ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการคมนาคม 2557
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล

- เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ - กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 เมตร
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ยาว 64.00 เมตร หนา0.15 เมตร พรอม
ป8องกันป9ญหาน้ําทวม
คูระบายน้ํา คสล.กวาง0.30 เมตร ลึก
0.40เมตร ยาว 64.00 เมตร
- เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ กอสางถนนคสล. กวาง 4 เมตร ยาว
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ
125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ป8องกันป9ญหาน้ําทวม
คูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป?ดกวาง 0.50เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 125.00 เมตร

364,800

เทศบาล
-

-

705,000

3 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป?ดซอยในคลํา 4
(ซอยรวมญาติ) หมูที่ ๑

- เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ กอสรางถนนคสล.กวาง6.00 เมตร ยาว
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ
97.00เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ป8องกันป9ญหาน้ําทวม
คูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป?ด กวาง0.50เมตร
ลึกเฉลี่ย0.60 เมตร ยาว 97.00 เมตร

-

-

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ําคสล.
เทพกระษัตรี หมูที่ 1

เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว
ในการกรณีเกิดฝนตกหนัก

-

16,000,000

-

5 โครงการกอสรางคสล.พรอมคูระบายน้ํา
ซอยยายนอบเขาลาน หมูที่ 1

ราษฎรมีถนนใชในการคมนาคมได
- กอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 ม. ยาว
อยางสะดวกรวดเร็ว และป8องกันป9ญหา 100.00 เมตร พรอมคูระบายน้ําคสล.
น้ําทวม
กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย0.60 เมตร
ยาว 100.00 เมตร

720,000

-

-

1 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ําคสล.ซอยพยอมอุทิศ หมูที่ 1

2 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาป?ด ซอย
ในคลํา หมูที่ 1

กอสรางทอระบายน้ําคสล.
ยาว 2,000 เมตร

1.20 ม.

เทศบาล
-

-

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ราษฎรไดรับความสะดวกรวด
เร็วในการคมนาคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

ราษฎรไดรับความสะดวกรวด
เร็วในการคมนาคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

679,000 ราษฎรไดรับความสะดวกรวด
เร็วในการคมนาคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

ราษฎรไดรับความสะดวกสบาย
ในการระบายน้ําและเพิ่มชอง
ทางการเดินทาง
ราษฎรไดรับความสะดวกรวด
เร็วในการคมนาคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
6 โครงการขยายเขตประปาสายริมถนน
เทพกระษัตรี หมูที่ 1

ราษฎรไดมีน้ําอุปโภค - บริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

วางทอ PVC

4 นิ้ว ยาว 200.00ม.

7 โครงการกอสรางสนามกีฬาหนองน้ํา
ในคลํา หมูที่ 1

เพื่อกอสรางเปLนสนามกีฬาสําหรับเลน
กีฬาในตําบลศรีสุนทร

กอสรางสนามฟุตบอล 7 คน

8 โครงการขยายเขตไฟฟ8าสาธารณะ ถนน
ควนตาแทน - เขาลาน หมูที่ 1
9 โครงการซอมแซมทอประปา/ถังสูบน้ํา
ระบบกรองน้ําที่หนองในคลํา หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยการ
ขยายเขตไฟฟ8าเพื่อกระแสไฟฟ8า ระยะทาง
คมนาคมและขยายเขตการจายกระแส 200 เมตร หมูที่ 1
ไฟฟ8าแกบานเรือนราษฎร
เพื่อใหการผลิตน้ํามีคุณภาพที่ดีขึ้น และ ระบบถังกรอง/ถังชุด / ถังน้ําใสระบบทอ
รวดเร็วขึ้น

10 โครงการถนนลาดยางซอยในคลํา
ซอย 2 หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง4.00เมตร
ยาว 300.00 เมตร

11 โครงการขยายไฟฟ8าสาธารณะและแสง
สวาง ซอยแมลออ หมูที่ 1

เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการจายกระแส
ไฟฟ8าแกบานเรือนราษฎร

ขยายเขตไฟฟ8าเพื่อกระแสไฟฟ8า ระยะทาง
175 เมตร หมูที่ 1

เทศบาล

เทศบาล

-

-

-

-

เทศบาล

3,000,000 ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภคใช
อยางเพียงพอ

4,000,000 มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมของ
ชุมชนและกลุม To Be
Number One
200,000
ราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการ
กระแสจายไฟฟ8าแกบานเรือน
5,000,000 ประชาชนจะไดรับน้ําที่มี
คุณภาพมากขึ้น และมีปริมาณ
น้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
720,000
ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็ว
700,000

