
ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม
แนวทางท่ี  1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคูคลอง โดยให้ประชาชนร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ในคลองให้สะอาดสวยงาม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาและพิทักษ์
เพ่ือให้ประชาชนร่วม

พัฒนา
พัฒนาปรับปรุงสภาพ 150,000 150,000 150,000

สิ่งแวดลอ้มในชุมชน

ในเขต
ส านักปลดั

สิ่งแวดลอ้มในชุมชน และรักษาสิ่งแวดลอ้มใน สิ่งแวดลอ้มในชุมชนใน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ทต. มีสภาพดขีึ้น

ชุมชน เขต ทต.

โครงการอบรมสง่เสริม
เพ่ือสง่เสริมคณุภาพ

ชีวติ
10,000 10,000 10,000 เยาวชนในเขต ทต. ส านักปลดั

คณุภาพชีวติเยาวชน ของเยาวชน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) มีคณุภาพชีวดิขีึ้น

3 โครงการประกวดชุมชนดเีดน่ เพ่ือให้ชุมชนไดป้รับปรุง
จัดประกวดชุมชนใน

เขต
50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีความน่าอยู่ทุก ส านักปลดั

ชุมชนทีอ่ยู่ให้ดขีึ้น
ทต.เพ่ือคดัเลอืก

ชุมชนดเีดน่
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ชุมชน

1

2 ให้ความรู้เยาวชนใน

ดา้นคณุภาพชีวติ

แนวทางท่ี  2  เพิม่ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต้าบลชะมาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ

ในเขตหมู่ที ่ 1

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ล าเหมืองสาธารณะ

ทัง้หมดในหมู่ที ่ 1  

ต าบลชะมาย

100,000 ไม่มีน้ าขังในชุมชนการ

ระบายน้ าไดส้ะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

2 ขุดลอกคลองนา             

หมู่ที ่1 - 8

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกครูะบายน้ า

ปากกวา้งเฉลี่ย     

3.00 ม. ท้องกวา้ง

เฉลี่ย 2.00 ม. ลกึเฉลี่ย

 2.00 ม. ความยาว 

700 ม.

300,000 ไม่มีน้ าขังในชุมชนการ

ระบายน้ าไดส้ะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

3 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ

ในเขตหมู่ที ่ 2

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ล าเหมืองสาธารณะ

ทัง้หมดในหมู่ที ่ 2  

ต าบลชะมาย

100,000 ไม่มีน้ าขังในชุมชนการ

ระบายน้ าไดส้ะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

4 ขุดลอกคลองท่าแพ  หมู่ที ่2 เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกคลองท่าโหลน

ปากกวา้งเฉลี่ย 8.00 

ม. ท้องกวา้งเฉลี่ย 

450,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

               -  การขุดลอกคูระบายน ้า  คลอง  และล้าเหมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



5 ขุดลอกคลองท่าเลา หมู่ที ่ 3 เพ่ือให้สามารถ  

ระบายน้ าไดส้ะดวก

และรวดเร็ว

ขุดลอกคลองท่าเลา 

จ านวน 1 แห่ง

300,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองท่าโลน จาก

บริเวณ ถนนเอเชีย ม.2 ,3,4

 ต.ชะมาย-บริเวณ ม.3,ม.7 

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าไดส้ะดวก

ขุดลอกคลองขนาด

กวา้ง  10  ม. ลกึ  3  ม.

  ความยาว  3,000  ม.

2,500,000 เพ่ือระบายน้ าท่วม

เทศบาลเมืองทุง่สง ต.

