รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๙)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร)จังหวัดที่ 1 ส.งเสริมพัฒนาการท.องเที่ยวสู.มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส.วนท3องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร)การพัฒนาด3านโครงสร3างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร)ที่ 7 การพัฒนาด3านการคมนาคม 2557
แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร3างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท3า คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ@า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
1 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล. เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและ
รูปตัวยูมีฝาป-ดและวางทอระบาย ปลอดภัยผูสัญจร
น้ําคสล.ขนาด
0.40 ม.
ซอยตาพรม หมูที่ 1

กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง 4.00 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 274.00 ม. พรอม
วางทอคสล.
ขนาด 0.40 ม.
ยาว 126.50 เมตร

1,612,000

-

เพื่อใหสะดวกตอผูที่สัญจรไปมาได ติดตั้งป:ายชื่อ ซอยตาง ๆ / ถนน จํานวน
ทราบชื่อถนน - ซอยตาง ๆ และ หมูละ 20 ป:าย (160 ป:าย)
สะดวกตอการติดตอ

-

-

3 กอสรางศูนยGอบรมจริยธรรมประจําปI เพื่อใหมีศูนยGอบรมจริยธรรมประจําปIกอสรางอาคารอบรมมัสยิด ขนาด 3 ชั้น
มัสยิด หมูที่ 4
มัสยิดบานออก หมูที่ 4
จํานวน 1 หลัง

-

12,960,000

2 โครงการติดตั้งป:ายชื่อซอยตาง ๆ
/ ถนนในบริเวณหมูที่ 1-8

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วมากขึน้

800,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ติดตั้งป:ายแลวเสร็จ

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

78

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

ราษฎรสามารถติดตอ
ประสานงานไดสะดวก
มากขึ้น

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1-8

เด็กและเยาวชนไดรับการ
อบรมจริยธรรมคุณธรรม
และเติบโตเปKนคนดีของ
สังคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4
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งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
4 กอสรางอาคารเอนกประสงคG หมูที่ 4 เพื่อใหมีอาคารสําหรับใชในการ กอสรางอาคารเอนกประสงคG หมูที่ 4
บานบางโจ (บานออก)
ประชุมประชาคมจัดกิจกรรมประจํา บานบางโจ (บานนอก) ขนาด 3 ชั้น
หมูบาน
จํานวน 1 หลัง

-

12,960,000

-

5 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและ
รางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ดซอย ปลอดภัยตอผูสัญจร
ในคลํา 1 หมูที่ 1

กอสรางถนนคสล.กวาง 5.30 ม. ขนาด
0.15 ม. ยาว 134.00 ม.พรอม
คูระบายน้ําคสล.กวาง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 ม. ยาว 157.75 ม.

-

1,203,000

-

6 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอย
การบิน หมูที่ 2

เพื่อสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจร

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 ม. ยาว
110.00 ม. หนา 0.15 ม.

412,000

-

-

7 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูมีฝาป-ด ถนนลิพอนใต
บานลิพอนบางกอก หมูที่ 2
8 โครงการกอสรางลานทาเทียบเรือ
พรอมทางขึ้น+ลง เรือคลองทาเรือ
หมูที่ 3

เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร

กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง 0.45 ม.
ลึก 0.45 ม. ยาว 140.50 ม.

632,000

-

-

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
สัญจรทางน้ํา และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว

กอสรางลานคอนกรีตขนาดกวาง
14.00 ม. ยาว 12.00 ม. พรอมทาง
ขึ้น+ลงเรือ กวาง 6.00 ม.
ยาว 12.00 ม.

1,200,000

-

-

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ประชาชนมีสถานที่ในการ
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
แผนชุมชน
หมูบานและใชเปKนที่ประชุม หมูที่ 4
ประชาคมประจําหมูบาน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดสะดวก
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น
แผนชุมชน
หมูที่ 1

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กอสรางแลวเสร็จ
คมนาคมและเพิ่มความ
ปลอดภัยมากขึ้น
ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น
ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีทาเทียบเรือที่เปKน
กอสรางแลวเสร็จ
ประโยชนGตอการสัญจร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3
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แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร3างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท3า คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ@า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพธ)ที่
เป@าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดว.าจะได3รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
9 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนยGอันดามัน หมูที่ 4

เพื่อปรับปรุงสถานศึกษาอาคาร
ใหมีมาตรฐาน

10 โครงการกอสรางถนนคสล.
ซอยแสงหลา หมูที่ 4

11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟQลตGติกคอนกรีตซอย
อากRง หมูที่ 5