-

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการ
กระแสจายไฟฟ8าแกบานเรือน

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
คาดว!าจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ซอย
โรงขนมจีน หมูที่ 2

เพื่อใหราษฎรสามารถระบายน้ํา และ
และยังป8องกันป9ญหาน้ําทวมขัง

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนบาน
ลิพอนเขาลาน - บานลิพอนบางกอก
หมูที่ 2
14 โครงขยายเขตไฟฟ8าบานควนตาแทน
หมูที่ 2

เพื่อใหราษฎรสามารถระบายน้ํา และ
ยังป8องกันป9ญหาน้ําทวมขัง

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย
นาตรอก หมูที่ 2

เพื่อใหราษฎรมีไฟฟ8าใชอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจนสราง
ความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
เพื่อใหราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว

16 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.ซอย
บานแขกชวงที่ 2 หมูที่ 2

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
น้ําทวมขัง

17 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ซอยสามัคคี เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
(ศาลาเอนกประสงค\) หมูที่ 2
น้ําทวมขัง

กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
800.00 เมตร
กอสรางทอระบายน้ําคสล.ขนาด
0.60 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ขยายเขตไฟฟ8าแสงสวางในพื้นที่ ซอย
ควนตาแทน หมูที่ 2
กอสรางถนนหินคลุกกวาง 6.00 เมตร
ยาว 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
กอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาป?ด
ขนาดกวาง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย0.40 เมตร
ยาวไมนอยกวา 132.00 เมตร
กอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป?ด
ยาว 175.00 เมตร กวาง0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไมนอยกวา
175.00 เมตร

เทศบาล

เทศบาล

-

-

900,000

-

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล

3,200,000 การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2
6,000,000 การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว
กองชาง
มากขึ้น
แผนชุมชน
หมูที่ 2
500,000
ประชาชนสะดวกสบายตอการ
กองชาง
สัญจรไปมาและเพิ่มความ
แผนชุมชน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย\สิน
หมูที่ 2
1,430,000 ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว กองชาง
ในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูที่ 2
460,000
การระบายน้ําสะดวก ไมเกิด
กองชาง
ป9ญหาน้ําทวมขังถนนและบาน
แผนชุมชน
เรือนราษฎร
หมูที่ 2
-

การระบายน้ําสะดวก ไมเกิด
ป9ญหาน้ําทวมขังถนนและบาน
เรือนราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล

18 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาป?ด
ซอยบางขามหมูที่ 2

เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
และป8องกันป9ญหาน้ําทวม

กอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา กวาง
4.00ม.ยาว 2.00 ม.หนา0.15 ม.คูระบาย
น้ํากวาง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย0.45 ม.
ยาวไมนอยกวา 395.00 ม.

-

เทศบาล
-

19 โครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่
หมูที่ 3

เพื่อใหน้ําไหลไดอยางสะดวกรวดเร็ว
และป8องกันป9ญหาน้ําทวมบานเรือน
ราษฎร
ราษฎรไดมีน้ําอุปโภค - บริโภคอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

ขุดลอกคลองภายในพื้นที่ หมูที่ 3

-

2,000,000

-

วางทอ PE ขนาด
ยาว 500.00 เมตร

-

1,200,000

-

20 โครงการขยายเขตประปาในบริเวณ
หมูที่ 3

6 นิ้ว

เทศบาล
2,150,000 ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
ป8องกันของน้ําทวมบานเรือน
ราษฎร
ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภค
ใชอยางเพียงพอ

21 โครงการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยู
พรอมฝาป?ด ขางในโรงเรียนบานทาเรือ
หมูที่ 3

- เพื่อใหสามารถระบายน้ําและป8องกัน กอสรางคูระบายน้ําคสล. กวาง 0.45 เมตร
ป9ญหาน้ําทวมขัง
ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 164.00 เมตร

530,000

-

-

การระบายน้ําสะดวกไมเกิด
ป9ญหาน้ําทวมขัง

22 โครงการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยู
ปากเป?ดริมถนนทาเรือ - เกาะแกว
หมูที่ 3

