ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
แนวทางที่ 1 แนวทางจัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างทัว่ ถึง
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
2558
2559
2560
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
2
โครงการก่อสร้างถนน
2.1 ปรับปรุงถนนสายประสานมิตรซอย 2 เพือ่ ให้เส้นทางการ
หมู่ที่ 1
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม

2.2 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางนอง พรหม เพือ่ ให้เส้นทางการ
เพศ หมู่ที่ 1
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1

418,000

500,000

ประชาชนได้รับ ประชาชนมีถนนสาหรับ
ความสะดวก ใช้คมนาคมได้สะดวก
สบายในด้าน
และรวดเร็วยิ่งขึน้
สาธารณูปโภค

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

73

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.3 ปรับปรุงถนนสายหนองหว้า ซอย 2
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมูท่ ี่ 1 ก่อสร้างเป็นผิว
เพือ่ ให้เส้นทางการ
จราจรแบบคอนกรีตเสริม
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม เหล็กกว้าง 5 เมตร หนา

0.15 เมตร ระยะทาง 75
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 375 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหอนคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบเทศบาลตาบล

2.4 ปรับปรุงถนนสายหนองแสง 1 หมู่ที่ เพือ่ ให้เส้นทางการ
1
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม

2.5 ปรับปรุงถนนสายหนองแสง ซอย 3
หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้เส้นทางการ
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม

2.6 ปรับปรุงถนนสายรุ่งเมือง หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้เส้นทางการ
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

218,000

649,000

180,000

5,160,000

ประชาชนได้รับ ประชาชนมีถนนสาหรับ
ความสะดวก ใช้คมนาคมได้สะดวก
สบายในด้าน
และรวดเร็วยิ่งขึน้
สาธารณูปโภค
ประชาชนได้รับ ประชาชนมีถนนสาหรับ
ความสะดวก ใช้คมนาคมได้สะดวก
สบายในด้าน
และรวดเร็วยิ่งขึน้
สาธารณูปโภค
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

74

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.7 ปรับปรุงถนนสายหลังสนามชนไก่
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทางการ
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม

2.8 ปรับปรุงถนนสายบ้านสมจิตร เปลี่ยน เพือ่ ให้เส้นทาง
วงศ์ (หลังบ่อนวัว) หมู่ที่ 1
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม
2.9 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางจาเนียร
ไหมละเอียด หมู่ที่ 1

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 1

800,000

หมู่ที่ 1

400,000

หมู่ที่ 1

300,000

ทาการขุดรื้อพื้นทางหินคลุก
3.0 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาแฝด - ตลาด เพือ่ ให้เส้นทางการ
เดิมแล้วบดทับ และก่อสร้าง
ต
เกษตร หมู่ที่ 2
จราจร มีสภาพดีกว่าเดิม เป็เสรินมผิเหล็วจราจรแบบคอนกรี
ก กว้าง 5 ม. หนา
0.15 ม. ระยะทาง 97 ม.
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 485
ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
ม. ตามแบบเทศบาลตาบล
ชะมาย

281,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับ ประชาชนมีถนนสาหรับ
ความสะดวก ใช้คมนาคมได้สะดวก
สบายในด้าน
และรวดเร็วยิ่งขึน้
สาธารณูปโภค

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

75

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.1 ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน
เพือ่ ให้เส้นทาง
คอนกรีต สายบ้านนายวิรัตน์ ณรงค์กิจ การจราจร มีสภาพ
หมู่ที่ 2
ดีกว่าเดิม
3.2 ปรับปรุงถนนสายท่าหลวง จากปาก เพือ่ ให้เส้นทาง
บ้านท่าหลวง - สามแยกบ้านแถว หมู่ที่ การจราจร มีสภาพ
2
ดีกว่าเดิม
3.3 บุกเบิกถนนสายบ้านนายเอี่ยม ศักดิ์สูง เพือ่ ให้ประชาชนในหมู่
(ท่าหลวงซอย 1) หมู่ที่ 2 - บริษัท
ที่ 2 ได้มีถนนสาหรับ
ประเวศหมู่ที่ 4
ใช้คมนาคม
3.4 ปรับปรุงถนนสายบ้านนานอก หมู่ที่ 2 เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 2

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)
942,000

1,935,000

150,000

1,099,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้สัญจรเพิม่ ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