ปรับปรุง/ตอเติมอาคาร 1 ชุด

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

1,500,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีอาคารเรียนที่ได
ปรับปรุงจนแลวเสร็จ มาตรฐาน

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00-6.00 ม.
สัญจรไปและเพิ่มความรวดเร็วใน ยาว 299.00 ม.หนา 0.15 ม.
การเดินทาง

1,400,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีเสนทางคมนาคมที่
ปรับปรุงจนแลวเสร็จ สะดวก

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนลาดยางแอสฟQสนGคอนกรีต
สัญจรไปและเพิ่มความรวดเร็วใน กวาง 4.00 ม. ยาว 137.50 ม.
การเดินทาง

385,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีเสนทางคมนาคมที่
ปรับปรุงจนแลวเสร็จ สะดวก

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

12 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม กอสรางถนน คสล.กวาง 2.80 ม.
634,000
คูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ดซอย ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป:องกัน ยาว 70.5 ม.หนา 0.15 ม. พรอม
รวมใจ 1 หมูที่ 5
น้ําทวมขัง
คูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ดขนาดกวาง
0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 141.00 ม.
13 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 5.00ม.ยาว
1,027,000
เลียบคลองบานยา หมูที่ 6
สัญจรไปและเพิ่มความรวดเร็วใน 194.00 ม. หนา 0.15 ม.
การเดินทาง

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีเสนทางคมนาคมที่
กอสรางแลวเสร็จ
สะดวกและสามารถแกไข
ปQญหาน้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีเสนทางคมนาคมที่
กอสรางแลวเสร็จ
สะดวก

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 6
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แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร3างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท3า คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ@า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

14 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แอสฟQลตGติกคอนกรีต ซอย
รมเกลา หมูที่ 7

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนลาดยางแอสฟQสนGคอนกรีต
สัญจรไปและเพิ่มความรวดเร็วใน กวาง 4.50 ม. ยาว 729.00 ม.
การเดินทาง

2,296,350

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีเสนทางคมนาคมที่
กอสรางแลวเสร็จ
สะดวก

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7

15 โครงการกอสรางคูระบายน้ํารูป
ตัวยูมีฝาป-ด ซอยนพตาแกว
หมูที่ 7

เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาป-ด
ขนาดกวาง 0.45 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 365.00 ม.

1,800,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถแกไขปQญหา
กอสรางแลวเสร็จ
น้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7

16 โครงการวางทอระบายน้ําคสล. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและป:องกัน กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
0.60 ม. ซอยบานบอแร ปQญหาน้ําทวมขัง
0.60 ม. ยาว 52.00 ม. พรอมปQSม
หมูที่ 8
สูบน้ํา

550,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถแกไขปQญหา
กอสรางแลวเสร็จ
น้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

17 โครงการวางทอระบายน้ําคสล. เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม กอสรางวางทอคสล.ขนาด 1 เมตร.
1.00 ม. พรอมบอพัก
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป:องกัน
คสล.สําเร็จรูป บริเวณคลอง
น้ําทวมขัง
อินทนินเชื่อมตอถนนเทพกระษัตรี

600,000

-

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถแกไขปQญหา
กอสรางแลวเสร็จ
น้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
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แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร3างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท3า คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ@า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพธ)ที่
เป@าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดว.าจะได3รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
18 โครงการติดตั้งกังหันน้ําชัยพัฒนา เพื่อบําบัดน้ําเสียและเพิ่ม
หมูที่ 4
ออกซิเจนในน้ํา

จัดหากังหันน้ําชัยพัฒนา พรอมติดตั้ง
จํานวน 2 ชุด

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

1,700,000

-

-

ระยะเวลาในการติดตั้ง มีเครื่องมือในการบําบัด
แลวเสร็จ
น้าํ เสียที่มีประสิทธิภาพ

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

19 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม เพื่อใหราษฏรมีถนนสําหรับใชใน กอสรางถนนคสล.กวาง 4 เมตร ยาว
คูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาป-ด การคมนาคมไดอยางสะดวก
125 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ซอยในคลํา 3 หมูที่ 1
รวดเร็วและป:องกันปQญหาน้ําทวม คูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-กดวาง 0.50
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 125
เมตร

-

705,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฏรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชใน กอสรางถนนคสล.กวาง 6 เมตร ยาว
ระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ดซอย
การคมนาคมไดอยางสะดวกรวด 97 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมคู
ในคลํา 4 (ซอยรวมญาติ) หมูที่ 1 เร็วและป:องกันปQญหาน้ําทวม
ระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ด กวาง 0.50
เมตร ลึกเฉลี่ยน 0.60 เมตร ยาว
97.00 เมตร
21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก กอสรางทอระบายน้ําคสล.
คสล.ถนนเทพกระษัตรี หมูที่ 1 รวดเร็วในการกรณีเกิดฝนตกหนัก 1.20 ม.ยาว 2,000 เมตร