- เพื่อใหสามารถระบายน้ําและป8องกัน กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง 1.50 เมตร
ป9ญหาน้ําทวมขัง
ลึกเฉลี่ย 1.810 เมตรยาว 218.00 เมตร

-

2,071,000

-

การระบายน้ําสะดวก รวดเร็ว
ไมเกิดป9ญหาน้ําทวมขัง

23 ขยายเขตทอเมนต\ประปาซอยหัวทา
หมูที่ 3

- เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่ออุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ และทั่วถึง

-

-

- วางทอ pe

6 นิ้ว

650,000 ราษฎรมีน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3
กองชาง
แผนชุมชน

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล

24 ขยายเขตทอเมนต\ประปาซอยทาเรือ
เกาะแกว หมูที่ 3

- เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่ออุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ และทั่วถึง

- วางทอ pe

6 นิ้ว

25 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล. รูปตัวยู - เพื่อใหสามารถระบายน้ําและป8องกัน กอสรางคูระบายน้ําคสล. รูปตัวยู
มีฝาป?ด ซอยจัดสรร หมูที่ 3
ป9ญหาน้ําทวมขัง
มีฝาป?ด ซอยจัดสรร หมูที่ 3 ลึกเฉลี่ย
1.00 เมตร กวาง 0.45 เมตร ความยาว
80.00 เมตร

-

เทศบาล
-

เทศบาล
800,000 ราษฎรมีน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคที่เพียงพอ

-

-

350,000 การระบายน้ําสะดวก รวดเร็ว
ไมเกิดป9ญหาน้ําทวมขัง

500,000

-

-

-

26 โครงการขยายเขตไฟฟ8าแสงสวางสาย
บางโจ - บานเติมฝ9น หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการจายกระแส
ไฟฟ8าแกกบานเรือนราษฎร

ขยายเขตไฟฟ8าเพื่อจายกระแสไฟฟ8าและ
แสงสวางภายในเขตหมูที่ 4 และหมูที่ 7

27 โครงการกอสรางศาลาเจาเอนกประสงค\
ชุมชนรพช. หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรในชุมชนมีอาคารสําหรับ
ทํากิจกรรมของชุมชน

กอสรางอาคาร คสล.ขนาด กวาง
10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

-

2,300,000

28 โครงการขยายเขตไฟฟ8าแสงสวางสาย
บางโจ - นพตาแกว หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยใน
การคมนาคมและขยายเขตการจาย
กระแสไฟฟ8าแกบานเรือนราษฎร

ขยายเขตไฟฟ8าเพื่อจายกระแสงไฟฟ8าและ
แสงสวางภายในเขตหมูที่ 4

-

-

ราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการ
จายกระแสไฟฟ8าแกบานเรือน
ราษฎร
ประชาชนในการพื้นที่สามารถ
ใชอาคารเปLนสถานที่ทํากิจกรรม
ตาง ๆ ในชุมชน

700,000 ราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการ
กระแสจายไฟฟ8าแกบานเรือน
ราษฎร

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล

29 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค\
ของอบจ.ภูเก็ตบนที่ราชพัสดุ หมูที่ 4
เปLนหองสมุดประจําหมูบานและตําบล

เพื่อใหประชาชน เยาวชน มีสถานที่
ในการคนควา หาขอมูลเพื่อการเรียนรู

30 โครงการจัดตั้งสวนเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายเปLนพระราชกุศลแดพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯรัชกาลที่ 9 พระสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อให
บริเวณขุมน้ําบางมะรวน หมูที่ 4
ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกายและ
พักผอนหยอนใจ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ\ สิ่งตาง ๆ ไวใชในหอง
สมุด

- ปรับปรุงบริเวณรอบขุมน้ําบางมะรวนให
เปLนสวนสาธารณะศูนย\สุขภาพชุมชน,ศูนย\
กีฬา
- ทําป8ายชื่อลานเฉลิมพระเกียรติฯใหมีความ
เหมาะสม
- กอสรางสะพานพรอมจุดชมวิวกลางสะพาน
- ติดตั้งเสาไฟฟ8าไฮเมท
- กอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพ
- ติดตั้งน้ําพุขนาดใหญ

