
ผ.02/1

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 ก่อสร้างถนนหินคลุกฝ่ังทิศ

ตะวันตกของห้วยศรีษะแรด
ตลอดแนว (บ้านทะเมนชัย 
หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ลงหินคลุกกว้างเฉล่ีย 
4.00 เมตร ยาวรวม 
743 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 297.20 
ลบ.ม.ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

250,000      - - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

2 ปรับปรุงถนนข้างโรงสี 
ชุมชน (สระก้านเหลือง) 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ปรับปรุงลาดผิวแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต กว้าง
เฉล่ีย 4.00 เมตร 
ยาวประมาณ372 
เมตร หนา 0.05 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 1,488 ตร.ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

500,000      - - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  

 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี
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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)
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากถนนเมรุ - ถนนชุมรัมย์ 
(บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4.00 ม. ยาวรวม 
130.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. 
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 292 ลบ.ม. 
 ตามรูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

700,000      - - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกถนนดินเข้าสระ
หนองหญ้าปล้อง (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ถนนดินลงหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉล่ีย 4 
ม. ยาวรวม 295 
เมตร หนาเฉล่ีย
0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 118 ลบ.
ม.  ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

100,000      - - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ถนนสายสระหนอง
ตาด -วัดป่าหนองหญ้าปล้อง
 (บ้านทะเมนชัย หมู่ท่ี 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว  198 ม. สูง
เฉล่ีย 0.80 ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

150,000      - - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 101

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)
6 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนน

เมรุใหม่ - หมู่ท่ี 5 (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ 1)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ถนนกว้าง 3.00 
เมตร ยาวรวม 250
 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 750  
ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

- 150,000       - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

7 โครงการเสริมผิว คสล. ทาง
เรียบปูทับแอสฟัลท์ติกคอน 
 กรีต (บ้านหนองตาดหมู่ท่ี 
3 )

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

เพ่ือเป็นค่าขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.ขนาด
กว้างเฉล่ีย 0.25 ม. 
ยาวรวม 244 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.  ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -        500,000 - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกซอยนายบุญหนา 
ละมุล (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี
 3)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนดินลงหินคลุก
กว้างเฉล่ีย 3.00 ม. 
ยาวรวม 83.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.60 ม. 
ลงหินคลุกพร้อมบด
อัดปริมาตรดินถม 
149.40 ลบ.ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

      120,000  -  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

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 โครงการปรับปรุงถนน คสล.

เสริมผิวลาดทับด้วยแอส
ฟัสส์ติกคอนกรีต เทศบาล 
6 (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ก่อสร้างขยายผิว
จราจรค.ส.ล. ขนาด
กว้างเฉล่ีย- เมตร 
ยาว - เมตร หนา 
0.15 เมตร ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -       900,000  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนดินไป
ทางสระหนองตาด  (บ้าน
หนองตาด หมู่ท่ี 3 )

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ถนนดินขนาดกว้าง
เฉล่ีย1.50 ม. ยาว 
85 ม. ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -        600,000  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านนางประดุง (บ้าน
บุแปบ  หมู่ท่ี 7)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง เฉล่ีย 4
 ม.ยาวรวม  - ม.  
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
 ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -  -       200,000  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

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)
12 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เลียบทางรถไฟจุดเร่ิมต้น
ถนน ท. 7 (ท่ีนานายเหรียญ
 สนรัมย์ ถึง สุดเขตเทศบาล
ฯ (บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

 ก่อสร้างถมดินถนน
ดินใหม่ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 5 ม. ยาวรวม
 1,331 ม. หนา 1
 ม. ปริมาตร ดินถม
ไม่น้อยกว่า 6,655
 ลบ.ม. พร้อมเกรด
บดอัดเรียบร้อย 
ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

      320,000  -  -  -  - มีถนนท่ีได้
มาตรฐานร้อย

ละ 100

การคมนาคม
และการสัญจร
ไป-มา มีความ
สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงดินคันคู
คลองดอนหวายท้ัง 2 ฝ่ัง
(บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป - 
มา ของประชาชน

