
เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน ้า

ในเขตต้าบลชะมาย หมู่ที่

 1

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ซ่อมแซมฝาท่อระบาย

น ้าทีช้่ารุดทุกฝาในเขต

เทศบาลต้าบลชะมาย

100,000 100,000 100,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

2 ก่อสร้างครูะบายน ้า

พร้อมถนนคอนกรีต สาย

บ้านนายเชษฐ หมู่ที ่1

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็กวา้งเฉลี่ย 

4.00 ม. หนา 0.15 ม. 

ระยะทาง 400 ม. พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยูขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.30 ม. ลกึ 0.40 

ม. ความยาว 400 ม.

1,880,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

ยทุธศาสตร์ท่ี  1  ยทุธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานการจราจรและผังเมืองรวม
เทศบาลต าบลชะมาย

แนวทางท่ี  1    จัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพือ่อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง
ž                                       -   การก่อสร้างรางระบายน้ า/คูระบายน้ า/ท่อระบายน้ า/ท่อลอดเหล่ียม



3 ก่อสร้างครูะบายน ้าสาย

บ้านนายสมโชค แก้วเกิด

 หมู่ที ่1

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างรางระบายน ้าค

สล. รูปตวัยูขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.30 เมตร ลกึ 

0.80 เมตร ความยาว 

160 เมตร

432,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

4 ก่อสร้างครูะบายน ้าคสล.

ตวัยูถนนสายรุ่งเมือง 

เขตพื นที ่ ม.1  ต.ชะมาย 

 - ม.3  ต.ควนกรด อ.ทุง่

สง  (2  ข้าง) หมู่ที ่1

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า 

คสล.ตวัยูขนาดกวา้ง 

0.80 ม. ลกึเฉลี่ย 1 ม.  

ยาว  1,000 ม.

3,300,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

5 ก่อสร้างครูะบายน ้าคสล.

ตวัยูถนนสายหนองหวา้

ซอย 2     หมู่ที ่1  ( 2 

ดา้น)

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า 

คสล.ตวัยูขนาดกวา้ง 

0.30 ม. ลกึเฉลี่ย0.80 ม. 

 ยาว  330 ม.

750,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

6 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล.รูปตวัยู  ถนนสาย

ซอยบ้านหนองเหรียง  

หมู่ที ่1

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากครัวเรือนและ

ถนนไดส้ะดวก

และรวดเร็ว

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยูขนาดกวา้ง เฉลี่ย 

0.50 มตร  ลกึเฉลี่ย 0.80

 เมตร พร้อมฝาปิด 

ความยาว 70  เมตร

189,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



7 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล.รูปตวัยูถนนสาย

หมู่บ้านท่ามสนิ ซอย 1

ทั งสองข้าง  หมู่ที ่1

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากครัวเรือนและ

ถนนไดส้ะดวก

และรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า  

คสล. รูปตวัยู  กวา้งเฉลี่ย

 0.30 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40 เมตร  ยาว 300 

เมตร

810,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

8 ก่อสร้างครูะบายน ้าซอย

ประดู-่คลองนา หมู่ที ่1

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากครัวเรือนและ

ถนนไดส้ะดวก

และรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า  

คสล. รูปตวัยู กวา้งเฉลี่ย

 0.30 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.40 เมตร  ยาว 300  

เมตร

810,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน 

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู ถนนสาย

ซอยครัวแก้ว  หมู่ที ่1

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากครัวเรือนและ

ถนนไดส้ะดวก

และรวดเร็ว

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยูขนาดกวา้งเฉลี่ย 

0.50 เมตร  ลกึเฉลี่ย0.80

 เมตร พร้อมฝาปิด 

ความยาว 100  เมตร

270,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

10 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.หน้า ตรอ.ศริิยาน

ยนต ์หมู่ที ่ 1

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้า  ได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.  ขนาด กวา้ง 1.8   

ยาว  70  ม.จ้านวน 1 แห่ง

1,465,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



11 วางท่อระบายน ้าหน้าร้าน

เสริมสวยน้องเลก็ หมูที ่2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด

 Ø60x100 ซม. พร้อม

บ่อพัก ระยะทาง  560 

เมตร พร้อมรางวหีลงัท่อ

2,352,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

12 วางท่อระบายหน้าและ

หลงัหมู่บ้านเมืองทอง   

หมู่ที ่2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด

 Ø60x100 ซม. ความ

ยาวรวม 480 ม.