76

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3.5 ปรับปรุงถนนทางเข้าบ้านนายสมพร
หอสุวรรณ เชื่อมต่อกับถนนรวมมิตร
หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

3.6 ปรับปรุงถนนสายบ้านนาแฝด หมู่ที่ 2 เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม
3.7 ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านทวีสุข
หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

3.8 บุกเบิกถนนท่าหลวงซอย 1 (ตาสิงห์- เพือ่ ให้ประชาชนในหมู่
ยายพัฒน์) -ถนนบ้านนายเอี่ยม-ประเวศ ที่ 2 ได้มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประชาชน
ได้รับความ
400,000 สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชน
ได้รับความ
1,400,000 สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

1,400,000

120,000

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้สัญจรเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

77

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3.9 บุกเบิกถนนเชื่อมต่อบ้านนางพรรณี
มาลาเวช - ถนนหน้าบ้านนายช่วน
ผลเดช (ระหว่างหนองอามซอย 1
และหนองอามซอย 2)

เพือ่ ให้ประชาชนในหมู่
ที่ 2 ได้มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคม

4.0 บุกเบิกถนนสายต่อจากท่าหลวง(ซอย
1) ไปทางทิศใต้จากทีข่ องนายวิญญู
วงศ์เมฆ - ทีข่ องนางวาสนา เนียมคง
หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้ประชาชน ได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

4.1 ก่อสร้างถนนสายบ้านนายมังกร ซอย
2 หมู่ที่ 2

สอบราคา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

70,000

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

400,000

323,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้สัญจรเพิม่ ขึ้น
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ในด้านสาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

78

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4.2 ปรับปรุงถนนสายร้าน ว.อรุณภัณฑ์
หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

4.3 ปรับปรุงถนนสายอู่สามพีน่ ้องร้านสุ
ชาติผ้าม่าน หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

4.4 ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองอาม
ตลอดซอย หมู่ที่ 2

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

4.5 บุกเบิกถนนสายหนองอาม ซอย 2
เพือ่ ให้ประชาชน ได้มี
เชื่อมต่อกับหนองอามซอย 1 หมู่ที่ 2 ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 2

240,800

หมู่ที่ 2

903,000

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

1,000,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

79

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.6 ก่อสร้างถนนสายเขากลาย ซอย 3 ลาเหมืองห้วยยิ้ว หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชน ได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

4.7 ก่อสร้างถนนพร้อมพนังกั้นน้า หน้า เพือ่ ให้ประชาชน ได้มี
บ้านนางเสาวลักษณ์ ฃาญอาวุธ หมู่ที่ ถนนสาหรับใช้ในการ
3
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว
4.8 บุกเบิกถนนพร้อมคูระบายน้าเชื่อมต่อ เพือ่ ให้ประชาชน ได้มี
ซอยเขากลาย 2 พร้อมคูระบายน้า
ถนนสาหรับใช้ในการ
หมู่ที่ 3
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว
4.9 บุกเบิกถนนพร้อมสะพานสายบ้าน
นายห้วน ทองทิพย์ คลองท่าโหลน
หมู่ที่ 3 -บ้านนาบเหริญ หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชน ได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3 - 4

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,500,000

132,000

200,000

300,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

80

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.0 บุกเบิกถนนสายบ้านนางประไพ หมู่ที่ 3 เพือ่ ให้ประชาชน มี
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว
5.1 บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุรเดช หมู่ที่ เพือ่ ให้ประชาชน มี
3
ถนนสาหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกและ
รวดเร็ว
5.2 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางถาวร หมู่ที่ 3 เพือ่ ให้ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้คมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

150,000

100,000

516,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

81

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.3 ก่อสร้างถนนสายบ้านนายอรุณ ศักดิ์สูง เพือ่ ให้ประชาชนมีถนน
- บ้านนายพันธ์ ภักดีชน หมู่ที่ 4
สาหรับใช้คมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

5.4 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายจวบ ฟอง เพือ่ ให้เส้นทาง
งาม - บ้านนางสวย รัตนบุรี หมู่ที่ 4 การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทาการขุดรื้อทางลูกรังหรือหินผุ
เดิมแล้วบดทับ และก่อสร้างเป็น
ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3 ม. หนา
0.15 ม. ระยะทาง 70 ม. ตอนที่ 2
กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 155 ม. ตอนที่ 3 กว้าง
เฉลี่ย 3.50 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 15 ม. ความยาวรวม
240 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 805.00 ตร.
ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะมาย

ปรับปรุงเป็น
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5
เมตร หนา
0.15 เมตร
ระยะทาง
250 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

462,000

625,000

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

กองช่าง

82

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5.5 ปรับปรุงถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน
หมู่ที่ 2,3,4

5.6 ปรับปรุงถนนและยกระดับจากถนน
สายห้วยขัน-หัวทาง (ซอย 5) - บ้าน
นางรจนา โพธิท์ องหมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงไหล่
ทางเดิมโดย
ขยายเป็นผิว
จราจรแบบ
คอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 2.00
เมตร ยาว
1,065.00 เมตร
พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า
2,217.50 ตร.ม
ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบ
เทศบาลตาบล

ยกระดับ
ถนนหินคลุก
จากเดิมเฉลี่ย
0.50เมตร
กว้าง 6 เมตร
ยาว 1000
เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

1,240,000

กองช่าง

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
1,200,000 ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

83

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5.7 บุกเบิกถนนสายเหมืองเก่า(จากบ้าน
พ่อโก้เช้า- ไปตามสายเหมืองเก่า)ถนนบ้านนายแก้ว รัตนสุภา หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

5.8 บุกเบิกถนนสายห้วยขันซอย 2
เพือ่ ให้การจราจร มี
(ทางเข้าบ้านนายเหริญ - บ้านนายอา ความสะดวกกว่าเดิม
พล เพชรชนะศึก หมู่ที่ 4
5.9 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านจ่าจิตร
เพชรเงิน และซอยบ้านนายปัญญา
หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

6.0 บุกเบิกถนนเลียบเหมืองสายบ้านเฉลิม เพือ่ ให้ประชาชนใน มี
พล-หัวสะพานยิ้ว หมู่ที่ 4
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้สะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงเป็น
ถนนหินคลุก
ระยะทาง
1,500 เมตร

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

285,000

441,000

450,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

84

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6.1 บุกเบิกถนนสายหนองหัวไทร-หนองหัว เพือ่ ให้ประชาชนใน มี
เรือ หมู่ที่ 4
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้สะดวกและรวดเร็ว
6.2 ก่อสร้างถนนซอยบ้านนายสมนึกบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 4

เพือ่ ให้ประชาชนใน มี
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้สะดวกและรวดเร็ว

6.3 ก่อสร้างถนนสายจากบ้านนายเทียนชัย เพือ่ ให้ประชาชนใน มี
หมู่ที่ 4
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้สะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 4

500,000

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4

375,000

74,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

85

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6.4 ก่อสร้างถนนสายหน้าศาลา
เอนกประสงค์- บ้านนายสมเกียรติ
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนใน มี
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
ได้สะดวกและรวดเร็ว

6.5 ก่อสร้างถนนสาย ป.ศิลา ซอย 2 (ซอย เพือ่ ให้ประชาชนใน มี
ถนนสาหรับใช้คมนาคม
บ้านนายปัญญา)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทาการขุดรือ้ พืน้ ทางเดิม
แล้วบดทับ และก่อสร้าง
เป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 9
ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 17 ม. ตอนที่
2 กว้างเฉลี่ย 8 ม. หนา
0.15 ม. ระยะทาง 15
ม. ตอนที่ 3 กว้างเฉลี่ย
4 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 100 ม. ความ
ยาวรวม 132 ม. หรือ
ตามสภาพพืน้ ที่ หรือ
พืน้ ที่รวมไม่น้อยกว่า
673 ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม. ตาม
แบบเทศบาลตาบลชะ

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ ให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 4 มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

381,000

กองช่าง

หมู่ที่ 4

293,000

หมู่ที่ 4

200,000

ได้สะดวกและรวดเร็ว

6.6 บุกเบิกถนนสายท่าไฟใต้ -สระน้าเตย
หนู หมู่ที่ 4

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

86

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6.7 บุกเบิกถนนสายรอบเขาห้วยขัน หมู่ที่ เพือ่ ให้ประชาชนมีถนน
4
สาหรับใช้คมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว

6.8 ปรับปรุงถนนสายวังหีบซอย 8 ช่วงที่ เพือ่ ให้เส้นทาง
2 หมู่ที่ 5
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บุกเบิกถนน
เป็น
ถนนลาดยาง
แบบ
Asphaltic
concrete
กว้างเฉลี่ย
5.00 ม. หนา
0.05 ม.
ระยะทาง
1,000 ม.
ปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ
Asphaltic
Concrete ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว
150 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

2,150,000

258,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

87

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6.9 ปรับปรุงถนนสายเลียบรางรถไฟ สาย เพือ่ ให้เส้นทาง
บ้านผู้ใหญ่พริ้ง หมู่ที่ 5
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

7.0 ปรับปรุงถนนซอยนายฮั่น อุทิศ หมู่ที่ 5 เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงเป็น
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 4.00ม.
ยาว 200 ม.

