แบบผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕62)
เทศบาลต้าบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการคมนาคม 2560
แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน

บริเวณถนนเขาล้าน - บางโจ
หมู่ที่ 1
2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง

บริเวณซอยบ้านในคลา หมู่ที่ 1
ไปจรดซอยตาพร่าง หมู่ที่ 6

3 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ

ซอยในคลา หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

- ก่อสร้างกาแพงกันดินสูง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๗๔.๐๐ เมตร
- เสริมไหล่ทาง กว้าง ๑.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๕๐ เมตร
ความยาวรวม ๕๗๕.๐๐ เมตร
- ขยายเขตระบบจาหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง)

- วางท่อ PE ขนาด 110 มม. ระยะทาง
285 เมตร

1,560,000

565,800

105,000

-

-

-

-

-

-
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ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 1
กองช่าง
(เงินอุดหนุน)

หมู่ที่ 1

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 1

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
4 โครงการก่อสร้างศาลาทีพ่ กั ผู้โดยสาร

หมูท่ ี่ ๑

เพือ่ ให้มีสถานทีพ่ กั ผู้โดยสารอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการรอ
รถประจาทางในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ตาบลศรีสุนทร

5 โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมทางเท้า

เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
บริเวณถนนเทพกระษัตรี (ฝั่งซ้ายออกนอก ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
เมือง) หมูท่ ี่ ๑

6 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้าน

ในคลา - บ้านเขาล้าน หมูท่ ี่ 1

7 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.

1.00 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล.สาเร็จรูป บริเวณคลอง
อินทนินเชื่อมต่อถนนเทพกระษัตรี
หมูท่ ี่ 1

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร จานวน 2 หลัง

-

1,000,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนได้รบั ความ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อานวยความสะดวกในการ แผนชุมชน
รอรถประจาทาง
หมูท่ ี่ 1

- วางท่อ คสล.Ø ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก

-

16,342,000

-

กองช่าง
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
หมูท่ ่ี 1
การสัญจรไปมา

ความยาวรวม ๗๓๕.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง
๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง 735 เมตร

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

- วางท่อ PE ขนาด 160 มม. ระยะทาง
4,000 เมตร

-

3,216,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อคสล.ขนาด 1 เมตร.

-

600,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถแก้ไขปัญหา
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
น้าท่วมขัง

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

รางระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดซอย
ในคลา 1 หมูท่ ี่ 1

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

คูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด
ซอยในคลา 3 หมูท่ ี่ 1

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู

ระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดซอย
ในคลา 4 (ซอยรวมญาติ) หมูท่ ี่ 1

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพือ่ สะดวกต่อการระบายน้าและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจร

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5.30 ม. ขนาด
0.15 ม. ยาว 134.00 ม.พร้อม
คูระบายน้าคสล.กว้าง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 ม. ยาว 157.75 ม.

-

1,203,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ราษฏรมีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้าท่วม

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
125 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
คูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิกดว้าง 0.50
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 125
เมตร

-

705,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนสาหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวกรวด
เร็วและป้องกันปัญหาน้าท่วม

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว
97 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมคู
ระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง 0.50
เมตร ลึกเฉลี่ยน 0.60 เมตร ยาว
97.00 เมตร

-

679,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

คสล.ถนนเทพกระษัตรี หมูท่ ี่ 1

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู

ระบายน้าซอยยายนอบเขาล้าน
หมูท่ ี่ 1
13 โครงการขยายเขตประปาสายริมถนนเทพ

กระษัตรี หมูท่ ี่ 1

15 โครงการซ่อมแซมท่อประปา/ถัง

สูบน้าระบบกรองน้าทีห่ นอง
ในคลา หมูท่ ี่ 1
16 โครงการถนนลาดยางซอยในคลา

ซอย 2 หมูท่ ี่ 1

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

16,000,000

-

-

720,000

-

-

3,000,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน

-

5,000,000

-

เพือ่ ให้การผลิตน้ามีคุณภาพที่
ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ระบบถังกรอง/ถังชุด / ถังน้าใสระบบท่อ

-

6,000,000

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง
4.00เมตรยาว 300.00 เมตร

-

820,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ มีพนื้ ทีส่ าหรับทากิจกรรม กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ของชุมชนและกลุ่ม To
แผนชุมชน
Be Number One
หมูท่ ่ี 1
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนจะได้รบั น้าทีม่ ี
กองช่าง
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ คุณภาพมากขึ้น และมี
แผนชุมชน
ปริมาณน้าเพียงพอต่อ
หมูท่ ี่ 1
การอุปโภค -บริโภค
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็ว
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

เพือ่ ให้การระบายน้าได้สะดวก
รวดเร็วในการกรณีเกิดฝนตกหนัก

ก่อสร้างท่อระบายน้าคสล.
1.20 ม.ยาว 2,000 เมตร

ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม

- ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.
ยาว100.00 เมตร พร้อมคูระบายน้า
คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย0.60
เมตร ยาว 100.00 เมตร
วางท่อ PVC O 4 นิว้ ยาว 200.00 ม.

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

14 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหนองน้าในคลา เพือ่ ก่อสร้างเป็นสนามกีฬาสาหรับเล่น

หมูท่ ี่ 1

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

กีฬาในตาบลศรีสุนทร

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สบายในการระบายน้า
แผนชุมชน
และเพิม่ ช่องทางการ
หมูท่ ่ี 1
เดินทาง
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
17 โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองบ้านพอน

หมูท่ ี่ 2

เพือ่ ให้น้าไหลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และป้องกันปัญหาน้าท่วม
บ้านเรือนราษฎร

18 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ

ซอยบางขามบ่อสวนแตง หมูท่ ี่ 2

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

19 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมี เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ

ฝาปิดริมถนนบางโจ - ควนตาแท่น ฝั่งซ้าย ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
หมูท่ ี่ 2
20 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้าขนาดเล็ก

หมูท่ ี่ 2

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

21 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมี เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ

ฝาปิดและวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก
ซอยบางขาม หมูท่ ี่ 2

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- ก่อสร้างเขื่อนริมคลองบ้านพอนขนาดเขื่อน
หินสูง 3.00 เมตร ระยะทาง 24.00 เมตร

380,000

-

-

ระยเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วป้องกันของ
น้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

ระยะทาง 130.00เมตร
- ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐เมตร
ระยะทาง ๒ ข้าง ๒๖๐.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. กว้าง 0.60 เมตร
ระยะทาง 330.00 เมตร

1,092,000

-

-

ระยเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วป้องกันของ
น้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

1,386,000

-

-

ระยเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วป้องกันของ
น้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

- ก่อสร้างฝายกักเก็บน้าขนาดเล็ก จานวน
3 จุด

-

900,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

- ก่อสร้างคูระบายน้ากว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ระยะทาง418.00เมตร
- วางท่อคสล. O 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง 190.00 เมตร

-

2,606,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วป้องกันของ
น้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

โครงการ

ที่

22 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยู

มีฝาปิดถนนลิพอนใต้ - ลิพอนบางกอก
หมู่ที่ 2
23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า

ถนนบ้านลิพอนเขาล้าน บ้านลิพอนบางกอกหมูท่ ี่ 2
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านควนตา

แท่น หมูท่ ี่ 2

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย

นาตรอก หมูท่ ี่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ยาว 976.00 เมตร

เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า
และยังป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
2,500,000

-

ก่อสร้างท่อระบายน้าคสล.ขนาด O
0.60 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

-

-

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ ทีซ่ อยควนตา
แท่น หมูท่ ี่ 2

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 283.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ผิวจราจร
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 145 ม. หรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร
- วางท่อ คสล. 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 17 ม.