300,000

เทศบาล
-

เทศบาล
-

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

ทําใหประชาชนเยาวชนมีสถานที่
คนควาหาขอมูลในการเรียนรู

กอง
การศึกษา
แผนชุมชน
หมูที่ 4

-

40,000,000

40,000,000

- ถวายเปLนพระกุศลแกพระบาท
(งบเทศบาล , (งบเทศบาล , สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
จังหวดภูเก็ตและ จังหวดภูเก็ตและ - ประชาชนมีสุขภาพดีเยาวชนมี
หนวยอื่นๆ)
หนวยอื่นๆ) สถานที่ออกกําลังกาย

สํานักปลัด /
กองการศึกษา
แผนชุมชน
หมูที่ 4

31 โครงการกอสรางถนนแอสฟ9ลต\ติก สาย
บางโจ - บานยา หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการคมนาคมกอสรางถนนแอสฟ9ลต\ติกกวาง 6.00 เมตร
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
ยาว 3,300 เมตร

-

11,880,000

-

ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

32 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค\
หมูที่ 4

เพื่อใหอาคารอยูในอาคารที่ดีใหราษฎรได ซอมแซมในสวนที่ชํารุดตาง ๆ ทั้งหลัง
ประโยชน\รวมกันอยางสะดวก

-

500,000

-

ราษฎรไดรับความสะดวก และ
ยังเปLนการรักษาใหอาคารใชงาน
ไดดี

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล

33 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมี เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
ฝาป?ด ซอยในบานหมูที่ 4

น้ําทวมขัง

34 โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมคูระบาย เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคมได
น้ําคสล. ซอยสุรกิจ หมูที่ 4
อยางสะดวกรวดเร็ว

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู มีฝาป?ด

1,300,000

เทศบาล
-

เทศบาล
-

ซอยในบาน หมูบานที่ 4 ขนาดกวาง0-45 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางไมนอยกวา
311.50 เมตร
กอสรางถนนลาดยางแอสฟ9ลติก กวาง
6.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พรอม
คูระบายน้ําคสล. กวาง0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร ยาว215.00 เมตร
กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาด กวาง
0.50เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
218.00 เมตร

การระบายน้ําสะดวกไมเกิดป9ญหา
น้ําทวมขังแกบานเรือนราษฎร

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

-

-

750,000

-

-

การระบายน้ําสะดวกไมเกิด
ป9ญหาน้ําทวมขัง ถนนและบาน
เรือนราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

-

ไมใหหนาดินบริเวณริมคลอง
เกิดการพังทลาย

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

35 โครงการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยูมี
ฝาป?ดริมถนนซอยทุงนาเคียน 2
หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
น้ําทวมขัง

36 โครงการกอสรางเขื่อนหินกันดินพัง
บริเวณคลองบางสาด (หลังโรงเรียน
วัดศรีสุนทร หมูที่ 5)

เพื่อป8องกันการพังทลายของหนาดิน

กอสรางเขื่อนหินกันดินสูง 2.50 เมตร
ยาว 300.00 เมตร

-

3,990,000

37 โครการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยูมี
ฝาป?ดริมถนนลิพอนใต หมูที่ 5

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
น้ําทวมขัง

กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 144.00 เมตร

-

-

38 กอสรางกําแพงกันดินสูง บริเวณริมคลอง
ซอยนาสาด หมูที่ 5

เพื่อป8องกันการบุกรุกที่ดินริมคลอง และ
ป8องกันดินพัง

กันดินสูง 1.80 เมตร ระยะทาง 32 เมตร
บริเวณซอยนาสาด หมูที่ 5

-

1,740,000 ราษฎรไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการคมนาคม

2,560,000 การระบายน้ําสะดวกไมเกิด
ป9ญหาน้ําทวมขัง ถนนและบาน
เรือนราษฎร
280,000
ราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและสัญจรไปมา

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
2557
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
เทศบาล