-

679,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

-

16,000,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
สบายในการระบายน้ํา
และเพิ่มชองทางการ
เดินทาง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพธ)ที่
เป@าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดว.าจะได3รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
22 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู ราษฎรมีถนนใชในการคมนาคมได - กอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 ม.
ระบายน้ําซอยยายนอบเขาลาน อยางสะดวกรวดเร็ว และป:องกัน ยาว100.00 เมตร พรอมคูระบายน้ํา
หมูที่ 1
ปQญหาน้ําทวม
คสล.กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย0.60
เมตร ยาว 100.00 เมตร
4 นิ้ว ยาว
23 โครงการขยายเขตประปาสายริม ราษฎรไดมีน้ําอุปโภค - บริโภค วางทอ PVC
ถนนเทพกระษัตรี หมูที่ 1
อยางเพียงพอและทั่วถึง
200.00ม.

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

-

720,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

-

3,000,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําอุปโภค บริโภคใชอยางเพียงพอ
กอสรางแลวเสร็จ

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

24 โครงการกอสรางสนามกีฬา
หนองน้ําในคลํา หมูที่ 1

เพื่อกอสรางเปKนสนามกีฬา
กอสรางสนามฟุตบอล 7 คน
สําหรับเลนกีฬาในตําบลศรีสุนทร

-

-

5,000,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม
กอสรางแลวเสร็จ
ของชุมชนและกลุม To
Be Number One

25 โครงการซอมแซมทอประปา/ถัง
สูบน้ําระบบกรองน้ําที่หนอง
ในคลํา หมูที่ 1

เพื่อใหการผลิตน้ํามีคุณภาพที่
ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

-

-

6,000,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ประชาชนจะไดรับน้ําที่มี
ซอมแซมแลวเสร็จ
คุณภาพมากขึ้น และมี
ปริมาณน้ําเพียงพอตอ
การอุปโภค -บริโภค

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

-

-

820,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 1

ระบบถังกรอง/ถังชุด / ถังน้ําใสระบบ
ทอ

26 โครงการถนนลาดยางซอยในคลํา เพื่อใหราษฎรมีถนนใชในการ
กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง
ซอย 2 หมูที่ 1
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว 4.00เมตรยาว 300.00 เมตร

กอสรางแลวเสร็จ

รวดเร็ว
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

27 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา ซอย เพื่อใหราษฎรสามารถระบายน้ํา กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง
โรงขนมจีน หมูที่ 2
และยังป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
800.00 เมตร

-

3,200,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วมากขึน้

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

28 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
ถนนบานลิพอนเขาลาน - บาน
ลิพอนบางกอกหมูที่ 2

-

6,000,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วมากขึน้

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

ขยายเขตไฟฟ:าแสงสวางในพื้นที่ ซอย
ควนตาแทน หมูที่ 2

-

500,000

-

ระยะเวลาที่ขยายเขต
ไฟฟ:าแลวเสร็จ

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

กอสรางถนนหินคลุกกวาง 6.00 เมตร
ยาว 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

1,430,000

-

-

-

29 โครงขยายเขตไฟฟ:าบาน
ควนตาแทนหมูที่ 2

เพื่อใหราษฎรสามารถระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ําคสล.ขนาด
และยังป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง 0.60 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

เพื่อใหราษฎรมีไฟฟ:าใชอยางทั่ว
ถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน
ตลอดจนสรางความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
30 โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอย เพื่อใหราษฎรมีถนนใชในการ
นาตรอก หมูที่ 2
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว

31 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไข กอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝา
ซอยบานแขกชวงที่ 2 หมูที่ 2
ปQญหาน้ําทวมขัง
ป-ดขนาดกวาง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย
0.40 เมตรยาวไมนอยกวา 132.00
เมตร

ประชาชนสะดวกสบาย
ตอการสัญจรไปมาและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยGสิน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม

600,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวก

กอสรางแลวเสร็จ

ไมเกิดปQญหาน้ําทวมขัง
ถนนและบานเรือน
ราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

85

แนวทางที่ 1 ดําเนินการก.อสร3างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท3า คูระบายน้ํา ระบบการจราจร ระบบไฟฟ@า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และรบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

32 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไข กอสรางคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ด
ซอยสามัคคี(ศาลาเอนกประสงคG) ปQญหาน้ําทวมขัง
ยาว 175.00 เมตร กวาง0.30 ม.
หมูที่ 2
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 175.00 เมตร