-

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อคสล. เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ

พร้อมบ่อพัก ซอยตาพรหม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 2 คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

-

ตัวชีวัด (KPI)

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 2

6,000,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

รวดเร็วในการคมนาคม

1,430,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

630,000

รวดเร็วมากขึ้น

500,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดาเนินการ การระบายน้าสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วป้องกันของ
น้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

-

รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 2

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
27 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณอนุสาวรีย์

หมู่ที่ 3

28 โครงการขยายเขตประปาหมูบ่ ้านบริเวณ

ซอยหลักเมือง 1 และ 2 หมูท่ ี่ 3
29 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.(บริเวณ

โครงการอนุภาษฯ) หมูท่ ี่ 3

30 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซอยท่าเรือ

เกาะแก้ว หมู่ที่ 3
31 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจรถนนเทพกระษัตรี
ใกล้อนุสาวรีย์ หมู่ที่ 3

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

- ติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณอนุสาวรีย์
หมู่ที่ 3

5,000,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ติดตั้งแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

- วางท่อ PE ขนาด 110 มิลลิเมตร ระยะทาง
720 เมตร

270,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

- ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

3,000,000

-

-

เพื่อให้การระบายน้าสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างเขื่อนกันดิน สูง 5.00 เมตร

-

25,000,000

-

ยิ่งขึ้น

ยาว 1,200 เมตร

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนทั่วไป

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมเปิด
ช่องจราจร จานวน 1 ชุด

-

5,000,000

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 3
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรไปมา
หมูท่ ี่ 3
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ มีความปลอดภัยและสะดวก
ติดตั้งแล้วเสร็จ
ในการสัญจรแก่ประชาชน

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 3
กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 3

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
32 โครงการขุดลอกคลองภายในเขต

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

เพือ่ ให้น้าไหลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และป้องกันปัญหาน้าท่วม
บ้านเรือนราษฎร

ขุดลอกคลองภายในพืน้ ที่ หมูท่ ี่ 3

-

2,000,000

- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล. กว้าง1.50 ม
ลึกเฉลี่ย 1.810 ม. ยาว 218.00 ม.

-

-

2,071,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
น้าท่วมขัง

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

บูรณะซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางขนาด
กว้าง 6.00 ม.ระยะทาง 3,854.00 ม.

-

-

16,186,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ

35 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร
- ก่อสร้างคูระบายน้า กว้าง ๐.๕๐ เมตร

1,682,600

พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 3

33 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัว

ยูปากเปิดริมถนนท่าเรือ -เกาะแก้ว
หมูท่ ี่ 3
34 โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจร

ลาดยางถนนสายบ้านท่าเรือ บ้านเกาะแก้ว (หลังศาลเจ้าท่าเรือ)
หมูท่ ี่ 3

(ช่วงที่ 2) ซอยโต๊ะหมีด หมู่ที่ ๔

สัญจรไปมา

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ระยะทาง
๓๑๕.๐๐ เมตร

ระยเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวก
ขุดลอกคลองแล้วเสร็จ รวดเร็วป้องกันของ
น้าท่วมบ้านเรือนราษฎร

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 3
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 3

กองช่าง
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจร
หมูท่ ี่ 3

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรไปมา
หมูท่ ่ี 4

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อม

ไฟรายทาง ซอยบ้านออก - รพช.
หมู่ที่ ๔
37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อม

ไฟรายทาง หมู่ที่ ๔

38 โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างรายทาง หมู่ที่ ๔

ซอยชีเลื้อย
ซอยบ้านพักตารวจ
ซอยหน้าเรือนจา ซอย ๑ , ซอย ๒ ,
ซอย ๓

39 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลอง

หลังมัสยิดบางโจ หมูท่ ี่ 4

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนทั่วไป

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนทั่วไป

เพื่อให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและเพิ่มความปลอดภัย

- ขยายเขตระบบจาหน่าย เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟแสงสว่าง)
- ขยายเขตระบบจาหน่าย เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟแสงสว่าง)
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟแสงสว่าง)
- ซอยชีเลื้อย 700 เมตร
- ซอยบ้านพักตารวจ 100 เมตร
- ซอยหน้าเรือนจา ซอย 1
- ซอยหน้าเรือนจา ซอย 2
- ซอยหน้าเรือนจา ซอย 3

เพือ่ ให้การระบายน้าสะดวกรวดเร็วยิ่งชึ้น - ก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง สูง 3 - 3.5 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,860 เมตร

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๒๔๖,๐๐๐.-

-

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการ มีความปลอดภัยและสะดวก กองช่าง
ติดตั้งแล้วเสร็จ
ในการสัญจรแก่ประชาชน (เงินอุดหนุน)
หมู่ที่ 4

๒๑๖,๐๐๐.-

-

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการ มีความปลอดภัยและสะดวก กองช่าง
ติดตั้งแล้วเสร็จ
ในการสัญจรแก่ประชาชน (เงินอุดหนุน)
หมู่ที่ 4

-

158,400

-

ระยะเวลาที่ดาเนินการ มีความปลอดภัยและสะดวก กองช่าง
ติดตั้งแล้วเสร็จ
ในการสัญจรแก่ประชาชน (เงินอุดหนุน)
หมู่ที่ 4

-

######### -

ระยะเวลาที่ดาเนินการ มีความปลอดภัยและสะดวก กองช่าง
ติดตั้งแล้วเสร็จ
ในการสัญจรแก่ประชาชน

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

- เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยกานันสา หมูท่ ี่ 4 สัญจรไปมา
- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

40 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า

- ถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
184 เมตร
- ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 368 เมตร

-

1,854,700

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรไปมา
หมูท่ ่ี 4

41 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด - เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ

- คูระบายน้ารูปตัวยูปากเปิดกว้าง 1.50 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง
136 เมตร

-

1,315,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรไปมา
หมูท่ ่ี 4

- วางท่อคสล. O 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คสล.ระยะทาง118 เมตร บริเวณหน้าบ้านพัก
ตารวจบางโจ