1,296,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

13 วางท่อระบายคสล. 

พร้อมบ่อพัก และราง

ระบายน ้าคสล. รูปตวัว ี

ถนนรวมมิตร -เขากลาย 

 หมู่ที ่2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด

 Ø60x100 ซม. พร้อม

บ่อพักคศล.และราง

ระบายน ้ารูปตวัว ี ความ

ยาว  154 ม.

796,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

14 ก่อสร้างครูะบายน ้าจาก

บ้านนางบุญให้ จันเมือง 

 - บ้านนางโอษ ชุมนาค  

(บ้านหนองอาม) 

เช่ือมตอ่กับครูะบายน ้า

เก่า (ให้น ้าไหลลงคลอง

ท่าเลา) หมู่ที ่2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ครูะบายน ้า คสล.รูปตวัยู

 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 0.50 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.80 เมตร

 พร้อมฝาปิด ความยาว 

70 เมตร

189,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



15 ปรับปรุงครูะบายน ้ารอบ

ตลาดเกษตร  หมู่ที ่ 2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ครูะบายน ้า คสล.รูปตวัยู

 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 0.50 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.80 เมตร

 พร้อมฝาปิด ความยาว 

300 เมตร

810,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

16 วางท่อระบายน ้าจาก

ซอยหนองอาม 2 -ลง

คลองนา   หมู่ที ่2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด

 Ø60x100 ซม. ความ

ยาวรวม 200 ม.

500,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

17 วางท่อระบายน ้าคลอง

นานอก พร้อมถนน

คอนกรีตหมู่ที ่ 2

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ท่อระบายน ้า คสล. ขนาด

 Ø60x100 ซม. ความ

ยาวรวม 250 ม.

700,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

18 ก่ออสร้างครูะบายน ้า

ถนนสายกรุงแสง หมู่ที ่2

 จากสี่แยกตลาดเกษตร-

ถนนสายเอเชีย(41)

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าได้

สะดวกและรวดเร็ว

ครูะบายน ้าคสล.รูปตวัยู

ขนาดกวา้งเฉลี่ย0.50ม. 

ลกึเฉลี่ย0.80ม. พร้อม

ฝาปิด ความยาว 200 ม.

1,500,000



19 ก่อสร้างรางระบายน ้า

พร้อมถนนสายเขากลาย

 - ห้วยขัน หมู่ที ่3

เพ่ือให้การระบาย

น ้าจากครัวเรือน

และถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.30 ม. ลกึเฉลี่ย    

  0.40 ม.  ความยาว 

1,000 ม.

2,700,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

20 ก่อสร้างรางระบายน ้า

ถนนสายปากคลอง หมู่ที่

 3

เพ่ือให้การระบาย

น ้าจากครัวเรือน

และถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.30 ม. ลกึเฉลี่ย    

  0.40 ม.  ความยาว 

1,000 ม.

2,700,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

21 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. ถนนเขากลายซอย 2

เพ่ือให้การระบาย

น ้าจากครัวเรือน

และถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.30 ม. ลกึเฉลี่ย    

  0.30 ม.  ความยาว 250

 ม.

675,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

22 ก่อสร้างครูะบายน ้าคสล.

รูปตวัว ีถนนหน้าร้านทวี

มอเตอร์ หมู่ที ่3

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากถนนและ

ครัวเรือนมีความ

สะดวกรวดเร็ว

ครูะบายน ้า คสล.รูปตวัยู

 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 0.50 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.80 เมตร

 พร้อมฝาปิด ความยาว 

200 เมตร

540,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



23 ก่อสร้างท่อระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู จาก

สถานทีล่อยกระทง-ห้วย

ยิ ว (ดา้นซ้าย) หมู่ที ่3

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากครัวเรือนและ

ถนนมีความ

สะดวกรวดเร็ว

ท่อระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยู ขนาด  ø 60x100 

พร้อมฝาปิด ความยาว 

100 เมตร

250,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนนมีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

24 ก่อสร้างครูะบายน ้าจาก

บ้านนางอารีย์  ทับ

เคลยีว-ทีด่นินายวญิญู  

จักรหนู หมู่ที ่3

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากถนนและ

ครัวเรือนนะดวก

และรวดเร็ว

ก่อสร้างครูะบายน ้า  

คสล. รูปตวัยูขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.50 เมตร  ลกึ

เฉลี่ย 0.80  เมตร  พร้อม

ฝาปิด ความยาว  200  

เมตร

450,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

25 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.ถนนหัวเข่าในอ่าว 

หมู่ที ่ 4 (บลอ็ก)

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าในพื นที่

 หมู่ที ่ 4  ได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.  ขนาด  1.8 Í1.8  

ม.   ยาว  5  ม.  2  

ช่องทาง จ้านวน 1 แห่ง

175,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



26 วางท่อระบายน ้า คสล. 