หมู่ที่ 5

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

180,000

522,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

88

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7.1 ปรับปรุงถนนสายสายบ้านนายเกษม
มณีฉาย หมู่ที่ 5

7.2 ปรับปรุงถนนสายสายบ้านนางแปลก
ชิตนิวรณ์ หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงเป็น
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4
เมตร หนา
0.15 เมตร
ระยะทาง
200 เมตร
ปรับปรุงเป็น
ถนนหินคลุก
ระยะทาง
1,500 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

344,000

450,000

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

89

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7.3 ปรับปรุงถนน สายต้นแค - วังหีบ 2
หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

7.4 ปรับปรุงถนนสายทางเข้าทานบเหนือ เพือ่ ให้เส้นทาง
หมู่ที่ 5
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงโดยลาดยาง
Asphaltic Concrete
ทับผิวจราจรเดิม หนา
0.05 ม. กว้างเฉลี่ย 4.00
ม. ระยะทาง 630 ม.
หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ ยกว่า
2,520 ตร.ม. และไม่มี
ไหล่ทาง ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะมาย

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แบบ
Asphaltic
Concrete
ขนาดกว้าง 4
เมตร หนา
0.05 เมตร
ยาว 300 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

1,174,000

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

516,000

กองช่าง

90

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7.5 บุกเบิกถนนสายซอยบ้านนายไสว หูนบ หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 5 มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บุกเบิกถนน
โดยใช้ดิน
ลูกรังหรือหิน
ผุ จานวน
1,170 ม.3
ยกระดับ
ถนนกว้าง
เฉลี่ย 4.50 ม.
ระยะทาง
600 ม. แล้ว
ใช้หินคลุก
จานวน 478
ม.3 ทาผิว
จราจรถนน
กว้าง เฉลี่ย
4.00 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

294,000

กองช่าง

91

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

7.6 บุกเบิกถนนทางเข้าบ้านนายท้วง แซ่ เพือ่ ให้ประชาชนใน
หลี หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5 มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

บุกเบิกถนน
ถนนกว้าง
เฉลี่ย 4 ม.
ระยะทาง
500 ม.

7.7 ก่อสร้างถนนรอบสระน้าหูนบ หมู่ที่ 5 เพือ่ ให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 5 มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

บุกเบิกถนน
ถนนกว้าง
เฉลี่ย 4 ม.
ระยะทาง
500 ม.

7.8 บุกเบิกถนนสายนาคาทวด (9) หมู่ที่ 6 เพือ่ ให้ประชาชนใน
- ต้นแค หมูที่ 5
หมู่ที่ 5 มีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็ว

บุกเบิกถนน
ถนนกว้าง
เฉลี่ย 6 ม.
ระยะทาง
3000 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000

300,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
2,500,000
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

92

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7.9 ปรับปรุงถนนสายนาคาทวด ซอย 9
หมู่ที่ 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สอบราคา

8.0 ปรับปรุงถนนสายสายบ้านนายสมคิด เพือ่ ให้เส้นทาง
พงศ์พิพันธ์ หมู่ที่ 6
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

หมู่ที่ 6

589,000

ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
แบบ
Asphaltic
Concrete
กว้างเฉลี่ย
4.00 ม. หนา
0.05 ม.
ระยะทาง
250 ม.

430,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

- ประชาชนผู้มาติดต่อ
งานราชการกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลชะ
มายมีความสะดวก
ปลอดภัย
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

93

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

8.1 ปรับปรุงถนนสายนาคาทวด (ซอย 8) เพือ่ ให้เส้นทาง
ถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 6
การจราจรมีสภาพดีกว่า เสริมเหล็ก
เดิม
กว้าง5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ระยะทาง
200 ม.