42

43

44

เทศบาล
-

กอสรางวางทอระบายน้ําคสล.
1.20 ม. 555,000
การระบายน้ําสะดวกไมเกิดป9ญหา
ยาว 111.00 เมตร พรอมบอพักคสล.
น้ําทวมขัง และบานเรือนราษฎร
สําเร็จรูป
เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการคมนาคม กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง3.30 เมตร ยาว
870,000
ราษฎรไดรับความสะดวก และ
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป8องกันป9ญหา 144.00 เมตร พรอมคูระบายน้ํารูปตัวยู ขนาด
ในการคมนาคม และสามารถ
น้ําทวมขัง
กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว
โครงการกอสรางทอระบายน้ําคสล.เสนผาน เพื่อใหราษฎรสามารถระบายน้ําและป8องกัน กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
0.60 เมตร
270,000
การระบายไดสะดวกรวดเร็ว ไม
0.60 เมตร พรอมบอพัก
ป9ญหาน้ําทวมขัง
พรอมบอพัก ยาว 108.00 เมตร
เกิดป9ญหาน้ําทวมขัง
ซอยนาสาด 1 (ชวงตอ) หมูที่ 5
โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมวางทอ
เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการคมนาคมกอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา
1,800,000
ราษฎรไดรับความสะดวกในการ
ระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยอุทิศ หมูที่ 5 ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป8องกันป9ญหา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร พรอมวาง
คมนาคมและแกไขป9ญหาน้ําทวมขัง
น้ําทวมขัง
ทอคสล.
0.60 เมตร พรอมบอพัก
คสล.ระยะทาง 160 เมตร
โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมวางทอ
เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการคมนาคมกอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา
385,000
การระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว
คสล.
0.60 เมตร พรอมบอพัก
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป8องกันป9ญหา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร พรอมวางทอ
ไมเกิดป9ญหาน้ําทวมขัง พรอมทั้ง
ซอยพรหมมินทร\หงษ\หยกอุทิศ หมูที่ 5
น้ําทวมขัง
คสล.
0.60 เมตร พรอมบอพักระยะ
สะดวกตอการคมนาคม
ทาง 70.00 เมตร
โครงการขยายเขตทอเมนต\ประปา ซอย
เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค วางทอ pe ขนาด
6 นิ้ว
2,100,000 ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภคที่เพียง
ทุงนาเคียน หมูที่ 5
บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง
พอ

39 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล.
1.20 เมตร บริเวณคลองวังฆองเชื่อมถนน
เทพกระษัตรี (สินสุขธานี) หมูที่ 5
40 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบายน้ํา
รูปตัวยูมีฝาป?ด ซอยประกอบอุทิศ หมูที่ 5
41

เทศบาล
-

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและป8องกัน
ป9ญหาน้ําทวมขัง

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
2557
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
45 โครงการวางทอระบายน้ําคสล.พรอมบอพัก เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว และ วางทอคสล
1.20 เมตร พรอมบอพัก
คสล. และปูทางเทาตัวหนอน รูปคชกริช
เพิม่ ชวงทางเดินใหกับราษฎรไดมีความ
ยาว 532.00 เมตร และทางเทาปูตัวหนอนรูป
ถนนเทพกระษัตรี หมูที่ 5
สะดวกและปลอดภัย
คชกริช ขนาดกวาง 3.00เมตร ยาว
532.00เมตร
46 โครงการขยายเขตไฟฟ8าแสงสวาง ซอย
เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิต และ ติดตั้งหลอดไฟฟ8าพรอมวางสายขยายเขตไฟฟ8า
ทุงนาเคียน 2 หมูที่ 5
ทรัพย\สินในการคมนาคม และป8องกัน
อุบัติเหตุ
47 โครงการขยายเขตไฟฟ8าแสงสวาง ซอย
เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิต และ ติดตั้งหลอดไฟฟ8าพรอมวางสายขยายเขตไฟฟ8า
ลิพอนใต หมูที่ 5
ทรัพย\สินในการคมนาคม และป8องกัน
อุบัติเหตุ
48 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู เพื่อใหการระบายน้ําไดรวดเร็ว ลดป9ญหาน้ํา กอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู มีฝาป?ดขนาด
มีฝาป?ด ซอยทุงจีน 2 หมูที่ 5
ขัง บริเวณถนนและบานเรือนราษฎร
กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ยาว

49 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยบานยา
ทุงเสือขวน (ชวงตอ) หมูที่ 6

เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับการ
คมนาคมไดอยางสะดวก รวดเร็ว

50 โครงการวางทอคสล.
0.60 เมตร เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
พรอมบอพักคสล.ริมถนนสายบานดอน น้ําทวมขัง
- บานยา หมูที่ 6
51 โครงการติดตั้งป8ายหามจับสัตว\น้ํา คลอง
บานยาบริเวณฝายน้ําลน หมูที่ 6

เทศบาล

เทศบาล

-

-

5,000,000 การระบายน้ําไดรวดเร็ว แกไข
ป9ญหาน้ําทวมขัง และราษฎรมี
ความสะดวกในการเดินทาง