และรางระบายน ้า คสล.

รูปตวัวริีมถนนป.ศลิาไฟ-

คลองมะไฟ  หมู่ที ่4 

(ของเดมิเป็นครูะบายน ้า

และท่อระบายน ้าคสล.)

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากถนนและ

ครัวเรือน มีความ

สะดวกรวดเร็ว

วางท่อระบายน ้า และ

ก่อสร้างรางระบายน ้ารูป

ตวัว ี ยาว  900 ม.

2,000,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

27 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ถนนสายวงัหีบ-ตน้

แค (ซอย 2) หมู่ที ่5

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาด 2.40 ม. X 

2.10 ม. ระยะทาง 8 

เมตร จ้านวน 2 แถว

300,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

28 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ถนนหน้าบ้านนาย

ณรงค ์อินทร์เพ็ชร หมู่ที ่5

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาด 2.40 ม. X 

2.10 ม. ระยะทาง 8 

เมตร จ้านวน 1 แถว

150,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

29 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ถนนสายวงัหีบ ตน้

แค (1) หมู่ที ่5

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาด 2.40 ม. X 

2.10 ม. ระยะทาง 8 

เมตร จ้านวน 2 แถว

300,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



30 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ถนนสายหนองเหรี

ยง- คลองจัง (ช่วงหมู่ที ่5)

 หมู่ที ่5

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาด 2.40 ม. X 

2.10 ม. ระยะทาง 8 

เมตร จ้านวน  2 แถว

300,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

31 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. พร้อมยกระดบั

ถนนสายบ้านนายไสว  

เชยบัวแก้ว หมู่ที ่5

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาด 2.40 ม. X 

2.10 ม. ระยะทาง 8 

เมตร จ้านวน 2 แถว 

(ถนนระยะทาง 80 เมตร)

500,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

32 วางท่อระบายน ้า คสล.

ริมถนนสายหนองเหรียง-

เขตหนองหงส ์หมู่ที ่6

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

วางท่อระบายน ้า  คสล.  

(มอก.ชั น 3)ขนาด  Ø  60

 พร้อมบ่อพักและราง

ระบายน ้า คสล. รูปตวัว ี

กวา้ง 1.00 ม. คาวมยาว

 600 ม.

2,700,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

33 วางท่อระบายน ้า คสล. 

จากสระน ้านบตาค้า - 

บ้านครูชาญ หมู่ที ่6

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

วางท่อระบายน ้า  คสล.  

(มอก.ชั น 3)ขนาด  Ø 

1.20 ม.(ท่อสองแถว) 

พร้อมบ่อพัก คาวมยาว 

100 ม.

1,050,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง



34 วางท่อระบายน ้า คสล. 

ริมถนนสายซอนศาสนา 

หมู่ที ่6

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

วางท่อระบายน ้า  คสล.  

(มอก.ชั น 3)ขนาด  Ø 

0.60 ม. พร้อมบ่อพักและ

รางระบายน ้า คสล.รูป

ตวัว ีกวา้ง 1.00 ม. 

คาวมยาว 1,800 ม.

8,100,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

35 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. นาค้าทวดซอย 8

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า  

คสล.  รูปตวัยู  กวา้ง

เฉลี่ย  0.30  ม.  ลกึเฉลี่ย 

 0.40  ม.ความยาว 

1,000  ม.

2,700,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

36 วางท่อระบายน ้า คสล. 

จากสี่แยกนาค้าทวด - 

หมู่บ้านไพรบุญ หมู่ที ่6

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

วางท่อระบายน ้า  คสล.  

(มอก.ชั น 3)ขนาด  Ø  

0.60 ม. พร้อมบ่อพักและ

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัว ีกวา้ง 1.00 ม. 

คาวมยาว 800 ม.