8.2 ปรับปรุงถนนสายนาคาทวดซอย 3
หมู่ที่ 6

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
แบบ
Asphaltic
Concrete
กว้างเฉลี่ย
4.00 ม. หนา
0.05 ม.
ระยะทาง
390 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ราษฎรได้รับความ
ได้รับความ สะดวกในการสัญจร
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

780,000

กองช่าง

94

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

8.3 ปรับปรุงถนนซอยบ้านนางเล็ก หมู่ที่ เพือ่ ให้เส้นทาง
6
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย
4.00 ม. ยาว
70 เมตร

8.4 ปรับปรุงถนนนาคาทวด ซอย 6 หมู่ที่ เพือ่ ให้เส้นทาง
6
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เกลี่ยปรับแต่ง
พื้นทางหินคลุก
เดิม และก่อสร้าง
เป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง
4 ม. หนา 0.15
ม. ระยะทาง 230
ม. หรือพื้นที่รวม
ไม่นอ้ ยกว่า 920
ตร.ม. พร้อมไหล่
ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30
ม. ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะ
มาย

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

140,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

508,000

กองช่าง

95

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8.5 ก่อสร้างถนนโครงการสาย ง หมู่ที่
6,7,8 ตามผังเมืองรวมเมืองทุง่ สง

วัตถุประสงค์
เพือ่ รองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและ
พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมของชุมชน
และเพือ่ รองรับกับการ
ขยายตัวของปริมาณ
การจราจรในอนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เวนคืนที่ดนิ ตาม
แนวถนน
โครงการสาย ง
(ตามผังเมือง
รวมทุ่งสง)
ตัง้ แต่หมุด นศ.
3001 ถึงหมุด
นศ.3008 เขต
ทางกว้าง 30
เมตร
ระยะทาง
ประมาณ 2,605
เมตร พร้อม
ก่อสร้างถนน
ตามแบบแปลน
ของสานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองกาหนด

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

60,000,000

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

มีการขยายตัวของ
ชุมชนทาให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและอื่น ๆ
รวมทัง้ แก้ไขปัญหา
จราจรในอนาคต
กองช่าง

96

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

8.6 บุกเบิกถนนสายบ้านครูสุทิน หมู่ที่ 6 เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บุกเบิกถนน
โดยใช้ดิน
ลูกรังหรือหิน
ผุ จานวน
260 ม.3
ยกระดับถนน
แล้วใช้หิน
คลุกจานวน

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

(งบ โยธาฯ)

70,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

110 ม.3 ทา
ผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย
4.00 ม.
ระยะทาง
150 ม.
พร้อมเกลี่ย

97

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8.7 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายณรงค์
ทองขา หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ให้เส้นทาง
ปรับปรุงเป็น
การจราจรมีสภาพดีกว่า
ถนนคสล.
เดิม
กว้าง 3.50 ม.
ระยะทาง 80
ม.

8.8 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิน หมู่ที่ 7 เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจรมีสภาพดีกว่า ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
เดิม
กว้าง3.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ระยะทาง
90 ม.
8.9 ก่อสร้างถนนสายบ้านนางพุม่ ครุฑคง - เพือ่ ให้เส้นทางการจราจรมีสภาพดีกว่าเดิม
บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ราษฎรได้รับความ
ได้รับความ สะดวกในการสัญจร
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

135,000

135,000

356,000

ประชาชน
ราษฎรได้รับความ
ได้รับความ สะดวกในการสัญจร
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

98

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9.0 บุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างสะพานข้าม เพือ่ ให้เส้นทาง
ลาห้วยสายตรงข้ามบ้านนายชัยยันต์ การจราจร มีสภาพ
ผาสุขก หมู่ที่ 7
ดีกว่าเดิม เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชน
9.1 ปรับปรุงถนนสายบ้านนางจวน-บ้าน
นายถาวร หมู่ที่ 7

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจรมีสภาพดีกว่า
เดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 7

9.2 ปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ - บ้านนาง เพือ่ ให้เส้นทาง
ธรรมนูญ ทองคาชุม หมู่ที่ 7
การจราจรมีสภาพดีกว่า ปรับปรุงถนน
โดยใช้หินคลุก
เดิม
ทาผิวจราจร
ถนนกว้าง
เฉลี่ย 5.00 ม.
ระยะทาง
200 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000

300,000

70,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ราษฎรได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

กองช่าง

99

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9.3 ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายนิยม
สุขเจริญ หมู่ที่ 7

