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

ปากบนกว้างเฉล่ีย 30. ม. ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปี

ยาวรวม40 ม. ลึกเฉล่ีย- แล้งร้อยละ ๑๐๐

รวมเดิม 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:2

69 โครงการขุดลอกคลองอิสาณ เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชน ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 150,000     150,000      150,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง
เขียว (ชุมชนสวนครัว หมู ่8) ไว้อุปโภคตลอดทัง้ปี เฉล่ีย 12 ม. ยาว 480 ม. การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปี

แล้งร้อยละ ๑๐๐
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

70 โครงการขุดลอกล าหว้ย เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในชุมชน ขดุลอกคลองขนาดกว้าง 600,000     600,000      600,000     เกษตรกรมีน้ าใช้ใน ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

ศรีษะแรด + ฝายกัน้น้ า ไว้อุปโภคตลอดทัง้ปี เฉล่ีย 30 ม. ยาว 150 ม. การเกษตรและ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

(ชุมชนทะเมนชัย 2 หมูท่ี ่14) ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ป้องกันปัญหาภยั ตลอดทัง้ปี

แล้งร้อยละ ๑๐๐

71 ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล. 300,000     300,000      300,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

เสริมผิวจราจรแอสฟสัส์ติก สัญจรไป - มาทีส่ะดวก เสริมผิวจราจรแอสฟัสส์ติก มาตรฐานเพิม่ขึน้ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

คอนกรีตต่อถนนเทศบาล 4 และปลอดภยั คอนกรีต ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ร้อยละ 100 ตลอดทัง้ปี

บ้านหนองตาด หมูท่ี ่3 ยาวรวมประมาณ 228 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ปริมาณ

พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 912 ตร.ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

72 ก่อสร้างถนนคสล./ถนนดิน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนน คสล./ถนนดิน 120,000     120,000      120,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

แยกจากซอยสุขส าราญ ถนน สัญจรไป - มาทีส่ะดวก ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึน้ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

เทศบาล 4 บ้านหนองตาด และปลอดภยั ยาวรวม 49 เมตร หนาเฉล่ีย ร้อยละ 100 ตลอดทัง้ปี

หมูท่ี ่3 0.15 เมตร ปริมาณ

พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 171.50 ตร.ม.

73 ก่อสร้างถนน คสล./ถนนดิน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนน คสล./ถนนดิน 500,000     - - มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

แยกจากถนนเทศบาล 6 สัญจรไปมาทีส่ะดวกและ ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึน้ น้ าไว้อุปโภค บริโภค

บ้านหนองตาด หมูท่ี ่3 ปลอดภยั ยาวรวม 340 เมตร หนา ร้อยละ 100 ตลอดทัง้ปี

เฉล่ีย 0.15 เมตร ปริมาณ

พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 1,020 เมตร

พร้อมว่างท่อระบายน้ า คสล.

ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

0.60 เมตร จ านวน 3 จดุ รวม 12 ท่อน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

74 ซ่อมแซม/ปรับปรงุถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 2,300,000  2,300,000   2,300,000  มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คสล.เสริมผิวจราจร สัญจรไปมาทีส่ะดวกและ กว้างเฉล่ีย 5 เมตร  ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

ลาดยางพารา/แอสฟสัส์ติก ปลอดภยั 1,046 เมตร หนาเฉล่ีย0.05 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

คอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เมตร ปริมาณพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 

บ้านหนองตาด หมูท่ี ่3 5,230 ตารางเมตร  ตาม

รูปแบบที ่ทต.ทะเมนชัยก าหนด

75 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 960,000     - - มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

เทศบาล 7 (อาทิตย์อุทัย) สัญจรไปมาทีส่ะดวกและ กว้างเฉล่ีย 5 เมตร  ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

บ้านบุแปบ หมูท่ี ่7 ปลอดภยั 387 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

เมตร ปริมาณพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า

1,935 ตารางเมตร ตาม

รูปแบบที ่ทต.ทะเมนชัยก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

76 ซ่อมแซม/ปรับปรงุถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 3,100,000    3,100,000     3,100,000    มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

คสล. เสริมผิวจราจร สัญจรไปมาทีส่ะดวกและ กว้างเฉล่ีย 5 เมตร  ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

ลาดยางพารา/แอสฟสัส์ติก ปลอดภยั 1,405 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

คอนกรีต ถนนเทศบาล 7 เมตร ปริมาณพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า

บ้านบุแปบ หมูท่ี ่7 7,028 ตารางเมตร ตาม

รูปแบบที ่ทต.ทะเมนชัยก าหนด

77 ก่อสร้างถนน คสล.แยกจาก เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 170,000     170,000      170,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ถนนรถไฟเข้าบ้านนาง สัญจรไปมาทีส่ะดวกและ กว้างเฉล่ีย 3 เมตร  ยาวรวม มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

สมหมาย ชุบรัมย์ ปลอดภยั 51 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

บ้านบุแบป หมูท่ี ่7 เมตร ปริมาณพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า

153 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

ที ่ทต.ทะเมนชัยก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

78 เสริมผิวจราจร คสล.ลาดทับ เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,000,000  2,000,000   2,000,000  มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ด้วยแอสฟสัส์ติกคอนกรีต เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 1,400 เมตร พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

จากส่ีแยกหตัถกรรม - มัน่คงแข็งแรง หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

สุดเขต (ชุมชนทะเมนชัย หมู ่1) พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 5,600 ตร.ม.