ปรับปรุงคันคูคลอง
ดอนหวาย ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -  -  -        800,000 การคมนาคม
มีความ

ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป
 - มา ของ
ประชาชน

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)
13 โครงการปรับปรุงดินคันคู

คลองดอนหวายท้ัง 2 ฝ่ัง
(บ้านบุแปบ หมู่ท่ี 7)

เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป - 
มา ของประชาชน

ปรับปรุงคันคูคลอง
ดอนหวาย ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -  -  -        800,000 การคมนาคม
มีความ

ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป
 - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ถนนเทศบาล 3 - สระยาว 
(บ้านบุแปบ  หมู่ท่ี 7)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ถนน คสล.กว้าง
เฉล่ีย5.00 ม. ยาว
ประมาณ 42 ม. 
พ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อย
กว่า 210 ตร.ม. 
ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -  -  -        200,000 การคมนาคม
มีความ

ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป
 - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล.แยกจาก
ถนนรถไฟเข้าบ้านนาง
สมหมาย ชุบรัมย์ (บ้านบุ
แบป หมู่ท่ี 7)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้างเฉล่ีย 3 
เมตร  ยาวรวม 51 
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15เมตร ปริมาณ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
153 ตารางเมตร 
ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

      170,000  -  -  -  - การคมนาคม
มีความ

ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป
 - มา ของ
ประชาชน

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)
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ซอยสุขประเสริฐ (ร่มเย็น)  
(บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือปรับปรุงถนนใน
เขตเทศบาล ให้ได้
มาตรฐานม่ันคง
แข็งแรง

กว้างเฉล่ีย 1.60 ,
2.40 ,3.00 ม. ยาว
รวม 121.50 ม.หนา
 0.15 ม. พ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 303.95
 ตร.ม. ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

      200,000  -  -  -  - การคมนาคม
มีความ

ปลอดภัย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ

 100

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร ไป
 - มา ของ
ประชาชน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.
 ถนนเทศบาล 5 คุ้มโนน
สว่าง(บ้านหนองตาด  หมู่ท่ี
 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. ขนาดกว้าง
เฉล่ีย0.70 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.70 ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -  -       500,000  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



18 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนน
เทศบาล 4 ฝ่ังทิศตะวันออก
(บ้านหนองตาด  หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัว
ยูพร้อมฝาปิดค.ส.ล.
 ขนาดกว้างเฉล่ีย 
0.70 ม.  ยาวรวม
เฉล่ีย 0.70 ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -  -  -        600,000 มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

163

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)
19 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 
คสล. ถนนเทศบาล 5 (2 
ฝ่ังถนน) ถึงแยกบ้านของ
นางเสง่ียม  ศิรินุมาศ (บ้าน
หนองตาด  หมู่ท่ี 3)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง 
รางระบายน้ ารูปตัว
ยูพร้อมฝาปิด คสล.
 ขนาด กว้างเฉล่ีย  
0.70 ม. ยาวรวม 
1,608.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.70 ม.  
ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -  -     2,000,000  -  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



20 โครงการวางท่อระบายน้ า
มาตรฐานถนนรถไฟ (ฝ่ังทิศ
เหนือ) จุดเร่ิมต้นจากแนว
ท่อเดิมถึงบ้าน อ.รุ่งทิวา 
(บ้านบุแปบ  หมู่ท่ี  7)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ช้ัน 3 ขนาด 
Ø 0.60 ม. จ านวน
 368 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. จ านวน
 38 บ่อ ความยาว
รวม 418.00 ม.  
ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

      700,000  -  -  -  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง



164

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 โครงการก่อสร้างวางท่อ/

รางระบายน้ า ถนนรถไฟ 
(ฝ่ังทิศเหนือ) ซอย 4 (ท้ัง 2
 ฝ่ังถนน) (บ้านบุแปบ  หมู่ท่ี
  7)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ า 
คสล.ช้ัน 3 /ราง
ระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิดยาวรวม
 176 ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -  -       500,000  -  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู + 
ฝาปิด คสล. ซอยบ้านนาง
รอด (บ้านบุแปบ  หมู่ท่ี  7)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. รูป
ตัว + ฝาปิด คสล. 
ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ
 ก าหนด