9.4 ปรับปรุงถนนซอยคงมารวย หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้ในการ ถนนคอนกรีต
คมนาคมได้สะดวกและ เสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย
รวดเร็ว
4.00 ม. หนา
0.15 ม.
ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ
0.50 ม.
ระยะทาง
235 ม.
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

ปรับปรุงเป็น
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
และต่อเติมคู
ระบายน้า

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

470,000

500,000

กองช่าง

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

100

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9.5 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายเจริญ
บุญครบ หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจรมีสภาพดีกว่า ปรับปรุงเป็น
ถนนคสล.
เดิม
ถนนกว้าง
เฉลี่ย 6.00 ม.
ระยะทาง
150 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

450,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ราษฎรได้รับความ
ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

101

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9.6 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ – เพือ่ ให้สามารถระบาย
พรหมวันรัตน์ คลองขี่เปล พร้อม
น้าได้สะดวก
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู
หมู่ที่ 7 (ฝั่งบ้านนายอนันต์ ไทยเกื้อ)

9.7 ก่อสร้างถนนสายบ้านนางปรีดา รัต สอบราคา
นบุรี - บ้านนายบัญญัติ ขาคม หมู่ที่ 7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ถนน กว้าง 4
เมตร ยาว
200 เมตร
รางระบายน้า
คสล. รูปตัว
ยูขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.50
เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80
เมตร พร้อม
ฝาปิด ความ
ยาว 200
เมตร

หมู่ที่ 7

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ไม่มีน้าขังในชุมชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

1,160,000

254,000

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

102

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9.8 บุกเบิกถนนซอยวังหีบ ซอย 8 หมู่ที่ 5 เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม
9.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยมัสยิด หมู่ที่ เพือ่ ให้เส้นทาง
7
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บุกเบิกถนน
1 สาย

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ระยะทาง
200 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

200,000

500,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบายในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนสาหรับ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

103

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10.0 ปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล. ซอยบ้านหมอเนียน
หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุงเป็น
ถนนลาดยาง
แบบ
Asphaltic
Concrete
พร้อมวางราง
ระบายน้าค
สล.ระยะทาง
120 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

530,000

กองช่าง

104

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10.1 ปรับปรุงถนนไทยเสถียร 5 ซอย 1
พร้อมคูระบายน้า หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้เส้นทาง
การจราจร มีสภาพ
ดีกว่าเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตอนที่ 1
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
กว้าง 6
เมตร หนา
0.15 เมตร
ยาว 35
เมตร ตอนที่
2 กว้าง 4
เมตร หนา
0.15 เมตร
ยาว 36
เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนสาหรับ
ได้รับความ
ใช้คมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย และรวดเร็วยิ่งขึน้
ในด้าน
สาธารณูปโภค

177,000

กองช่าง

105

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

10.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนาย เพือ่ ให้มีถนนสาหรับใช้ ถนนคอนกรีต
ทิวา (ต่อจากของเดิม)- บ้านนายหมัก คมนาคมได้สะดวกและ เสริมเหล็ก
นางแจ๋ว หมู่ที่ 8
รวดเร็ว
ตอนที่ 1
ความกว้าง 4
ม.
ระยะทาง 70
ม. ตอนที่
2 ความกว้าง
4 ม.
ระยะทาง 70
ม.

10.3 ปรับปรุงทางเท้าถนนทุง่ สง-สุราษฎร์

เพือ่ ความสะดวกในการ
ปรับปรุงใหม่
ใช้เส้นทาง
กว้าง 3.5
เมตร ยาว
1,500 เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

280,000

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
2,800,000
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10.4 โครงการปรับปรุงถนนสายนาแฝด หมู่ เพือ่ ความสะดวกในการ
ที่ 8
ใช้เส้นทาง

10.5 ปรับปรุง พัฒนาถนนและสะพานที่
ชารุด ให้อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงโดยลาด
ยาง Asphaltic
Concrete ทับผิว
จราจรเดิม หนา
0.05 ม. กว้างเฉลี่ย
4.50 ม. ระยะทาง
750 ม. หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า
3,375 ตร.ม. และ
ไม่มีไหล่ทาง ตาม
แบบเทสบาล
ตาบลชะมาย

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)

1,519,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ในด้านสาธารณูปโภค

เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง
หมูที่ 1 - 6

5,000,000

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

10.6 บุกเบิกถนน ต่อจากซอยวงศ์เมฆ คลองท่าโหลน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง
หมูที่ 1 - 7