ชะมาย ต.ควนกรด

กองช่าง

7 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 

 หมู่ที ่4

เพ่ือให้การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าเหมือง

สาธารณะทัง้หมดใน

เขตหมู่ที ่4 ต าบลชะ

มาย

100,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ขุดลอกล าคลองจากคลอง

ท่าไฟ-คลองท่าโหลน  หมู่ที ่

 4

เพ่ือให้การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าห้วย 1 แห่ง 100,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

9 ขุดลอกล าคลองจากคลอง

ท่าไฟต าบลชะมาย - เขต

ต าบลทีว่งั หมู่ที ่ 4

เพ่ือให้การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าห้วย 1 แห่ง 100,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



10 ขุดลอกเหมืองและวางท่อ

ระบายน้ า จากบ้านนายสวสั

  จริตงาม- บ้านนาย

ประนอม  ธนาวฒิุ หมู่ที ่6

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ า ในหมู่ที ่6 ได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าเหมือง

พร้อมวางท่อระบายน้ า

  1  ระยะทาง  600  

เมตร

100,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

11 ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 

ท านบใต ้ พร้อมทัง้จัดภูมิ

ทัศน์ หมู่ที ่ 5 (ขุดลอกไปลง

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ า ในหมู่ที ่5 ได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าเหมือง

สาธารณะขนาด

ปากกวา้งเฉลี่ย 1.50  

250,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

12 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 

  หมู่ที ่6

เพ่ือให้สามารถระบาย

น้ าไดส้ะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าเหมือง

สาธารณะทัง้หมดใน

หมู่ที ่ 6  ต าบลชะมาย

100,000 ไม่มีน้ าขังในชุมชนการ

ระบายน้ าไดส้ะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

13 ขุดลอกเหมืองน้ า

สาธารณะประโยชน์ทุกสาย 

 หมู่ที ่ 7

เพ่ือให้การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกเหมืองน้ าทุก

สายในเขตหมู่ที ่7

100,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

14 ขุดลอกเหมืองสาธารณะ

หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ขุดลอกล าเหมือง

สาธารณะทัง้หมด ใน

หมู่ที ่ 8  ต าบลชะมาย

100,000 การระบายน้ าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

                            -  การก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างพนังกั้นน้ า หลงั

บ้านนายสชุาต ิ สงวนปาน 

 คลองท่าโหลน-ดา่นปาบ

ตรงกันข้ามกับทุง่สงบ้านพัก

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

พนังกั้นน้ าริมถนน

สายนาแฝด ความยาว 

 100  เมตร

2,500,000 ตลิ่งไม่ถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง

2

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ า

ท่วม ริมคลองดา่นบาป หมู่

ที ่2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่งและอาคารของ

ราษฎรทีอ่ยู่ริมคลอง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

น้ าท่วมและน้ ากัดเซาะ

ริมตลิ่งคลองดานบาป

 ความมยาว 1,400 ม. 

(2 ฝั่ง)

35,000,000 ตลิ่งและอาคารของ

ราษฎรไม่ถูกน้ ากัดเซาะ

กองช่าง

3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมคลองท่าเลา  (ตลาด

เกษตร-ทางหลวงหมายเลข

 41)    หมู่ที ่ 2

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่งและอาคารของ

ราษฎรทีอ่ยู่ริมคลอง

เขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.

  ความยาว 7.20  ม.

180,000 ตลิ่งและอาคารของ

ราษฎรไม่ถูกน้ ากัดเซาะ

กองช่าง

4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมคลองท่าเลา (ถนนสาย

เขากลาย-ปากคลอง)     

หมู่ที ่3

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

ความยาว  100 เมตร

1,500,000 ตลิ่งไม่ถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ริมคลองท่าเลา (บ้านนาย

พิจิตร-บ้านนายเดช)      