 -  -       600,000  -  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.
 ซอย บ้านคุณร าพรวน (ฝ่ัง
ทิศใต้)(บ้านสวนครัว  หมู่ท่ี 
8)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

คสล.ยาวรวม
ประมาณ 107 ม. 
ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู  ขนาด
กว้างเฉล่ีย 0.70 ม.
  ยาวรวม 176.00
 ม.  ลึกเฉล่ีย 0.60
 ม. ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาล
ก าหนด

 -        500,000  -  -  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



165

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)
24 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ ารูปตัวยู ซอยสามัคคี  
(บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในบ้านเรือน
ของประชาชน

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ากว้างเฉล่ีย 0.50
 ม. ยาวรวม 70 ม.
 ฝ่ังทิศตะวันออกลึก
เฉล่ีย 0.50 ม. ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลก าหนด

 -        300,000  -  -  - มีระบบ
ระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณ
บ้านเรือนและ
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดกลาง ท่ีลาน 
คสล. (บ้านหนองตาด หมู่ท่ี
 3)

ประชาชนมี
น้ าประปาเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างระบบ
ประปา ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ
 ก าหนด

 -        700,000  -  -  -  ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล
 (บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8)

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค

ก่อสร้างระบบ
ประปาพร้อมเจาะ
บ่อบาดาล ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

- - - 500,000      -  ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 102

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



166

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)
27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อติดต้ังโซล่าเซลส์บริเวณ
สระสาธารณะ (บ้านหนอง
ตาด หมู่ท่ี 3)

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อติดต้ังโซล่า
เซลส์บริเวณสระ
สาธารณะ ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

- 300,000       - - -  ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงศูนย์
หัตถกรรมเป็นตลาดสด
เทศบาลต าบลทะเมนชัย

เพ่ือให้ประชาชนมี
ช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

ปรับปรุงศูนย์
หัตถกรรมเป็นตลาด
สดเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ
 ก าหนด

300,000       -  -  -  - มีแหล่ง
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีได้
มาตรฐานร้อย
ละ 100

ประชาชนมี
ช่องทางการจัด
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทาง
เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงศาลเจ้า
พ่อมังกร (บ้านทะเมนชัย 
หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
กลางท่ีกว้างขวาง ใน
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน

ปรับปรุงศาลเจ้าพ่อ
มังกรไฟ ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

-        100,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



167

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPi)
30 โครงการก่อสร้างลานอาคาร

เอนกประสงค์ (บ้านทะเมน
ชัย หมู่ท่ี 14)

เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนได้มีสถานท่ี
กลางท่ีกว้างขวาง ใน
การด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน

ก่อสร้างลานอาคาร
เอนกประสงค์ ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

-        200,000  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระตาวงค์ (บ้านทะ
เมนชัย หมู่ท่ี 14)

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระตาวงค์ เท
พ้ืน คสล. , ร้ัว ตาม
รูปแบบรายการท่ี
เทศบาลฯ ก าหนด

      200,000  -  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

ชุมชนมีสถานท่ีท่ี
กว้างขวางในการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือสร้าง
ความเจริญให้แก่
ชุมชน

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองสระยาว (บ้าน
ทะเมนชัย หมู่ท่ี 14)

เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและเป็น
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณคลองสระ
ยาว ตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลฯ
 ก าหนด

      200,000  -  -  -  - มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
 100

ชุมชนมีสถานท่ี
ท่ีกว้างขวางใน
การด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือสร้างความ
เจริญให้แก่ชุมชน

กองช่าง

รวม 3,910,000   3,350,000    3,500,000   1,200,000   2,400,000    

งบประมาณและท่ีผ่านมา