-

435,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรไปมา
หมูท่ ่ี 4

-คูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดกว้าง 0.60 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ระยะทาง 200 เมตร

-

1,008,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

ซอยโรงขนมจีน หมูท่ ี่ 4

42 โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักหน้าบ้าน

พักตารวจบางโจ หมูท่ ี่ 4

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ฝาปิด ริมถนนบางโจ - ควนตาแท่น หมู่ที่ 4 ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

43 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมี

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 4

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้ากุโบร

บ้านบางโจ หมู่ที่ 4

45 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า

ซอยรอบบ้านบางโจ หมู่ที่ 4

46 โครงการปรับปรุงระบบผลิต

ประปาและจาหน่าย บริเวณ
ขุมน้าบางมะรวน หมู่ที่ 4
47 โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม

ประจาปีมัสยิด หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่
ถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน
ตลอดจนสร้างความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ขยายไฟฟ้ากาลังพร้อมแสงสว่าง

-

500,000

-

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล. กว้าง0.45 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 85.00 ม.

-

383,000

-

เพือ่ ให้การผลิตน้ามีคุณภาพที่
ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ปรับปรุงระบบการผลิตและจาหน่ายทั้ง
ระบบ

-

#########

เพือ่ ให้มีศูนย์อบรมจริยธรรมประจาปี
มัสยิดบ้านออก หมูท่ ี่ 4

ก่อสร้างอาคารอบรมมัสยิด ขนาด 3 ชั้น
จานวน 1 หลัง

-

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาทีข่ ยายเขต ประชาชนสะดวกสบาย
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
ต่อการสัญจรไปมาและ
เพิม่ ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 4
กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 4

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนจะได้รบั น้าทีม่ ี
กองช่าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
คุณภาพมากขึ้น และมี
แผนชุมชน
ปริมาณน้าเพียงพอต่อ
หมู่ท่ี 4
การอุปโภค -บริโภค
12,960,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ เด็กและเยาวชนได้รบั การ กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อบรมจริยธรรมคุณธรรม แผนชุมชน
และเติบโตเป็นคนดีของ
หมูท่ ี่ 4
สังคม
-

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
48 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

หมูท่ ี่ 4 บ้านบางโจ (บ้านออก)

49 โครงการก่อสร้างศาลาเอนก

ประสงค์ชุมชนรพช. หมูท่ ี่ 4

50 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก

สายบางโจ - บ้านยา หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ให้มีอาคารสาหรับใช้ในการ
ประชุมประชาคมจัดกิจกรรมประจา
หมูบ่ ้าน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ ี่ 4
บ้านบางโจ (บ้านนอก) ขนาด 3 ชั้น
จานวน 1 หลัง

-

เพือ่ ให้ราษฎรในชุมชนมีอาคาร
สาหรับทากิจกรรมของชุมชน

ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาด กว้าง
10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกกว้าง 6.00
เมตร ยาว 3,300 เมตร

-

-

กองช่าง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
แผนชุมชน
หมูบ่ ้านและใช้เป็นทีป่ ระชุม หมูท่ ี่ 4
ประชาคมประจาหมูบ่ ้าน

2,300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนในการพืน้ ที่

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

12,960,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนมีสถานทีใ่ นการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

กองช่าง
สามารถใช้อาคารเป็น
แผนชุมชน
สถานทีท่ ากิจกรรมต่าง ๆ หมูท่ ี่ 4
ในชุมชน

11,880,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

รวดเร็ว

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 4

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
51 โครงการจัดตั้งสวนนวมินทรราชา

87 พรรษา บริเวณขุมน้าบางมะรวน
หมูท่ ี่ 4

52 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

หมูท่ ี่ 4

เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
และเพือ่ ให้ประชาชนมีสถานทีอ่ อก
กาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

- ปรับปรุงบริเวณรอบขุมน้าบางมะรวน
ให้เป็นสวนสาธารณะศูนย์สุขภาพชุมชน,
ศูนย์กฬี า
- ก่อสร้างสะพานพร้อมจุดชมวิวกลาง
สะพาน
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮเมท
- ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ
- ติดตั้งน้าพุขนาดใหญ่
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ

-

-

เพือ่ ให้อาคารอยู่ในอาคารทีด่ ีให้
ราษฎรได้ประโยชน์รว่ มกันอย่าง
สะดวก

- ก่อสร้างห้องน้า 1 หลัง ขนาด 2.40 x
5.00 เมตร
- ปูกระเบือ้ งในศาลา 108 ตารางเมตร
- ติดตั้งพัดลมแบบติดผนัง 6 ตัว
- ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

600,000

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

2,000,000 ประชนมีความพึงพอใจ - ถวายเป็นพระกุศล
ร้อยละ 80
แก่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ฯ
- ประชาชนมีสุขภาพดี
เยาวชนมีสถานทีอ่ อก
กาลังกาย

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
สานักปลัด
กอง
การศึกษา
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 4

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
และยังเป็นการรักษาให้ แผนชุมชน
อาคารใช้งานได้ดี
หมูท่ ่ี 4

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
3,000,000 ประชนมีความพึงพอใจ ประชาชนได้รบั ความสะดวก กองช่าง
53 โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเวที
เพื่อป้องกันแดดฝนและอานวยความ
เป็นอาคารเหล็ก ขนาดกว้าง 11.50 ม.
กลางแจ้งสวนนวมินทรราชาา
สะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้
ยาว 18.00 ม.
ร้อยละ 80
ให้แก่ประชาชน
แผนชุมชน
87 พรรษ บริเวณขุมน้าบางมะรวน
หมูท่ ี่ 4
หมู่ที่ 4
54 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนวมินทร
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนวมินทรราชา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนวมินทรราชา 87
1,200,000
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ทาให้ภมู ิทัศน์สวนนวมินทร กองช่าง
ราชา 87 พรรษา บริเวณขุมน้าบางมะรวน 87 พรรษาบริเวณขุมน้าบางมะรวน พรรษา บริเวณขุมน้าบางมะรวน หมูท่ ี่ 4
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ราชา 87 พรรษาบริเวณ แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 4
หมูท่ ี่ 4 ให้สวยงาม
ขุมน้าบางมะรวน หมูท่ ี่ 4 หมูท่ ี่ 4
สวยงาม
55 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลองหลัง

มัสยิดบางโจ หมูท่ ี่ 4

เพื่อให้การระบายน้าสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

- ก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง สูง 3-3.5 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,860 เมตร

56 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า ตาบลศรีสุนทร เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกาลัง - ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร

อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หมูท่ ี่ 4

กายและสนใจสุขภาพ

หรือตามแบบมาตรฐานทีอ่ บจ.ภูเก็ตกาหนด

-

#########

-

-

#########

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 4
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนมาสนใจการออก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
กาลังกายและมีสุขภาพทีด่ ี แผนชุมชน
ขึ้น
หมูท่ ี่ 4