หมู่ที ่3

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

ความยาว  40 เมตร

600,000 ตลิ่งไม่ถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง

6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ า

ท่วมริมคลองนา   (บ่อนววั

เก่า)   หมู่ที ่ 3

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ถนนทีอ่ยู่ริมคลองท่าเลา

ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

น้ าท่วมและน้ ากัดเซาะ

ริมคลองนา (บ่อนววั

เก่า) ความมยาว 

101,200,000 ถนนทีอ่ยู่ริมตลิ่งไม่ถูก

กัดเซาะ

กองช่าง

7 ก่อสร้างบลอ๊คข้ามเหมือง

สาธารณะ   บ้านหูนบ-บ้าน

ตน้แคหมู่ที ่5

เพ่ือให้น้ าระบายสะดวก เขื่อนป้องกันตลิ่ง

ความยาว  100 เมตร

2,000,000 ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการระบายของ

น้ า

กองช่าง

8 ก่อสร้างพนังกั้นคอสะพาน

บ้านหูนบ  หมู่ที ่5

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

พนังกั้นน้ าหน้าบ้าน

นายลอ่ง ระยะทาง 50 

เมตร

1,250,000 ตลิ่งไม่ถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง

9 ก่อสร้างราวสะพานคลอง

นาแฝด หมู่ที ่ 8

เพ่ือป้องกันอุบัตเิหตุ พนังกั้นน้ าริมถนน

สายนาแฝด ความยาว 

 500  เมตร

300,000 ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

10 ก่อสร้างพนังกั้นน้ าริม

เหมืองศาลาเฉลมิพระ

เกียรติ์  หมู่ที ่7

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

พนังกั้นน้ าริมเหมือง

ศาลาเฉลมิพระเกียรติ์

200,000 ตลิ่งไม่ถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง



11 ก่อสร้างพนังกั้นน้ าถนน

สายนาแฝด(ตอ่จาก

ของเดมิ) หมู่ที ่ 8

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

พนังกั้นน้ าริมถนน

สายนาแฝด ความยาว 

 100  เมตร

2,500,000 ตลิ่งไม่ถูกน้ ากัดเซาะ กองช่าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างเขื่อนกันน้ าและ

ฝายน้ าลน้หลงัศาลา

เอนกประสงคเ์ขาตาเลง่ 

หมู่ที ่ 8

เพ่ือกักเก็บน้ าไวใ้ช้ใน

ฤดแูลง้

เขื่อนพร้อมฝายน้ าลน้ 

จ านวน 1 แห่ง

500,000 มีน้ าไวใ้ช้ในฤดแูลง้ กองช่าง

2 สร้างเตาเผาขยะป้องกัน

มลพิษ  ต าบลชะมาย

เพ่ือป้องกันมลพิษ 1  แห่ง 40,000,000 สิ่งแวดลอ้มดขีึ้น ส านักปลดั

3 โครงการจัดให้มีสวน เพ่ือให้ประชาชนมี

สถานที่

จัดท าสวนสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีสถานที่

พักผอ่น

ส านักปลดั

สาธารณะหรือสวนหย่อม พักผอ่น (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  4   ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

แนวทางท่ี  3   เพิม่พื นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



(บาท) (บาท) (บาท)

30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาวสัดอุุปกรณ์ เพ่ือให้มีวสัดแุละ

อุปกรณ์

จัดซ้ือวสัดแุละ

อุปกรณ์ทีใ่ช้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถรักษาความ

สะอาด

ส านักปลดั

ในดา้นการรักษาความสะอาดเพียงพอ

ในการรักษาความ

สะอาด
(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

ไดม้ากขึ้น

2 โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการ รถบรรทุกขยะขนาดเลก็
1,000,000 สามารถรักษาความ

สะอาด

ส านักปลดั

ขนาดเลก็ จัดเก็บขยะ จ านวน  1  คนั (งบ ทต.) ไดม้ากขึ้น

3 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

รถบรรทุกขยะแบบ

คอนเทน
2,600,000 สามารถรักษาความ

สะอาด

ส านักปลดั

ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ จัดเก็บขยะ เนอร์  จ านวน  1  คนั (งบ ทต.) ไดม้ากขึ้น

4 โครงการจัดซ้ือถังขยะชนิด เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

ถังขยะชนิดคอนเทน

เนอร์
1,000,000 สามารถรักษาความ

สะอาด

ส านักปลดั

คอนเทนเนอร์ จัดเก็บขยะ จ านวน  9  ถัง (งบ ทต.) ไดม้ากขึ้น

มลพิษลดน้อยลง

แนวทางท่ี  5     เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและของเสียอันตราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