ตามรูปแบบทีเ่ทศบาลก าหนด

79 เสริมผิว คสล.ลาดทับด้วย เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 4.00 เมตร 1,700,000  1,700,000   1,700,000  มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

แอสฟสัส์ติกคอนกรีตถนน เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ยาวรวม 1,200 เมตร มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

ถนนเจริญชัย ภายในชุมชน มัน่คงแข็งแรง หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

(ชุมชนทะเมนชัย หมู ่1) พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

ตามรูปแบบทีเ่ทศบาลก าหนด

103

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

80 ก่อสร้างถนนหนิคลุกคู เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

อิสาณเขียว ติดต่อจากหมู ่1 เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 250 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

-ฝายน้ าล้น - เขตเทศบาล มัน่คงแข็งแรง เมตร พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 750 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

(บ้านหนองหญ้าปล้อง ตร.ม. ตามรูปแบบทีเ่ทศบาล

หมู ่5) ก าหนด

81 เสริมผิว คสล.ลาดทัยด้วย เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

แอสฟสัส์ติกคอนกรีตถนน เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 220 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

พฒันา(ชุมชนลาดทะเมนชัย มัน่คงแข็งแรง เมตร พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า1,100 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

หมูท่ี ่2) ตร.ม. ตามรูปแบบทีเ่ทศบาล

ก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

82 เสริมผิว คสล.ลาดทับด้วย เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,700,000  1,700,000   1,700,000  มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

แอสฟสัส์ติกคอนกรีตถนน เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

เทศบาล4 (ชุมชนหนองตาด มัน่คงแข็งแรง เมตร พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 4,800 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

หมู ่3) ตร.ม. ตามรูปแบบทีเ่ทศบาล

ก าหนด

83 เสริมผิว คสล.ลาดทับด้วย เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,200,000  1,200,000   1,200,000  มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

แอสฟสัส์ติกคอนกรีตถนน เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

ถนนรถไฟส่วนทีเ่หลือ มัน่คงแข็งแรง เมตร พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า 4,800 ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

(ชุมชนบุแปบ หมู ่7) ตร.ม. ตามรูปแบบทีเ่ทศบาล

ก าหนด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

84 ขยายผิว คสล.ทางเท้า เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต กว้างเฉล่ีย 3 ม. ยาว 300,000     300,000      300,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

ถนนร่วมจิตร เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ประมาณ 142 ม. หนา มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

(ชุมชนสวนครัว หมู ่8) มัน่คงแข็งแรง 0.15 ม. พืน้ที ่คสล. ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

ไม่น้อยกว่า 426 ตร.ม.

85 เสริมผิว คสล.ลาดทับ ด้วย เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต กว้างเฉล่ีย 4  ม. ยาว 600,000     600,000      600,000     มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

แอสฟสัส์ติกคอนกรีตถนน เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ประมาณ 463 ม. หนา มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา ได้สะดวก

บุญสัมพนัธ์ (ชุมชนทะเมนชัย มัน่คงแข็งแรง เฉล่ีย 0.05 ม พืน้ทีไ่ม่ ร้อยละ 100 ยิง่ขึน้

หมู ่14) น้อยกว่า 1,852 ตร.ม. 

86 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพือ่ปรับปรุงถนนในเขต ถนน คสล.กว้างเฉล่ีย 300,000     - - มีถนนทีไ่ด้ ประชาชนมีถนนใช้ กองช่าง

จอมศรีอุทิศ (ชุมชนหนอง เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน 2.50 ม ยาว 300 ม. มาตรฐานเพิม่ขึน้ สัญจรไปมา 

หญ้าปล้อง หมู ่5) มัน่คงแข็งแรง หนา 0.15 ม. พืน้ที ่คสล ร้อยละ 100 ได้สะดวกยิง่ขึน้

ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
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เทศบาลต าบลทะเมนชยั  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีิตที่ดี

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ผลิต ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

ของโครงการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ตัวชีว้ัด คาดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)

87 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 500,000     500,000      500,000     มีถนนทีไ่ด้ ปรับปรุงซ่อมแซม กองช่าง

ภายในหมูบ่้านในเขตเทศบาล เทศบาลใหไ้ด้มาตรฐาน ภายในหมูบ่้านในเขต มาตรฐานเพิม่ขึน้ ถนนใหส้ามารถ

ต าบลทะเมนชัย มัน่คงแข็งแรง เทศบาลต าบลทะเมนชัย ร้อยละ 100 ใช้งานได้

ทีเ่กิดการช ารุดเสียหาย

7,420,000   

5,900,000   

9,700,000   

6,710,000  8,590,000   

6,470,000  9,000,000   

7,830,000  40,610,000 

6,350,000  

3,050,000  

16,450,000   

46,860,000   107
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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