-

-

80,000 ราษฎรไดรับความสะดวกในการ
สัญจร

-

-

กอสรางถนนคสล.กวาง 5.00 เมตร ยาว
197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

วางทอคสล.ขนาด
738.00 เมตร

-

0.60 เมตร ยาว

เพื่อป8องกันป9ญหาการแอบจับสัตว\น้ํา และ ติดตั้งป8ายเหล็ก จํานวน 1 ชุด
เปLนการเพาะพันธ\สัตว\น้ํา

5,000

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
90,000 ราษฎรไดรับความสะดวกในการ
กองชาง
สัญจร
แผนชุมชน
หมูที่ 5
232,000 การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว และ
กองชาง
ป8องกันป9ญหาน้ําทวมขัง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
788,000
ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว กองชาง
ในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูที่ 6
1,698,000 การระบายน้ําสะดวกไมเกิด
กองชาง
ป9ญหาน้ําทวมขัง
แผนชุมชน
หมูที่ 6
-

-

สามารถแกไขป9ญหาการจับสัตว\น้ํา กองชาง
ในบริเวณคลองบานยา
แผนชุมชน

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
2557
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
เทศบาล

เทศบาล

เทศบาล

52 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
ซอยพาพราง หมูที่ 6

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดีสามารถสัญจรไปมาไดซอมผิวจราจรที่ชํารุดเสียหาย กวาง 5.00 เมตร
สะดวกรวดเร็ว
ยาว 600.00 เมตร

-

1,800,000

-

53 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ซอยสันติ
หมูที่ 6

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดีสามารถสัญจรไปมาไดซอมผิวจราจรที่ชํารุดเสียหาย กวาง 6.00 เมตร
สะดวกรวดเร็ว
ยาว 1,440 เมตร

-

1,800,000

-

54 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.ซอยรวมใจ เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวกรวดเร็ว และ กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง0.50 เมตร
พัฒนา หมูที่ 6
ป8องกันน้ําทวมขัง
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร

-

55 โครงการกอสรางสะพานคสล.สายเลียบคลอง เพื่อใหราษฎรสามารถคมนาคมไดรวดเร็ว กอสรางสะพานคสล.ขนาดกวาง 8.00 เมตร
ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 6
และสะดวกยิ่งขึ้น
ยาว 15.00 เมตร

-

56 โครงการขยายเขตไฟฟ8าแสงสวางถนนเลียบ เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยในการ
ขยายเขตไฟฟ8าสาธารณะ และไฟฟ8าแสงสวางให
คลองบานยาพรอมขยายเขตระบบไฟฟ8า
คมนาคมและลดป9ญหาการเกิดอุบัติเหตุ และครอบคลุมถนนตลอดสาย
สาธารณะ ซอย 1 และซอยสันติ หมูที่ 6 อาญชกรรม

-

57 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย
บานยา 2 หมูที่ 6

เพื่อใหการคมนาคมไดอยางปลอดภัยสะดวก กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00เมตร ยาว
รวดเร็ว
150.00 เมตร

-

-

58 โครงการขยายเขตไฟฟ8าแสงสวาง
สายบานมาหนิก -บางโจบานเติมฝ9น

- เพื่อใหราษฎรมีความปลอดภัยในการ ขยายเขตไฟฟ8าเพื่อจายกระแสไฟฟ8า ซอย
คมนาคมและขยายเขตการจายกระแส บานมาหนิก - บางโจ บานเติมฝ9น

-

500,000

การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 6

สามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว
กองชาง
และแกไขป9ญหาน้ําทวมขังผิวจราจร แผนชุมชน
หมูที่ 6
400,000
สามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว
กองชาง
และแกไขป9ญหาน้ําทวมขังผิวจราจร แผนชุมชน
หมูที่ 6
2,409,000 สามารถลนระยะการเดินทาง และ กองชาง
สะดวกตอการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูที่ 6
1,200,000 ราษฎรมีความปลอดภัย ในการ
กองชาง
คมนาคม และสามารถใหบริการ
แผนชุมชน
ไฟฟ8าแกผูที่ยังไมมีไฟฟ8าใช
หมูที่ 6
40,000 การคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

-

ราษฎรมีความปลอดภัยในการ
คมนาคมและขยายเขตการจาย

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 6
กองชาง
แผนชุมชน

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
2557
ผลลัพธที่
เป-าหมาย
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
เทศบาล

59 โครงการปรับปรุงสถานภูมิทัศน\
น้ําตกโตนไฮเฮ หมูที่ 7

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน\ในบริเวณน้ําตก
โตนไฮเฮ

- ปรับปรุงคูระบายน้ําน้ําคสล.
- ปรับปรุงภูมิทัศน\บริเวณน้ําตก

-

เทศบาล
-

เทศบาล
1,500,000 เปLนการระบายน้ําไดรวดเร็วขึ้น
และเปLนที่พักผอนของประชาชน

60 โครงการขยายเขตประปาหมูบานซอยหมูบาน ราษฎรไดมีน้ําอุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอวางทอ PE ขนาดเสนผานศูนย\กลาง 3 นิ้ว และ 880,000
นพตาแกว หมูที่ 7
และทั่วถึง
2 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 822 เมตร

-

-

61 โครงการกอสรางซอมแซมคูระบายน้ําคสล. เพื่อใหคูระบายน้ํามีสภาพที่ดีแข็งแรง และ ซอมแซมคูระบายน้ําและมีฝาป?ดคูระบายน้ํา
หมูที่ 7
ปลอดภัย แกผูสัญจร
ในหมูที่ 7

-

-

2,000,000 ประชาชนมีความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสัญจร

62 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล. บริเวณ
ถนนศรีสุนทร ชวงป9dมน้ํามันโรงเรียนมาหนิก
หมูที่ 7
63 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
ซอยเงินผัน 1/1 หมูที่ 7

เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและปลอดภัย กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง0.60 เมตร
ผูสัญจร
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร

-

-

เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและป8องกัน
ป9ญหาน้ําทวมขัง

กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร

-

-

1,200,000 ประชาชนมีความปลอดภัย ในการ
สัญจร และแกป9ญหาเรื่องการ
ระบายน้ํา
1,200,000 สามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว
และป8องกันน้ําทวมขัง

64 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.
ซอยบานแขก - บอแร หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไขป9ญหา
น้ําทวมขัง

65 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
ซอยกํานัน 1 , 2, และ 3 หมูที่ 8

เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและป8องกัน
ป9ญหาน้ําทวมขัง

กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง 0.30 380,000
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 108.00
เมตร
กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง 0.50
1,300,000
เมตรลึกเฉลี่ย 0.50เ มตร ยาว 407.00เมตร

-

-

ราษฎรมีน้ําอุปโภค - บริโภคอยาง
เพียงพอ

การระบายน้ําสะดวกไมเกิดป9ญหา
น้ําทวมขัง ถนนและบานเรือน
ราษฎร
การระบายน้ําสะดวกไมเกิดป9ญหา
น้ําทวมขัง ถนนและบานเรือน

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
กองชาง
แผนชุมชน

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
2557
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
เทศบาล

66 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม
คูระบายน้ํา ซอยตรีสุข หมูที่ 8

67 โครงการกอสรางถนนคสล. บริเวณ
หัวหารนอก - หัวหารใน หมูที่ 8

เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ป8องกันป9ญหาน้ําทวมขัง

-กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- คูระบายน้ําคสล.กวาง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 91.50 เมตร
เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไป กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา
และเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทาง
0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร

68 โครงการกอสรางถนนคสล. พรอมคูระบาย เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไป กอสรางถนนคสล.กวาง 6.00 เมตร หนา
น้ําคสล.ซอยลิพอนเขตหัวหาร หมูที่ 8
มา และสามารถป8องกันป9ญหาน้ําทวมขัง 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร พรอมคู
ระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร
69 โครงการกอสรางอาคารพอทานบอแร
เพื่อเปLนสถานที่สักการะบูชารูปพอทาน กอสรางอาคารคสล.ขนาดกวาง6.00 เมตร
หมูที่ 8
บอแร
ยาว 6.00 เมตร

-

เทศบาล
-

-

-

-

-

-

-

70 โครงการติดตั้งป8ายซอยตาง ๆ หมูที่ 8

เพื่อใหราษฎรผูไปติดตอทราบชื่อซอยตางๆ ป8ายชื่อบอกถนนจํานวน 20 ป8าย
ในพื้นที่

-

-

71 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค\
บานพอนบอแร หมูที่ 8

เพื่อใหอาคารสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ ปรับปรุงอาคารคสล. 1 ชั้น ใหอยูในสภาพที่ดี
ไมมีป9ญหาเรื่องฝนรั่วและปรับปรุงให
อาคารดียิ่งขึ้น
เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการสัญจรไป กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว
มา และสามารถแกไขป9ญหาน้ําทวมขัง
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