1 โครงการรณรงคเ์ผยแพร่

ประชาสมัพันธ์

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ

ทราบข่าวสาร

จัดท าโครงการรณรงค์

ให้ควบคมุมลพิษ



5 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

ถังขยะ  จ านวน  200 

 ถัง
240,000 สามารถรักษาความ

สะอาด

ส านักปลดั

จัดเก็บขยะ (งบ ทต.) ไดม้ากขึ้น

6 โครงการจัดหาสถานทีท่ิง้ เพ่ือให้มีสถานทีเ่ก็บขยะ จัดหาทีท่ิง้ขยะมูลฝอย

 และ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลดปัญหาเร่ืองขยะมูล

ฝอย

ส านักปลดั

กลบมูลฝอย มูลฝอย ปรับปรุงให้มี

ประสทิธิภาพ

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคใ์ห้ลดการ

เกิดขยะมูลฝอยดว้ย 5 R

เพ่ือลดปัญหาขยะมูล

ฝอย

รณรงคใ์ห้ความรู้

ปัญหาเร่ืองขยะและ

วธิีลดขยะมูลฝอย

50,000 50,000 50,000 ปัญหาเร่ืองขยะลดลง ส านักปลดั

2 โครงการคดัแยกขยะใน

ชุมชนตน้แบบและจัดตั้ง

ธนาคารขยะ

เพ่ือลดปัญหาขยะมูล

ฝอย

รณรงคใ์ห้ความรู้

ปัญหาเร่ืองขยะและ

วธิีลดขยะมูลฝอย

50,000 50,000 50,000 ปัญหาเร่ืองขยะลดลง ส านักปลดั

3 โครงการแปรรูปขยะเป็นปุย๋

น้ าหมักชีวภาพ

เพ่ือลดปัญหาขยะมูล

ฝอย

รณรงคใ์ห้ความรู้

ปัญหาเร่ืองขยะและ

วธิีลดขยะมูลฝอย

50,000 50,000 50,000 ปัญหาเร่ืองขยะลดลง ส านักปลดั

แนวทางท่ี  6     สร้างจิตส้านึกแก่ประชาชนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพือ่ลดอัตราการเกิดมูลฝอย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  7     จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน



เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักษาความสะอาด

ถนนทางเท้าทีส่าธารณะ

โดยเอกชน

เพ่ือให้ทางเท้าและ

ถนนสาธารณะมีความ

สะอาด

จัดให้เอกชนรับจ้างใน

การรักษาความ

สะอาดทางเท้า และ

ถนนสาธารณะ

600000        

      (งบ ทต.)

600000       

 (งบ ทต.)

600000       

  (งบ ทต.)

ทางเท้าและถนน

สาธารณะสะอาดยิ่งขึ้น

ส านักปลดั

2
ตดิตั้งป้ายบอกทางเข้า

โรงเรียนวดัวงัหีบ หมู่ที ่5

เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่ ป้ายขนาด 0.50 x 2.00

 ม.จ านวน 3 ป้าย

25,000 ประชาชนและผู้ที่

สญัจรไป

กองช่าง

3 ตดิตั้งป้ายถนน,ป้ายเขตทต. สญัจรไปมาไดรั้บความ ตดิตั้งป้ายถนน,ป้าย

เขตทต.

150,000 150,000 150,000 ประชาชนและผู้ที่

สญัจรไป

กองช่าง

ชะมายและซอยตา่งๆ สะดวก ชะมายและซอยตา่งๆ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดรั้บความสะดวกไป

การ
 หมู่ที ่ 1-8 สะดวก  จ านวน 8  หมู่บ้าน เดนิทาง

เทือกเขาหลวง ประกอบกับในเขต ทต. และบริเวณรอบ ๆ ซึง่เคยเป็นคูและทุ่งนาเป็นท่ีรับไว้ก่อนท่ีจะระบายลงทะเลก็เปล่ียนเป็นท่ีอยูอ่าศัยและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมในระยะเร่งด่วน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

    -  การก่อสร้างปรับปรุงฝายน ้าล้น/ประตูน ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  8     พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมเน่ืองจากเทือกเขาหลวง (ทางทิศตะวันตก) ท้าให้พื นท่ีในเขต ทต.ชะมาย เป็นพื นท่ีรับน ้าไหลจาก



(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสะพานและฝายน้ า

ลน้คลองใหญ่  หมู่ที ่ 3

เพ่ือให้สามารถกักเก็บ

น้ าไวใ้ช้เพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ าลน้

พร้อมสะพาน  คลอง

ใหญ่จ านวน  1  แห่ง

4000000     

   (งบ ทต.)

มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร

เพ่ิม

กองช่าง

2 ก่อสร้างฝายน้ าลน้ คลองท่า

ไฟ

เพ่ือสามารถเก็บน้ า ก่อสร้างฝายน้ าลน้

ขนาดกวา้ง

1,000,000 เพ่ือสามารถเก็บน้ า กองช่าง

 หมู่ที ่4 ไวใ้ช้ในหน้าแลง้ 10 เมตร ลกึ 3.50 

เมตร จ านวน  1  แห่ง

(งบ ทต.) ไวใ้ช้ในหน้าแลง้

3 ก่อสร้างฝายน้ าลน้คลองใน

หวงั (ถ้ าทอหุก)  หมู่ที ่4

เพ่ือให้สามารถกักเก็บ

น้ าไวใ้ช้เพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ าลน้  

จ านวน  1  แห่ง

1,500,000 มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร

เพ่ิม

กองช่าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างสระน้ าสาธารณะ

ประโยชน์ล าห้วยพานโด

ระหวา่งบ้านนางไสว-บ้าน

นางเพ็ง หมู่ที ่4

เพ่ือให้สามารถกักเก็บ

น้ าไวใ้ช้เพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างสระน้ า

สาธารณะประโยชน์  

จ านวน  1  แห่ง

1,000,000 มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร

เพ่ิม

กองช่าง

5 ก่อสร้างฝายน้ าลน้หัว

สะพานบ้านนายอ านวย  

ธนาวฒิุ หมู่ที ่5

เพ่ือให้สามารถกักเก็บ

น้ าไวใ้ช้เพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ าลน้  

จ านวน  1  แห่ง

1,500,000 มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร

เพ่ิม

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



6 ขุดสระน้ าหูนบ หมู่ที ่ 5 เพ่ือให้สามารถกักเก็บ

น้ าไวใ้ช้เพ่ือการเกษตร

สระน้ า จ านวน  1  แห่ง 1,000,000 มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร

เพ่ิม

กองช่าง

7 ซ่อมแซมประตนู้ าพร้อมขุด

ลอกเหมืองสาธารณะ  

ท านบเหนือ  หมู่ที ่ 5

เพ่ือให้สามารถกักเก็บ

น้ าและการระบายน้ า

ไดมี้ประสทิธิภาพ

ซ่อมแซมประตนู้ า

ท านบเหนือ พร้อมขุด

ลอกล าเหมือง

สาธารณะ  ปากกวา้ง

เฉลี่ย  2.00  ม.  ท้อง

กวา้งเฉลี่ย  1.00  ม.

ความยาว 5,000  ม.

400,000 สามารถเพ่ิม

ประสทิธิภาพการกัก

เก็บน้ าและการระบาย

น้ าไดด้ยีิ่งขึ้น

กองช่าง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557
2558 2559

จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบ

ชลประทาน (โครงการวงั

หีบ) หมู่ที ่ 5

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมแบบบูรณาการ

และกักเก็บน้ าไดมี้

ประสทิธิภาพ

โครงการแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมแบบบูรณาการ

 1 โครงการ(งบ

ชลประทาน)

20,000,000 สามารถแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมแบบบูรณา

การและกักเก็บน้ าไดด้ี

ยิ่งขึ้น

กองช่าง

2 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าท านบใต้

 หมู่ที ่5

เพ่ือป้องกันสามารถ

เก็บน้ าไวใ้ช้ในหน้าแลง้

ขุดลอกและปรับปรุง

อ่างเก็บน้ า  จ านวน 1 

500,000 ประชาชนในหมู่ที ่5 มี

น้ าใช้ในหน้าแลง้

กองช่าง

         -  การก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา