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
57 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า - เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1,051,000
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ซอยตาแจ้ง หมู่ที่ 5
สัญจรไปมา
127.0 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
- ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดกว้าง
การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง
137 เมตร
58 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยครูสุขอุทิศ
- เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร
318,000
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
หมู่ที่ 5
สัญจรไปมา
ระยะทาง 83.00 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5
- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคสล.จาก
- วางท่อคสล.O 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 2,157,000
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังและสะดวก
แยกอนามัย-หน้าโรงเรียนวัดศรีสุนทร
คสล.ระยะทาง 585 เมตร บริเวณหน้า
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
หมู่ที่ 5
ในการสัญจรไปมา
โรงเรียนวัดศรีสุนทร
การสัญจรไปมา
หมู่ที่ 5
60 โครงการผาติกกรรมทีธ่ รณีสงฆ์ของ
เพือ่ สร้างถนนและเพือ่ ประโยชน์
ผาติกรรมทีธ่ รณีสงฆ์ของวัดมงคลนิมิตร
400,000
มีผาติกรรมทีธ่ รณีสงฆ์ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สานักปลัด
วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง)
ของผู้สัญจรไป - มา บริเวณดังกล่าว
(พระอารามหลวง) ถนนสายทุง่ นาเคียน
จานวน 1 แปลง เพือ่
กองช่าง
เพือ่ สร้างถนนสาธารณะ หมูท่ ี่ 5
หมูท่ ี่ 5
สร้างถนนสาธารณะ
61 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า

คสล. ซอยเกาฑัณฑ์ หมู่ที่ 5

- เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- ถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
38 เมตร
- คูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีปิดขนาดกว้าง
0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร ระยะทาง
76 เมตร

-

474,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 5

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

ที่

โครงการ

62 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

ถนนเทพกระษัตรี บริเวณหน้าร้าน
ศรีศุภลักษณ์ หมูท่ ี่ 5
63 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

ท่อลอดเหลี่ยม ทางเลียบคลอง
หน้าโรงเรียนวัดศรีสุนทร หมูท่ ี่ 5
64 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัว
ยูมีฝาปิดริมถนนซอยทุง่ นาเคียน2
หมูท่ ี่ 5

65 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคสล.

เส้นผ่าน O 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักซอยนาสาด 1 (ช่วงต่อ) หมูท่ ี่ 5
66 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวาง

ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ซอยอุทิศ
หมูท่ ี่ 5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
4,500,000
-

ตัวชีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนทั่วไป

ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร จานวน
1 ชุด

เพือ่ ให้สามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 2.50 -8.50 ม.
ยาว 71.00 ม. พร้อมท่อลอดเหลี่ยมกว้าง
1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 71.00 ม.
ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.ขนาด กว้าง
0.50เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
218.00 เมตร

-

3,500,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น

-

750,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวกไม่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
ถนนและบ้านเรือน
ราษฎร

เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้าและ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. O 0.60
เมตรพร้อมบ่อพัก ยาว 108.00 เมตร

-

370,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายได้สะดวกรวดเร็ว กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 5.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00
เมตร พร้อมวางท่อคสล. O
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ระยะทาง 160 เมตร

-

1,900,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในการคมนาคมและแก้ไข แผนชุมชน
ปัญหาน้าท่วมขัง
หมูท่ ่ี 5

เพือ่ เพิม่ การระบายน้าและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ มีความปลอดภัยและสะดวก สป.
ติดตั้งแล้วเสร็จ
ในการสัญจรแก่ประชาชน แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

67 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนสาหรับใช้ในการ
ท่อคสล. O 0.60 เมตร พร้อม
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
บ่อพักซอยพรหมมินทร์หงษ์หยกอุทิศ หมูท่ ี่ ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
5
68 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา
เพือ่ ให้ราษฎรมีน้าใช้เพือ่ การอุปโภค
ซอยทุง่ นาเคียน หมูท่ ี่ 5
บริโภคอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร
พร้อมวางท่อคสล O 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักระยะทาง 70.00 เมตร
วางท่อ pe ขนาด O 6 นิว้

-

-

-

-

69 โครงการวางท่อระบายน้าคสล.พร้อม

เพือ่ ให้การระบายน้าได้สะดวก
รวดเร็วและเพิม่ ช่วงทางเดินให้กบั
ราษฎรได้มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

วางท่อคสล O 1.20 เมตร พร้อม
บ่อพัก ยาว 532.00 เมตร และทางเท้า
ปูตัวหนอนรูปคชกริช ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 532.00เมตร

-

-

5,000,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้รวดเร็ว
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง และ แผนชุมชน
ราษฎรมีความสะดวกใน
หมูท่ ี่ 5
การเดินทาง

เพือ่ ให้การระบายน้าได้รวดเร็ว
ลดปัญหาน้าขัง บริเวณถนนและ
บ้านเรือนราษฎร
เพือ่ ป้องกันปัญหาน้าท่วมถนน
และบ้านเรือนราษฎร

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยู มีฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45
เมตร ยาว
บล๊อคคอนเวิรส์ กว้าง 3 เมตร
ยาว 20 เมตร ลึก 1.80 เมตร

-

-

232,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าสะดวกรวดเร็ว กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และป้องกันปัญหาน้าท่วม แผนชุมชน
ขัง
หมูท่ ่ี 5
1,500,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ลดปัญหาน้าท่วมถนนและ กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บ้านเรือนราษฎร
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

บ่อพักคสล. และปูทางเท้าตัวหนอน
รูปคชกริชถนนเทพกระษัตรี หมูท่ ี่ 5

70 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.

รูปตัวยูมีฝาปิดซอยทุง่ จีน 2 หมูท่ ี่ 5
71 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิรส์

บริเวณบ้านสวนเนรมิต หมูท่ ี่ 5

-

585,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขัง พร้อมทัง้ สะดวกต่อการ
คมนาคม
2,100,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค-บริโภค
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทีเ่ พียงพอ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
72 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

วางท่อระบายน้าคสล.ขนาด
O 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก
ทางเบืย่ งหน้าโรงเรียนมิตรภาพ
หมูท่ ี่ 5
73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

พร้อมคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด
ซอยตาแจ้ง หมูท่ ี่ 5 (ข้างโรงไม้)

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบน

สะพานทุง่ นาเคียน / พร้อมยกระดับ
สะพาน พร้อมทัง้ ราวสะพานทุง่ นาเคียน
หมูท่ ี่ 5
75 โครงการขยายเขตประปา ซอยนาสาด 1
หมูท่ ี่ 5

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00-3.50 ม.
ระยะทางรวม 64.00 ม.
วางท่อคสล.กว้าง 1.50 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล.ระยะทาง 64.00 ม.