-

-

1,100,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
ไมเกิดปQญหาน้าํ ทวมขัง
ถนนและบานเรือน
ราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 2

33 โครงการขุดลอกคลองภายในเขต เพื่อใหน้ําไหลไดอยางสะดวก
ขุดลอกคลองภายในพื้นที่ หมูที่ 3
พื้นที่หมูที่ 3
รวดเร็ว และป:องกันปQญหาน้ําทวม
บานเรือนราษฎร

-

2,000,000

-

ระยเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวก
ขุดลอกคลองแลวเสร็จ รวดเร็วป:องกันของ
น้ําทวมบานเรือนราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3

34 โครงการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัว - เพื่อใหสามารถระบายน้ําและ กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง1.50 ม
ยูปากเป-ดริมถนนทาเรือ-เกาะแกว ป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง
ลึกเฉลี่ย 1.810 ม. ยาว 218.00 ม.
หมูที่ 3

-

2,071,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วไมเกิดปQญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3

35 โครงการกอสรางศาลาเอนก
ประสงคGชุมชนรพช. หมูที่ 4

-

2,300,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ประชาชนในการพื้นที่
กอสรางแลวเสร็จ
สามารถใชอาคารเปKน
สถานที่ทํากิจกรรมตาง ๆ
ในชุมชน

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

เพื่อใหราษฎรในชุมชนมีอาคาร
สําหรับทํากิจกรรมของชุมชน

กอสรางอาคาร คสล.ขนาด กวาง
10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพธ)ที่
เป@าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดว.าจะได3รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
36 โครงการจัดตั้งสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
รัชกาลที่ 9 บริเวณขุมน้ําบางมะรวน
หมูที่ 4

เพื่อถวายเปKนพระราชกุศลแด
พระบาทพระสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และเพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ

- ปรับปรุงบริเวณรอบขุมน้ําบางมะรวน
ใหเปKนสวนสาธารณะศูนยGสุขภาพชุมชน,
ศูนยGกีฬา
- ทําป:ายชื่อลานเฉลิมพระเกียรติฯใหมี
ความเหมาะสม
- กอสรางสะพานพรอมจุดชมวิวกลาง
สะพาน
- ติดตั้งเสาไฟฟ:าไฮเมท
- กอสรางอาคารสงเสริมสุขภาพ
- ติดตั้งน้ําพุขนาดใหญ

-

40,000,000

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ - ถวายเปKนพระกุศล
ปรับปรุงแลวเสร็จ
แกพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
- ประชาชนมีสุขภาพดี
เยาวชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย

สํานักปลัด /
กองการศึกษา
แผนชุมชน
หมูที่ 4

(งบเทศบาล ,
จังหวดภูเก็ตและ
หนวยอื่นๆ)

37 โครงการกอสรางถนนแอสฟQลตGติก เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ กอสรางถนนแอสฟQลตGติกกวาง 6.00
สายบางโจ - บานยา หมูที่ 4
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว
เมตร ยาว 3,300 เมตร
และปลอดภัย

-

11,880,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็ว

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

38 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงคG เพื่อใหอาคารอยูในอาคารที่ดีให
หมูที่ 4
ราษฎรไดประโยชนGรวมกันอยาง
สะดวก

-

500,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
ปรับปรุงแลวเสร็จ
และยังเปKนการรักษาให
อาคารใชงานไดดี

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 4

ซอมแซมในสวนที่ชํารุดตาง ๆ ทั้งหลัง
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

39 โครงการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัว เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไข กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาด กวาง
ยูมีฝาป-ดริมถนนซอยทุงนาเคียน2 ปQญหาน้ําทวมขัง
0.50เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
หมูที่ 5
218.00 เมตร

-

750,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวกไม
กอสรางแลวเสร็จ
เกิดปQญหาน้ําทวมขัง
ถนนและบานเรือน
ราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

40 โครการกอสรางคูระบายน้ํารูปตัว เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและแกไข กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง0.50 ม.
ยูมีฝาป-ดริมถนนลิพอนใต หมูที่ 5 ปQญหาน้ําทวมขัง
ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 144.00 ม.

-

2,560,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวกไม
กอสรางแลวเสร็จ
เกิดปQญหาน้ําทวมขัง
ถนนและบานเรือน
ราษฎร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

41 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง3.30 เมตร ยาว
ระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ดซอยประกอบคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็วและ 144.00 เมตร พรอมคูระบายน้ํารูป
อุทิศ หมูที่ 5
ป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง
ตัวยู ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลีย่
0.60 เมตร

-

900,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก และ กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
ในการคมนาคมและ
แผนชุมชน
สามารถระบายน้ําไดอยาง
หมูที่ 5
รวดเร็ว

42 โครงการกอสรางทอระบายน้ําคสล. เพื่อใหราษฎรสามารถระบายน้ําและ กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
0.60
เสนผาน 0.60 เมตร พรอมบอ ป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง
เมตรพรอมบอพัก ยาว 108.00 เมตร
พักซอยนาสาด 1 (ชวงตอ) หมูที่ 5

-

370,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายไดสะดวกรวดเร็ว
กอสรางแลวเสร็จ
ไมเกิดปQญหาน้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
43 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมวาง เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 5.00
ทอระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยอุทิศ คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00
หมูที่ 5
และป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง
เมตร พรอมวางทอคสล.
0.60 เมตร พรอมบอพัก คสล.
ระยะทาง 160 เมตร

-

1,900,000

44 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมวาง เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับใชในการ กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 4.00เมตร
ทอคสล.
0.60 เมตร พรอม คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็วและ หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร
บอพักซอยพรหมมินทรGหงษGหยกอุทิศ ป:หมูองกั
ที่ นปQญหาน้ําทวมขัง
พรอมวางทอคสล.
0.60 เมตร
พรอมบอพักระยะทาง 70.00 เมตร

-

-

45 โครงการขยายเขตทอเมนตGประปา เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค วางทอ pe ขนาด
ซอยทุงนาเคียน หมูที่ 5
บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง

-

2,100,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรมีน้ําอุปโภค-บริโภค
กอสรางแลวเสร็จ
ที่เพียงพอ

-

5,000,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดรวดเร็ว
กอสรางแลวเสร็จ
แกไขปQญหาน้าํ ทวมขัง และ
ราษฎรมีความสะดวกใน
การเดินทาง

46 โครงการวางทอระบายน้ําคสล.พรอม เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก
บอพักคสล. และปูทางเทาตัวหนอน รวดเร็วและเพิ่มชวงทางเดินใหกับ
รูปคชกริชถนนเทพกระษัตรี หมูที่ 5 ราษฎรไดมีความสะดวกและ
ปลอดภัย

6 นิ้ว

วางทอคสล
1.20 เมตร พรอม
บอพัก ยาว 532.00 เมตร และทางเทา
ปูตัวหนอนรูปคชกริช ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 532.00เมตร

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
ในการคมนาคมและแกไข
ปQญหาน้ําทวมขัง

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

585,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําไดสะดวก
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วไมเกิดปQญหาน้ําทวม แผนชุมชน
ขัง พรอมทั้งสะดวกตอการ
หมูที่ 5
คมนาคม
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพธ)ที่
เป@าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดว.าจะได3รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
47 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. เพื่อใหการระบายน้ําไดรวดเร็ว
กอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยู มีฝาป-ด
รูปตัวยูมีฝาป-ดซอยทุงจีน 2 หมูที่ 5 ลดปQญหาน้ําขัง บริเวณถนนและ ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45
บานเรือนราษฎร
เมตร ยาว
48 โครงการกอสรางถนนคสล.ซอย เพื่อใหราษฎรมีถนนสําหรับการ กอสรางถนนคสล.กวาง 5.00 เมตร
บานยาทุงเสือขวน (ชวงตอ)
คมนาคมไดอยางสะดวก รวดเร็ว ยาว 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 6
49 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดีสามารถสัญจรซอมผิวจราจรที่ชํารุดเสียหาย กวาง 5.00
ซอยพาพราง หมูที่ 6
ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว
เมตร ยาว 600.00 เมตร

-

232,000

-

788,000

-

1,800,000

50 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
ซอยสันติหมูที่ 6

เพื่อใหถนนมีสภาพที่ดีสามารถสัญจรซอมผิวจราจรที่ชํารุดเสียหาย กวาง 6.00
ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว
เมตร ยาว 1,440 เมตร

-

1,800,000

51 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 6

เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก
รวดเร็วและป:องกันน้ําทวมขัง

กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง
0.50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
52 โครงการกอสรางสะพานคสล.สาย เพื่อใหราษฎรสามารถคมนาคมได กอสรางสะพานคสล.ขนาดกวาง 8.00
เลียบคลองซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 6 รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 15.00 เมตร

-

400,000

-

-

53 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย เพื่อใหการคมนาคมไดอยาง
บานยา 2 หมูที่ 6
ปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว

-

-

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00เมตร
ยาว 150.00 เมตร

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
และป:องกันปQญหาน้ําทวม แผนชุมชน
ขัง
หมูที่ 5
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวกรวดเร็กวองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
ในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูที่ 6
ระยะเวลาที่ดําเนินการ การคมนาคมไดสะดวก
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็ว ปลอดภัย
แผนชุมชน
หมูที่ 6
ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถระบายน้ําไดอยาง
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วและแกไขปQญหา
แผนชุมชน
น้ําทวมขังผิวจราจร
หมูที่ 6
ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถระบายน้ําไดอยาง
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วและแกไขปQญหา
แผนชุมชน
น้ําทวมขังผิวจราจร
หมูที่ 6
2,409,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถลนระยะการเดิน
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
ทางและสะดวกตอการ
แผนชุมชน
คมนาคม
หมูที่ 6
40,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ การคมนาคมไดสะดวก
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วและปลอดภัย
แผนชุมชน
หมูที่ 6
-
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งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ผลลัพธ)ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว.าจะได3รับ
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
54 โครงการปรับปรุงสถานภูมิทัศนG
น้ําตกโตนไฮเฮ หมูที่ 7

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนGในบริเวณน้ําตก- ปรับปรุงคูระบายน้ําน้ําคสล.
น้ําตกโตนไฮเฮ
- ปรับปรุงภูมิทัศนGบริเวณน้ําตก

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

-

1,500,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ เปKนการระบายน้ําได
ปรับปรุงแลวเสร็จ
รวดเร็วขึ้นและเปKนที่
พักผอนของประชาชน

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7

55 โครงการกอสรางซอมแซมคูระบาย เพื่อใหคูระบายน้ํามีสภาพที่ดีแข็งแรงซอมแซมคูระบายน้ําและมีฝาป-ดคูระบาย
น้ําคสล.หมูที่ 7
และปลอดภัย แกผูสัญจร
น้ําในหมูที่ 7

-

2,000,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ประชาชนมีความสะดวก
ซอมแซมแลวเสร็จ
และปลอดภัยในการสัญจร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7

56 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
บริเวณถนนศรีสุนทร ชวงปQSมน้ํามัน
โรงเรียนมาหนิก หมูที่ 7
57 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
ซอยเงินผัน 1/1 หมูที่ 7

-

1,200,000

-

-

1,200,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ประชาชนมีความปลอดภัย
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
ในการสัญจร และแกปQญหา แผนชุมชน
เรื่องการระบายน้ํา
หมูที่ 7
ระยะเวลาที่ดําเนินการ สามารถระบายน้ําไดอยาง
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วและป:องกันน้ําทวม แผนชุมชน
ขัง
หมูที่ 7

-

2,200,000

-

เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและ
ปลอดภัยผูสัญจร
เพื่อสะดวกตอการระบายน้ําและ
ป:องกันปQญหาน้ําทวมขัง

กอสรางคูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง0.60
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 200.
เมตร
กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 300. เมตร

58 โครงการกอสรางถนนคสล. พรอมคู เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 6.00 ม. หนา
ระบายน้ําคสล.ซอยลิพอนเขตหัวหาร สัญจรไปมา และสามารถป:องกัน 0.15 ม. ยาว 250.00 ม. พรอม
หมูที่ 8
ปQญหาน้ําทวมขัง
คูระบายน้ําคสล.ขนาดกวาง 0.50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 250.00 ม.

ระยะเวลาที่ดําเนินการ การคมนาคมสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
รวดเร็วและสามารถระบาย
น้ําไดดี

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
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๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ผลลัพธ)ที่
เป@าหมาย
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาดว.าจะได3รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
59 โครงการกอสรางถนนคสล. บริเวณ เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ
หัวหารนอก - หัวหารใน หมูที่ 8 สัญจรไปและเพิ่มความรวดเร็วใน
การเดินทาง
60 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม
คูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ดและ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป:องกัน
วางทอระบายน้ําคสล.ขนาด
น้ําทวมขัง
0.40 ม. ซอยตรีสุข
หมูที่ 8
61 โครงการกอสรางอาคารพอทานบอแรเพื่อเปKนสถานที่สักการะบูชารูปพอ
หมูที่ 8
ทานบอแร

กอสรางถนนคสล.ขนาดกวาง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 120.00 ม.

-

400,000

-

กอสรางถนนคสล.กวาง 1.80-2.40 ม.
ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. พรอม
คูระบายน้ําคสล.กวาง 0.40 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 150.00 ม. และวางทอ
คสล. 0.40 ม. ยาว 47.00 ม.
กอสรางอาคารคสล.ขนาดกวาง6.00 ม.
ยาว 6.00 ม.

-

925,000

-

-

-

62 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว
ระบายน้ําบริเวณซอยเสียมบุตร
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหา80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 8
น้ําทวมขัง

-

-

63 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล. เพื่อราษฎรมีถนนใชในการ
กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง 0.50
ซอยลิพอนหัวหาร หมูที่ 8
คมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมตร ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร
และป:องกันน้ําทวมขัง
ยาว 418.00 เมตร

-

-

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
คมนาคมและเพิ่มความ
แผนชุมชน
ปลอดภัยมากขึ้น
หมูที่ 8
ระยะเวลาที่ดําเนินการ เสนทางคมนาคมที่สะดวก กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
แผนชุมชน
หมูที่ 8

500,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ ประชาชนมีสถานที่ทําพิธี
กอสรางแลวเสร็จ
และเปKนที่สักการะบูชาพอ
ทานบอแร
820,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ
ราษฎรสะดวกในการ
กอสรางแลวเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กอสรางแลวเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
สัญจรและแกไขปQญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

1,881,000
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ที่
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วัตถุประสงค)

64 โครงการกอสรางบลgอคคอนเวิรGส เพื่อป:องกันปQญหาน้ําทวมถนน
ซอยบานพอนหัวหาร หมูที่ 8
และบานเรือนราษฎร
จํานวน 2 จุด

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ)ที่
คาดว.าจะได3รับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ

-

1,200,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ลดปQญหาน้ําทวมถนนและ กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
บานเรือนราษฎร
แผนชุมชน
หมูที่ 8

เพื่อใหราษฎรไดใชประโยชนGใน ซอมแซมหลังคาหองน้ําที่เก็บของ และ
การทํากิจกรรมสาธารณะตาง ๆ ปรับปรุงภูมิทศั นGหนาพอทานบอแร
ของหมูบาน เพื่อใชเปKนที่เก็บของ
หมูบานใหมีความปลอดภัย

-

100,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฏรไดใชประโยชนGใน
กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
การทํากิจกรรมสาธารณะ แผนชุมชน
ตาง ๆ ของหมูบาน เพื่อใช หมูที่ 8
เปKนที่เก็บของหมูบานให
มีความปลอดภัย

66 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว
ระบายน้ําบริเวณซอยอินทรักษา สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหา38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 8
น้ําทวมขัง

-

250,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

67 โครงการกอสรางบลgอคคอนเวิรGส เพื่อป:องกันปQญหาน้ําทวมถนน
บริเวณบานสวนเนรมิต หมูที่ 5 และบานเรือนราษฎร

-

65 โครงการปรับปรุงซอมศาลา
อเนกประสงคGบานพอนบอแร
หมูที่ 8

68 โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.
ถนนลิพอนใต หมูที่ 5

บลgอคคอนเวิรGส กวาง 1.5 เมตร
ยาว 8 เมตร 9jv 1 06f

งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

บลgอคคอนเวิรGส กวาง 3 เมตร
ยาว 20 เมตร ลึก 1.80 เมตร

เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม กอสรางคูระบายน้ําคสล.กวาง 1.00
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป:องกัน เมตร ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร
น้ําทวมขัง
ยาว 114.00 เมตร

-

1,500,000

855,000

-

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ลดปQญหาน้ําทวมถนนและ กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
บานเรือนราษฎร
แผนชุมชน
หมูที่ 8
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
สัญจรและแกไขปQญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
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ที่

โครงการ

69 โครงการกอสรางเขื่อนกั้นดินพัง
หมูที่ 8

70 ขุดลอกคลองบริเวณขางหมูบาน
สวนเนรมิตร 3 ไปจดหมูที่ 8
71 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา
ซอยกํานัน ซอย 1,2,3 หมูที่ 8
(ชวงที่ 2)
72 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ําบริเวณซอยพัฒนา 1
หมูที่ 8
73 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู
ระบายน้ําบริเวณซอยพัฒนา 2
หมูที่ 8

วัตถุประสงค)

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ.านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

เพื่อป:องกันและแกไขปQญหา
การพังทลายของหนาดิน และ
ปQญหาน้ําทวมขัง และเพิ่มการ
ระบายน้ํา
เพื่อเพิ่มการระบายน้ําป:องกัน
และแกไขปQญหาน้ําทวม

กอสรางเขื่อนกั้นดินระยะทาง 100 ม.

-

ขุดลอกคลองกวาง 4 ม. ระยะทาง
2,000 ม.

-

เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา ป:องกัน
และแกไขปQญหาน้ําทวมขัง

คูกวาง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม.
ระยะทาง 303 ม.