10.7 บุกเบิกถนน ต่อจากซอยสว่างอุทิศ บ้านนายช่วง ลือภพ

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

10.8 ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้าสาย เพือ่ ความสะดวกในการ
บ้านนายมั้ง วิพลชัย – บ้านนายณรงค์ ใช้เส้นทาง
ชัยยะ

หมู่ที่ 4

200,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

200,000

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

1,500,000

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)

กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

10.9 ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้าสาย
หลังถ้าตลอด – หน้าโรงแรม

เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 2

1,500,000

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

11.0 ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้าสาย
หลังถ้าตลอด – สายเอชีย 41

เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

หมู่ที่ 2

1,200,000

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

11.1 ปรับปรุงถนนสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 8

เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

ทาการขุดรื้อทาง
เดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4
ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 210 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่
น้อยกว่า 840 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง ตาม
แบบเทศบาลต.ชะ
มาย

460,000

-

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ในด้านสาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
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ที่
11.1

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
วัตถุประสงค์
ดรื้อทาง
โครงการ)
เพือ่ ความสะดวกในการ ทาการขุ

ใช้เส้นทาง

เดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4
ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 210 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่
น้อยกว่า 840 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง ตาม
แบบเทศบาลต.ชะ
มาย

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ความสะดวก สบาย
ในด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

11.2 ปรับปรุงถนนสายคลองขี่เปล หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์
เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

11.3 ก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพาน ห้วยยิ่ว เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดรื้อผิวทาง
คอนกรีตเดิม และ
ก่อสร้างเป็นผิว
จราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5
ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 400 ม.
หรือพืน้ ที่รวมไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.
ม. และวางท่อ
ระบายน้า คสล.
ขนาด Ø 40 x 100
ซม. มอก.ชั้น 3
จานวน 253 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล.
จานวน 30 แห่ง
ตามแบบเทศบาล
ก่อสร้างขยายผิว

จราจรสะพาน
คสล. (ห้วยยิ่ว)
ด้านขวาทาง
ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 15
เมตร จานวน 1
สะพาน ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะ

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ
กองช่าง
(ข้อมูลจาก
เวทีประชาคม
เมือง)

1,771,000

500,000

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

กองช่าง
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11.4 ก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพาน หน้า
โรงงานยางไทยปักษ์ใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

11.5 ปรับปรุงถนนซอยบ้านนายมั่ง ถึงบ้าน เพือ่ ความสะดวกในการ
นายสุริน ชัยยะ
ใช้เส้นทาง

11.6 ปรับปรุงถนนซอยบ้านนางรุ่น จริตงาม เพือ่ ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างขยายผิว
จราจรสะพาน
คสล. (หน้าโรงงาน
ยางไทยปักษ์ใต้)
ด้านขวาทาง
ขนาดกว้าง 2.50
เมตร ยาว 25
เมตร จานวน 1
สะพาน ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะ
มาย

800,000

หมู่ที่ 4

8,588,000

ขุดรื้อพืน้ ทางหินคลุก
เดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 ม. หนา
0.15 ม. ระยะทาง 100
ม. หรือพืน้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ไม่มไี หล่ทาง ตามแบบ
เทศบาลตาบลชะมาย

164,000

9,935,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชน
ได้รับความ
800,000 สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

11.7 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนางพุม่ เพือ่ ความสะดวกในการ
ครุฑคง - บ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 7 ใช้เส้นทาง

11.8 โครงการก่อสร้างทางเดิน ริมคลอง
ท่าเลา หมู่ที่ 2, 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่ า
2558
2559
2560
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทาการขุดรื้อพืน้ ทาง
เดิมแล้วบดทับ และ
ก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.50 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง
314 ม. หรือพืน้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 603 ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม. ตามแบบ
เทศบาลต.ชะมาย

เพือ่ ความสะดวกในการ ก่อสร้าง
ใช้เส้นทาง
ทางเดิน คสล.
ริมคลองท่า
เลา หมู่ 2,3

356,000

253,000

17,593,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

ประชาชน
ประชาชนมีถนนใช้ใน
ได้รับความ
การคมนาคมได้สะดวก
สะดวก สบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในด้าน
สาธารณูปโภค

หน่วยงานที่
ดาเนินการ

กองช่าง

กองช่าง

21,026,000 106,021,800 144,640,800
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