72 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคูระบาย
น้ําบริเวณซอยเสียมบุตร หมูที่ 8

เทศบาล
720,000 ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคมและเปLนการ
ระบายน้ําไดอยางสะดวก

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

400,000 ราษฎรสะดวกในการคมนาคม และ กองชาง
เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
แผนชุมชน
หมูที่ 8
2,200,000 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และ
กองชาง
สามารถระบายน้ําไดดี
แผนชุมชน
หมูที่ 8
500,000 ประชาชนมีสถานที่ทําพิธี และเปLน กองชาง
ที่สักการะบูชาพอทานบอแร
แผนชุมชน
หมูที่ 8
100,000 ทําใหผูไปติดตอสะดวกในการหา
กองชาง
สถานที่
แผนชุมชน
หมูที่ 8
100,000 ทําใหราษฎรมีบริเวณทําพิธีกรรม
กองชาง
ตาง ๆ และไดเปLนอาคารทํา
แผนชุมชน
กิจกรรมของชุมชน
หมูที่ 8
820,000 ราษฎรสะดวกในการคมนาคม และ กองชาง
ปลอดภัยในการสัญจร และแกไข แผนชุมชน

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก!อสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ-า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธที่
2557
2558
2559
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว!าจะไดรับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล

73 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.ซอยลิพอน- เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคมได
กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง 0.50 เมตร
หัวหาร หมูที่ 8
อยางสะดวกรวดเร็ว และป8องกันน้ําทวมขัง ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 418.00 เมตร

74 โครงการติดตั้งป8ายชื่อซอยตาง ๆ / ถนน
ในบริเวณหมูที่ 1-8

เพื่อใหสะดวกตอผูที่สัญจรไปมาไดทราบ
ชื่อถนน - ซอยตาง ๆ และสะดวกตอการ
ติดตอ

-

ติดตั้งป8ายชื่อ ซอยตาง ๆ / ถนน จํานวนหมูละ 800,000
20 ป8าย (160 ป8าย)

75 กอสรางศูนย\อบรมจริยธรรม ประจําปeมัสยิด เพื่อใหมีศูนย\อบรมจริยธรรมประจําปeมัสยิด กอสรางอาคารอบรมมัสยิด ขนาด 3 ชั้น
หมูที่ 4
บานออก หมูที่ 4
จํานวน 1 หลัง

-

76 กอสรางอาคารเอนกประสงค\ หมูที่ 4
บานบางโจ (บานออก)

เพื่อใหมีอาคารสําหรับใชในการประชุม
ประชาคมจัดกิจกรรมประจําหมูบาน

กอสรางอาคารเอนกประสงค\ หมูที่ 4
บานบางโจ (บานนอก) ขนาด 3 ชั้น
จํานวน 1 หลัง

-

77 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ
สายแยกบางโจ หมูที่ 4 ตําบลศรีสุนทร
อําเภอถลาง

เพื่อลดป9ญหาอุบัติเหตุการจราจรบนทอง
ถนนและเพิ่มความปลอดภัย ในการใช
เสนทางคมนาคมของราษฎร

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบางโจ
จํานวน 1 ชุด

-

เทศบาล
-

-

หน!วยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาล
1,881,000 ราษฎรสะดวกในการคมนาคม และ กองชาง
ปลอดภัยในการสัญจร และแกไข แผนชุมชน
ป9ญหาน้ําทวมขัง
หมูที่ 8

-

ราษฎรสามารถติดตอประสานงาน
ไดสะดวกมากขึ้น

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1-8

กองชาง
จริยธรรมคุณธรรม และเติบโตเปLน แผนชุมชน
คนดีของสังคม
หมูที่ 4
12,960,000 ประชาชนมีสถานที่ในการจัด
กองชาง
กิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน และ แผนชุมชน
ใชเปLนที่ประชุมประชาคมประจํา
หมูที่ 4
หมูบาน
1,408,000
สามารถลดป9ญหาอุบัติเหตุ การ
กองชาง
จราจรบนทองถนน และมีความ
แผนชุมชน
ปลอดภัยในการใชเสนทางคมนาคม หมูที่ 4
-

12,960,000 เด็กและเยาวชนไดรับการอบรม