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ)ที่
คาดว.าจะได3รับ

ระยะเวลาที่ดําเนินการ ไมเกิดปQญหาการพังทลาย
กอสรางแลวเสร็จ
ของหนาดินและปQญหา
น้ําทวมขังและระบายน้ํา
ไดดี
1,500,000
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ราษฎรไดรับความสะดวก
กอสรางแลวเสร็จ
และปลอดภัยในการใช
เสนทาง คมนาคม
1,200,000 ระยะเวลาที่ดําเนินการ ไมเกิดปQญหาน้ําทวมขัง
กอสรางแลวเสร็จ
บานเรือนราษฎร
-

1,300,000

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 5.00 เมตร ยาว
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหา700.00 เมตร
น้ําทวมขัง
เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 3.50 เมตร ยาว
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหา500.00 เมตร
น้ําทวมขัง

-

-

2,800,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

-

-

1,400,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

74 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอมคู เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว
ระบายน้ําบริเวณซอย พัฒนา 3
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหา400.00 เมตร
หมูที่ 8
น้ําทวมขัง

-

-

1,300,000

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข
ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 8
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75 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ด
ซอยแมลําดวน หมูที่ 6

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00 ม.
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหาระยะทาง 74.00 เมตร คูระบายน้ํารูปตัว
น้ําทวมขัง
ยู กวาง 0.45 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 81 ม.

-

530,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 6

76 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมบอพักซอยพรหมมินทรG
(หงษGหยกอุทิศ) หมูที่ 5

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 4.00 ม.
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหาระยะทาง 70 ม.วางทอ คสล.
น้ําทวมขัง
1.20 ม.พรอมบอพักระยะทางไมนอย
กวา 100 ม.

-

680,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

77 โครงการกอสรางถนนคสล.พรอม
วางทอระบายน้ําคสล.ขนาด
1.50 ม. พรอมบอพัก
ทางเบื่ยงหนาโรงเรียนมิตรภาพ
หมูที่ 5
78 โครงการกอสรางถนน คสล.
พรอมคูระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาป-ด
ซอยตาแจง หมูที่ 5 (ขางโรงไม)

เพื่อราษฎรมีถนนใชในการคมนาคม กอสรางถนนคสล.กวาง 3.00-3.50 ม.
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และป:องกัน ระยะทางรวม 64.00 ม.
น้ําทวมขัง
วางทอคสล.กวาง 1.50 ม. พรอมบอพัก
คสล.ระยะทาง 64.00 ม.

-

680,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ เสนทางคมนาคมที่สะดวก กองชาง
กอสรางแลวเสร็จ
แผนชุมชน
หมูที่ 5

เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ กอสรางถนนคสล.กวาง 5.00 ม.ระยะทาง
สัญจรไปมา และสามารถแกไขปQญหา 125.00 เมตร คูระบายน้ํารูปตัวยู กวาง
น้ําทวมขัง
0.50 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 125 ม.

-

950,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรและแกไข

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 5

-

10,500,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 7

79 โครงการบูรณะซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ บูรณะซอมแซมผิวจราจรลาดยางขนาด
ลาดยางถนนสายบานมาหนิก
สัญจรไปมา
กวาง 6.00 ม.ระยะทาง 2,500 ม.
หมูที่ 7
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รับผิดชอบ

80 โครงการบูรณะซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ บูรณะซอมแซมผิวจราจรลาดยางขนาด
ลาดยางถนนสายบานทาเรือ สัญจรไปมา
กวาง 6.00 ม.ระยะทาง 3,854.00 ม.
บานเกาะแกว (หลังศาลเจาทาเรือ)
หมูที่ 3

-

16,186,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3

81 โครงการบูรณะซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีความสะดวกในการ บูรณะซอมแซมผิวจราจรลาดยางขนาด
ลาดยางถนนสายบานทาเรือ สัญจรไปมา
กวาง 6.00 ม.ระยะทาง 3,854.00 ม.
บานเกาะแกว (ขางวัดทาเรือ)
หมูที่ 3

-

16,186,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ

ราษฎรสะดวกในการ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจร

กองชาง
แผนชุมชน
หมูที่ 3

82 โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน เพื่อขยายพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ตอเติมอาคารสํานักงานกวาง 6.8 ม.
เทศบาลฯ คสล.2 ชั้นหลังหองชาง ใหเพียงพอกับจํานวนเจาหนาที่ ยาว 5 .ม. ตอหอง
และกองคลัง

-

2,200,000

-

ระยะเวลาที่ดําเนินการ มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ตอเติมแลวเสร็จ
เพิม่ ขึ้น สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

กองชาง
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