680,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ เส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในการสัญจรไปมา
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5.00 ม.ระยะทาง
125.00 เมตร คูระบายน้ารูปตัวยู กว้าง
0.50 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 125 ม.

950,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรและแก้ไขปัญหา หมูท่ ่ี 5
น้าท่วมขัง

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต

1,300,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจร
หมูท่ ่ี 5

250,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

ท่อ PE O 3 นิว้ ยาว 600.00 เมตร

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
76 โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านใหญ่

หมูท่ ี่ 5

77 โครงการวางท่อคสล. ซอยทุง่ นาเคียน 2

หมูท่ ี่ 5
78 โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณ

ศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ ี่ ๖

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

ท่อ PE O 3 นิว้ ยาว 800.00 เมตร

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

ก่อสร้างวางท่อคสล. O 0.80 ม.ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 135.00 ม.

79 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ

ซอยร่วมใจ 6 หมูท่ ี่ 5

สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

80 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า

(ผ่าถนน คสล.) ซอยศิริ หมูท่ ี่ ๖

และยังป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1,200,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

800,000

-

-

- ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาบริเวณรอบอาคาร 700,000

-

-

-ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.10 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 123 ม. หรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 381 ตร.ม.
- คูระบายน้ากว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย
1.20 ม. ระยะทาง 35 ม.
- คูระบายน้ากว้าง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 ม. ระยะทาง 136 ม.
- คูระบายน้ารูปตัวยูฝาปิดกว้าง 0.45 เมตร 884,600
ลึก 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร

########

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจร
หมูท่ ่ี 5
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค กองช่าง
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจร
หมูท่ ี่ 5

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 5

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ

ที่

โครงการ

81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีตพร้อมคูระบายน้า บริเวณซอย

วัตถุประสงค์

คูระบายน้า บริเวณซอยตาแพร้ว หมูท่ ี่ 6
83 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้า

บริเวณสายแม่นากลางพร้อมสะพานข้าม
คลองจดซอยเทพทอง หมูท่ ี่ 6

84 โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักหน้า

เจริญทรัพย์ หมูท่ ี่ 6
85 โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก

รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านยา - นากรอก
หมูท่ ี่ 6

ตัวชีวัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

-ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 4.50 เมตร
ระยะทาง 8.50 เมตร
-ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทาง 1,700 เมตร

8,361,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ถนนคสล.กว้าง 2.70 เมตรยาว 162 เมตร
-คูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 324 เมตร
- ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 5.00เมตร
ระยะทาง 600 เมตร
- คูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดกว้าง 0.45เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทาง 1,200เมตร
- ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 10 เมตร

-

1,580,000

-

9,510,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6

- วางท่อคสล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวม 500.00 เมตร

-

3,696,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถแก้ไขปัญหา
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
น้าท่วมขัง

- ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร
ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร

-

692,500

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถแก้ไขปัญหา
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
น้าท่วมขัง

ซอยตาพร่างหมู่ที่ 6 จดบ้านในคลา หมู่ที่ 6

82 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
น้าท่วมขัง
เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
น้าท่วมขัง

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61 ๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
86 โครงการฝังท่อระบายน้าต่อจาก

สายหัวช้างดอนใหญ่มายังทุง่ เสือ
ข่วน (ต่อเนือ่ ง) หมูท่ ี่ 6
87 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย

บ้านยาทุง่ เสือข่วน (ช่วงต่อ)
หมูท่ ี่ 6
88 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

ซอยพาพร่าง หมูท่ ี่ 6
89 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง

ซอยสันติหมูท่ ี่ 6
90 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.

ซอยรวมใจพัฒนา หมูท่ ี่ 6

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง O 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล.ความยาว 425.00 ม.

-

2,125,000

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนสาหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

เพือ่ ให้ถนนมีสภาพทีด่ ีสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ซ่อมผิวจราจรทีช่ ารุดเสียหาย กว้าง 5.00
เมตร ยาว 600.00 เมตร

-

-

เพือ่ ให้ถนนมีสภาพทีด่ ีสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ซ่อมผิวจราจรทีช่ ารุดเสียหาย กว้าง 6.00
เมตร ยาว 1,440 เมตร

-

-

เพือ่ ให้การระบายน้าได้สะดวก
รวดเร็วและป้องกันน้าท่วมขัง

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง
0.50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ยาว 50.00 เมตร

-

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรและแก้ไขปัญหา หมูท่ ่ี 6
น้าท่วมขัง
788,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
1,800,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การคมนาคมได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
1,800,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถระบายน้าได้อย่าง กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วและแก้ไขปัญหา แผนชุมชน
น้าท่วมขังผิวจราจร
หมูท่ ี่ 6
400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถระบายน้าได้อย่าง กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วและแก้ไขปัญหา แผนชุมชน
น้าท่วมขังผิวจราจร
หมูท่ ี่ 6

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
91 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.สาย
เพือ่ ให้ราษฎรสามารถคมนาคมได้
ก่อสร้างสะพานคสล.ขนาดกว้าง 8.00
2,409,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถล้นระยะการเดิน
เลียบคลองซอยรวมใจพัฒนา หมูท่ ี่ 6
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 15.00 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทางและสะดวกต่อการ
คมนาคม
92 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เพือ่ ให้การคมนาคมได้อย่าง
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00เมตร
40,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การคมนาคมได้สะดวก
ซอยบ้านยา 2 หมูท่ ี่ 6
ปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว
ยาว 150.00 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วและปลอดภัย
93 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน

บริเวณซอยทุง่ เสือข่วน หมูท่ ี่ 6

94 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม

ประตูน้า (น้าตกโตนไฮ้เฮ) หมูท่ ี่ 7
95 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง
ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

- ปรับปรุงระบบท่อส่งน้าขนาด O 3 นิว้
ยาว 2,000.00 เมตร
- เพิ่มปั้มน้าขนาด O 2 นิ้ว จานวน 1 ชุด
- ปรับปรุงอาคาร 1 หลัง
- ปรับปรุงระบบท่อแยกและอุปกรณ์พ่วง
ต่าง ๆ จานวน 1 ชุด
- ซ่อมแซมประตูน้าจานวน 1 ชุด

- ท่อ PE ขนาด 160 มม.ระยะทางรวม
ไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร

1,000,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

80,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

562,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 6

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
ราษฎรได้
ม
น
ี
าอุ
้
ป
โภค
บริ
โ
ภคอย่
า
ง
96 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้าโตนไฮ้เฮ
ทาแนวฝายน้าล้นยาวไม่น้อยกว่า15.00เมตร
360,000
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค เพียงพอและทัว่ ถึง
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
หมู่ที่ 7
สูง 1.50 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
97 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาน้าตก

โตนไฮ้เฮ หมู่ที่ ๗

98 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองหลัง

สถานีอนามัยบ้านม่าหนิก หมูท่ ี่ ๗
99 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้า

คลองบางเหนียวดา หมูท่ ี่ 7

100 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าและไฟแสง

สว่างรายทาง ซอยร่มเกล้า หมูท่ ี่ ๗

เพือ่ ปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลาน้าตก
โตนไฮ้เฮ หมู่ที่ ๗ ให้สวยงาม

เพือ่ ให้เขื่อนกันดินมีสภาพคงทนและ
เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ราษฏรได้มีน้าอุปโภค - บริโภค อย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สร้างความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

-ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
80.00 เมตร
- ลาน คสล. ขนาด 48.00 x 17.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816.00ตารางเมตร
- ทาราวกันตก ระยะทาง ๔๘.00 เมตร

-ทาบันไดทางขึ้น ๑ จุด
-ก่อสร้างห้องน้าจานวน ๑ แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อนกันดินสูง 300.00 เมตร
ระยะทาง 280 เมตร
- ฝายคสล.ยาว 15.00เมตร สูง 15.00 เมตร

-

1,500,000

-

-

3,640,000

-

-

1,200,000

-

-

612,000

-

จานวน 2 จุด

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ถนนม่าหนิก (หน้าวัด

ม่าหนิก) ระยะ 729.00 เมตร
- ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 7
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ทาให้ภมู ิทัศน์บริเวณศาลา กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
น้าตกโตนไฮ้เฮ หมู่ที่ ๗
แผนชุมชน
สวยงามและเพือ่ ส่งเสริมการ หมูท่ ี่ 7
ท่องเทีย่ ว

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยในการแผนชุมชน
สัญจรไปมา
หมูท่ ี่ 7
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้มีน้าอุปโภค กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนสะดวกสบาย
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต่อการสัญจรไปมาและ
เพิม่ ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

กองช่าง
(เงินอุดหนุน)

หมูท่ ี่ 7

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
101 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ

เขตชุมชนทางแยกและบริเวณโรงเรียน
บ้านม่าหนิก หมูท่ ี่ ๗

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนทั่วไป

102 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า พร้อมไฟ

เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
แสงสว่าง ซอยบางเหนียวดา ๑ - ศูนย์การ และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ ี่ ๗
สร้างความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

103 โครงการขยายไฟฟ้า พร้อมแสงสว่าง

รายทางบริเวณซอยม่วงวัด - ถนนม่าหนิก
หมูท่ ี่ ๗

104 โครงการปรับปรุงหอถังสูง หมูท่ ี่ 7

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จานวน 2 ชุด

-

50,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนสะดวกสบาย
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต่อการสัญจรไปมาและ
เพิม่ ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

-

137,700

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนสะดวกสบาย
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต่อการสัญจรไปมาและ
เพิม่ ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

กองช่าง

เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สร้างความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ระยะทาง 300.00
เมตร
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ระยะทาง ๙๐๐.๐๐
เมตร

ราษฏรได้มีน้าอุปโภค - บริโภค อย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

- ทาการปรับปรุงหอถังสูง
- ปรับปรุงระบบท่อส่งน้า
- ปรับปรุงระบบปัม้ น้า
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงระบบกรอง

382,000

-

-

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนสะดวกสบาย
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต่อการสัญจรไปมาและ
เพิม่ ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

3,000,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้มีน้าอุปโภค -

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

บริโภคใช้อย่างเพียงพอ

(เงินอุดหนุน)

หมูท่ ี่ 7

กองช่าง
(เงินอุดหนุน)

หมูท่ ี่ 7

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
105 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์
เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์
ปรับปรุงอาคารภายในโดยการปูพื้น
500,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ใน
หมู่ที่ 7

106 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารูป

ตัวยูมีฝาปิด ซอยนพตาแก้ว หมูท่ ี่ 7
107 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมคูระบาย

น้าคสล.หมูท่ ี่ 7
108 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.

บริเวณถนนศรีสุนทร ช่วงปัม้ น้ามัน
โรงเรียนม่าหนิก หมูท่ ี่ 7
109 โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยางถนนสายบ้านม่าหนิก
หมูท่ ี่ 7

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

การทากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
ของมหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นที่เก็บของ
หมู่บ้านให้มีความปลอดภัย

กระเบื้องฝ้าเพดาน , กั้นห้อง

เพือ่ สะดวกต่อการระบายน้าและ
ปลอดภัยต่อผู้สัญจร

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 365.00 เมตร
ซ่อมแซมคูระบายน้าและมีฝาปิดคูระบาย
น้าในหมูท่ ี่ 7

-

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง0.60
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 200.
เมตร
บูรณะซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางขนาด
กว้าง 6.00 ม.ระยะทาง 2,500 ม.

-

เพือ่ ให้คูระบายน้ามีสภาพทีด่ ีแข็งแรง
และปลอดภัย แก่ผู้สัญจร
เพือ่ สะดวกต่อการระบายน้าและ
ปลอดภัยผู้สัญจร
เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

-

การทากิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ ของหมู่บ้าน เพื่อใช้
เป็นที่เก็บของหมู่บ้านให้
มีความปลอดภัย
1,800,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาน้า
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ท่วมขัง

-

2,000,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนมีความสะดวก

ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
-

1,200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนมีความปลอดภัย

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

-

และปลอดภัยในการสัญจร

ในการสัญจร และแก้ปัญหา
เรื่องการระบายน้า
10,500,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
การสัญจร

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 7

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 7

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
110 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีลิพอน เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
-ถนน คสล.กว้าง 3.6 เมตร ระยะทาง
1,000,000 เทศบาล
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก

เขตหัวหาร หมูท่ ี่ ๘

111 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยู

มีฝาปิดซอยศรีลิพอนเขตหัวหาร หมูท่ ี่ 8

รอบขุมน้าประปาหมูท่ ี่ ๘

330 เมตร

เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า
และยังป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

-ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทาง 660 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง
48 เมตร
-ขยายเขตไฟฟ้าระบบจาหน่าย
-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

3,350,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

688,000

-

-

-ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง
0.45 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 900.00
เมตร

-

4,104,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนสะดวกสบาย
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต่อการสัญจรไปมาและ
(เงินอุดหนุน)
เพิม่ ความปลอดภัยใน
หมูท่ ี่ ๘
ชีวติ และทรัพย์สิน
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

113 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล.รูปตัวยู

มีฝาปิด ซอยบ้านพอนบ่อแร่ หมูท่ ี่ 8

114 โครงการขยายเขตประปา ซอยหัวหาร

710,400

-

-

และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
สร้างความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า
และยังป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

ราษฏรได้มีน้าอุปโภค - บริโภค อย่าง
(ตั้งแต่ถนนเทพกระษัตรี - สามแยกบ้านสวน เพียงพอและทัว่ ถึง
นวมิตร) หมูท่ ี่ ๘

- วางท่อ PE ขนาด 110 มม. ยาว
1,600 เมตร 2 ข้างทาง

รวดเร็วในการคมนาคม

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
น้าท่วมขัง

๑๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้ากาลังและแสงสว่าง เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้มีน้าอุปโภค ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
๒๕60
๒๕61
๒๕62
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
290,000
115 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น ซอยแป๊ะท่องกี่ ราษฏรได้มีน้าอุปโภค - บริโภค อย่าง
- ก่อสร้างฝายความยาว 10.00 เมตร
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้มีน้าอุปโภค สูง 2.00 เมตร
หมูท่ ี่ ๘
เพียงพอและทัว่ ถึง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ

116 โครงการวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด

Ø 1.20 เมตร พร้อมทางเท้า คสล.
ริมถนนเทพกระษัตรี ความยาว 375.00
เมตร หมูท่ ี่ 8
117 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บุกเบิก)
ซอยบ้านพอนบ่อแร่ ( บ้านแขก ๑ ,
บ้านแขก ๒ ) หมูท่ ี่ ๘
118 โครงการวางท่อระบายน้า คสล.

บริเวณซอยวังฆ้อง หมูท่ ี่ 8
119 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ซอยแป๊ะท่องกี่ หมูท่ ี่ ๘

120 โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบ

ขุมน้าประปา หมูท่ ี่ 8

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า
และยังป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- วางท่อคสล. Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง 375 เมตร
- ก่อสร้างทางเท้าคสล.ขนาดกว้าง 2.50 3.00 เมตร ระยะทาง 375 เมตร

-

8,122,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00
เมตร

-

768,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า
และยังป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

- วางท่อคสล.ขนาด 1.20 เมตร ความยาวรวม
200.00 เมตร

3,240,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การระบายน้าได้สะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วมากขึ้น

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางกว้าง 5.00 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร

-

3,000,000

-

เพือ่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และมีแนวเขตถูกต้องชัดเจน

- ก่อสร้างรั้วลวดหนามกั้นขุมน้าโดยรอบ
ระยะทาง 800 เมตร

-

2,400,000

-

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ขุมน้าประปา หมูท่ ี่ 8
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแผนชุมชน
และมีแนวเขตถูกต้องชัดเจน หมูท่ ี่ 8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
121 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ ี่ ๑,

หมูท่ ี่ 4, หมูท่ ี่ 8

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม

คูระบายน้า ซอยอินทรักษา หมูท่ ี่ ๘

123 โครงการงานออกแบบอาคารสานักงาน

คสล. 4 ชั้น หมูท่ ี่ 8
124 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า ซอย

หัวหารสายใน ช่วงที่ 2 หมูท่ ี่ 8

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ราษฎรได้มีน้าอุปโภค - บริโภคอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

-ปรับปรุงระบบประปาหมูท่ ี่ ๑ ,๑ แห่ง
-ปรับปรุงระบบประปาหมูท่ ี่ 4 ,1 แห่ง
-ปรับปรุงระบบประปาหมูท่ ี่ 8 ,1 แห่ง

-

16,500,000

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรมีน้าอุปโภค บริโภคใช้อย่างเพียงพอ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เพือ่ ให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.00 เมตร
ระยะทาง 40 เมตร
-ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระยะทาง 40 เมตร
-วางท่อคสล.Ø 0.60เมตร พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง 50 เมตร

481,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฏรได้รบั ความสะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วในการคมนาคม
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ออกแบบอาคารสานักงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการใช้งาน
เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและเพิม่
ประสิทธิภาพในการระบายน้า

ออกแบบแปลนอาคารสานักงานคสล. 4 ชั้น

1,500,000

-

-

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.กว้าง 0.50 ม
ลึก 0.50 ม. ยาว 143.00 ม.

-

686,000

-

แบบอาคารทีเ่ หมาะสม มีแบบแปลนอาคาร
กับการใช้งาน
สานักงานทีม่ ีมาตรฐาน
เหมาะแก่การใช้งาน
สามารถบรรเทาปัญหา ปัญหาน้าท่วมขังลดลง
น้าท่วมขังในพืน้ ทีไ่ ด้
ไม่น่อยกว่าร้อยละ 80

กองช่าง
แผนชุมชน
หมู่ที่ 1 , 4
และ8

กองช่าง

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
125 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน

หลังใหม่ 4 ชั้น หมูท่ ี่ 8
126 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง

อาคารสานักงานเทศบาลฯ
127 โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมคู

ระบายน้าคสล.ซอยลิพอนเขตหัวหาร
หมูท่ ี่ 8

128 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ

หัวหารนอก - หัวหารใน หมูท่ ี่ 8
129 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อม

คูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดและ
วางท่อระบายน้าคสล.ขนาด
O 0.40 ม. ซอยตรีสุข
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ มีอาคารสาหรับให้บริการ
ประชาชน

ก่อสร้างอาคารสานักงาน ขนาด 4 ชั้น
1 หลัง

80,000,000

-

-

เพือ่ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
สานักงานเทศบาลฯ

ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและอื่น ๆ
พร้อมทาสีอาคารทัง้ หลัง

500,000

-

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถป้องกัน
ปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6.00 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 250.00 ม. พร้อม
คูระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 250.00 ม.

-

2,200,000

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปและเพิม่ ความรวดเร็วใน
การเดินทาง
เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และป้องกัน
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 120.00 ม.

-

400,000

-

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 1.80-2.40 ม.
ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
คูระบายน้าคสล.กว้าง 0.40 ม. ลึก
0.40 ม. ยาว 150.00 ม. และวางท่อ
คสล. 0.40 ม. ยาว 47.00 ม.

-

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

สมารถให้บริการตาม มีอาคารสาหรับให้บริการ
ภาระหน้าทีไ่ ด้ไม่น้อย แก่ประชาชน
กว่าร้อยละ 80
ความพึงพอใจของ เทศบาลฯมีอาคารสานักงาน
พนักงานและผู้มาใช้ ที่สามารถให้บริการประชาชน
บริการจากเทศบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ การคมนาคมสะดวก
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวดเร็วและสามารถระบาย
น้าได้ดี

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและเพิม่ ความ
แผนชุมชน
ปลอดภัยมากขึ้น
หมูท่ ่ี 8
925,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ เส้นทางคมนาคมทีส่ ะดวก กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
130 โครงการก่อสร้างอาคารพ่อท่านบ่อแร่

หมูท่ ี่ 8
131 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู

ระบายน้าบริเวณซอยเสียมบุตร
หมูท่ ี่ 8
132 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคสล.

ซอยลิพอนหัวหาร หมูท่ ี่ 8

133 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู

ระบายน้าบริเวณซอยอินทรักษา
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ เป็นสถานทีส่ ักการะบูชารูปพ่อ
ท่านบ่อแร่

ก่อสร้างอาคารคสล.ขนาดกว้าง6.00 ม.
ยาว 6.00 ม.

-

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

820,000

-

เพือ่ ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และป้องกันน้าท่วมขัง

ก่อสร้างคูระบายน้าคสล.กว้าง 0.50
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ยาว 418.00 เมตร

-

-

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว
38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

500,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ประชาชนมีสถานทีท่ าพิธี กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเป็นทีส่ ักการะบูชาพ่อ แผนชุมชน
ท่านบ่อแร่
หมูท่ ่ี 8
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรและแก้ไข
หมูท่ ี่ 8
1,881,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

กองช่าง
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
สัญจรและแก้ไขปัญหา
หมูท่ ี่ 8
น้าท่วมขัง

250,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
กองช่าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรและแก้ไข
หมูท่ ่ี 8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตั
ว
ชี
วั
ด
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
คาดว่าจะได้รับ
เทศบาล
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
134 โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพัง
เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินระยะทาง 100 ม.
1,300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ไม่เกิดปัญหาการพังทลาย
หมูท่ ี่ 8
การพังทลายของหน้าดิน และ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ของหน้าดินและปัญหา
ปัญหาน้าท่วมขัง และเพิม่ การ
น้าท่วมขังและระบายน้า
ระบายน้า
ได้ดี
135 ขุดลอกคลองบริเวณข้างหมูบ่ ้าน
เพือ่ เพิม่ การระบายน้าป้องกัน
ขุดลอกคลองกว้าง 4 ม. ระยะทาง
1,500,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรได้รบั ความสะดวก
สวนเนรมิตร 3 ไปจดหมูท่ ี่ 8
และแก้ไขปัญหาน้าท่วม
2,000 ม.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง คมนาคม
136 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า
เพือ่ เพิม่ การระบายน้า ป้องกัน
คูกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม.
1,200,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
ซอยกานัน ซอย 1,2,3 หมูท่ ี่ 8
และแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ระยะทาง 303 ม.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
บ้านเรือนราษฎร
(ช่วงที่ 2)
137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู
เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว
2,800,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ระบายน้าบริเวณซอยพัฒนา 1
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา 700.00 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
หมูท่ ี่ 8
น้าท่วมขัง
การสัญจรและแก้ไข
138 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู
เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว
1,400,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ
ระบายน้าบริเวณซอยพัฒนา 2
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา 500.00 เมตร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
คมนาคมและปลอดภัยใน
หมูท่ ี่ 8
น้าท่วมขัง
การสัญจรและแก้ไข
139 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคู

ระบายน้าบริเวณซอย พัฒนา 3
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ให้ราษฎรมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว
400.00 เมตร

-

-

1,300,000 ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสะดวกในการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8
กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

กองช่าง
คมนาคมและปลอดภัยใน แผนชุมชน
การสัญจรและแก้ไข
หมูท่ ี่ 8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
140 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ

ถนนในบริเวณหมูท่ ี่ 1-8

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาคู

ระบายน้า ทัง้ ตาบล
142 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพือ่ ให้สะดวกต่อผู้ทสี่ ัญจรไปมาได้
ทราบชื่อถนน - ซอยต่างๆ และ
สะดวกต่อการติดต่อ

ติดตั้งป้ายชื่อ ซอยต่าง ๆ / ถนน จานวน
หมูล่ ะ 20 ป้าย (160 ป้าย)

800,000

-

-

ระยะเวลาทีด่ าเนินการ ราษฎรสามารถติดต่อ
ติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ ประสานงานได้สะดวก
มากขึ้น

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และป้องกันอุบัติเหตุทอี่ าจเกิดขึ้น

ซ่อมแซมฝาคูระบายน้าน้าท่วมทัง้ ตาบล

500,000

-

-

400,000

-

-

360,000

-

-

200,000

-

-

100,000

-

-

จานวนฝาคูระบายน้า เกิดความเป็นระเบียบ
กองช่าง
ทีไ่ ด้รบั การซ่อมแซม เรียบร้อยสวยงามและไม่เกิด แผนชุมชน
ทัง้ ตาบล
อุบัติแก่ประชาชนทัว่ ไป
หมูท่ ี่ 1-8
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ เกิดความเป็นระเบียบ
กองช่าง
ซ่อมแซมปรับปรุง
เรียบร้อยสวยงามในการ
กองคลัง
แล้วเสร็จ
ค้นหาวัสดุ
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
กองช่าง/
ซ่อมแซมปรับปรุง
ทางานของเจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯ
แล้วเสร็จ
ระยะเวลาทีด่ าเนิน ประชาชนสะดวกสบาย
กองช่าง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ ต่อการสัญจรไปมาและ
แผนชุมชน
เพิม่ ความปลอดภัยใน
หมูท่ ี่ 8
ชีวติ และทรัพย์สิน
ระยะเวลาทีด่ าเนิน การระบายน้าได้สะดวก
กองช่าง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ รวดเร็วมากขึ้น
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ความอาวยความสะดวกในการค้นวัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของวัสดุประปา
ของวัสดุประปา
และเป็นสัดส่วน
ให้เป็นสัดส่วนและสะดวกในการค้นหา
วัสดุ
143 โครงการต่อเติมอาคารโรงจอดสาหรับ
เพือ่ ความอานวยความสะดวกในการปฏิบัตติ ่อเติมอาคารโรงจอดรดและติดตั้งเครื่อง
งานป้องกันฯ และงานกู้ภยั
หน้าทีแ่ ละให้บริการประชาชน
ปรับอากาศสาหรับงานป้องกันฯ และ
งานกู้ภยั
144 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยเสียมบุตร
เพือ่ ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
- ขยายเขตไฟฟ้าระบบจาหน่าย
หมูท่ ี่ 8
และครอบคลุมทุกครัวเรือนตลอดจน
- ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สร้างความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา
145 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า ซอยปิน่ ชัยศิริ เพือ่ ให้ราษฎรสามารถระบายน้า และยัง -ก่อสร้างคูระบายน้ารูปตัวยูมีฝาปิดขนาด
หมูท่ ี่ 8
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
กว้าง 0.45 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
ระยะทางรวม 262 ม.

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 1-8

แนวทางที่ 1 ด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้า ระบบการจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการทุกรูปแบบ
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีวัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
146 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาเอนกประสงค์

หัวหาร หมูท่ ี่ 8

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณศาลา
เอนกประสงค์หวั หาร

ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศาลาเอนกประสงค์
ความยาวรวม 182 เมตร

1,130,000

-

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาทีด่ าเนิน ทาให้ภมู ิทัศน์ศาลา
การปรับปรุงแล้วเสร็จ เอนกประสงค์หวั หาร
สวยงาม

กองช่าง
แผนชุมชน
หมูท่ ี่ 8

กันฯ