3,600,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง



37 ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 ตวัยูถนนสายทุง่สง - นา

บอน  เขตพื นที ่ม.6,ม.7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า 

คสล.ตวัยูขนาดกวา้ง 

0.80 ม. ลกึเฉลี่ย 1 ม.  

ยาว  2,000 ม.

5,400,000 เพ่ือระบายน ้าในพื นทีต่.ชะ

มาย  ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง

กองช่าง

38 วางท่อระบายน ้า คสล.

จากสระน ้านบตาค้า-

ทางเข้าบ้านหมอเอียด

หมู่ที ่6

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

วางท่อระบายน ้าขนาด Ø

 80x 100 ซม. จ้านวน 

100 ท่อน และวางบ่อพัก

 คสล จ้านวน  2  แห่ง

600,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

39 ก่อร้างครูะบายน ้าจาก

หมู่บ้านทิพย์กมล - ล้า

เหมืองคลองเขเปล หมู่ที ่7

เพ่ือให้การระบาย

น ้าจาก ครัวเรือน

และถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างครูะบายน ้า 

ขนาด Ø 0.3 ม. ยาว 800

 ม.

2,160,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

40 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

ซอยคอกววั - ล้าเหมือง

สาธารณะ บ้านนาย

สมปอง หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยู ขนาดกวา้งเฉลี่ย 

0.30 ม. ลกึเฉลี่ย 0.40 ม.

 ความยาว 420 ม.

1,130,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



41 ก่อสร้างครูะบายน ้าซอย

ตน้หวา้หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 รูปตวัยู ขนาดกวา้ง 0.30

 ม. ยาวรวม 395 ม. ลกึ

เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝา

ปิด

1,066,500 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

42 ก่อสร้างครูะบายน ้า 

พร้อมถนนคอนกรีตจาก

บ้านนาง สจิุนต ์เมืองจีน

 – ซอยบ้านนางปรีดา     

 รัตนบุรี     หมู่ที ่7

เพ่ือให้การระบาย

น ้าจาก ครัวเรือน

และถนนได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างครูะบายน ้า  

คสล. รูปตวัยูขนาดกวา้ง

เฉลี่ย 0.50 เมตร  ลกึ

เฉลี่ย 0.80  เมตร  พร้อม

ฝาปิด ความยาว  172  

เมตร

464,400 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

43 วางท่อระบายน ้า ถนน

สายหมู่บ้านทิวทอง หมู่ที่

 7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

วางท่อระบายน ้าขนาด Ø

 60x 100 ซม. จ้านวน 

202 ท่อน และวางบ่อพัก

 คสล จ้านวน  22  แห่ง 

และรางระบายน ้า คสล.

รูปตวัว ีความยาว 193 ม.

1,200,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



44 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู ถนนสาย

สามแยกคลองขี่เปล-

บ้านนางเจียร   หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยู ขนาดกวา้งเฉลี่ย 

0.30 ม. ลกึเฉลี่ย 0.40 ม.

 ยาวสองข้างรวม 375 ม.

1,010,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

45 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ถนนสายบ้านนาง

เจียร-นายข้า   หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล. ขนาดกวา้ง 1.80 ม.

 สงู 1.80 ม. ยาว 6 ม.  2

 ช่อง

412,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

46 วางท่อระบายน ้าสาย

บ้านนายสมศกัดิ์ - บ้าน

นางเสวยีน ธาราภรณ์   

หมู่ที ่7

เพ่ือให้เสน้ทาง

การจราจร มี

สภาพดกีวา่เดมิ

วางท่อระบานน ้า คสล.

ขนาด Ø0.60 ม.ขนาด 

109 ม.

300,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

47 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ริมศาลาเฉลมิพระเกียรต ิ

 หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.  ขนาดกวา้ง 1.80 

ม. สงู 1.80 ม. ยาว 8 ม. 

จ้านวน   2 ช่องทาง

280,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง



48 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล. ถนนสายซอยบ้าน

นางปรีดา       รัตนบุรี 

หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 

ขนาดกวา้ง 1.80 ม.  สงู 

1.50  ม.  ยาว 8.00  ม.

จ้านวน  1 ช่องทาง 

พร้อมปรับปรุงผวิจราจร

ถนนหลงัท่อลอดเหลี่ยม

200,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

49 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. รูปตวัยู ริมถนน

ซอยทิวเทียน          หมู่ที ่7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยู ขนาดกวา้งเฉลี่ย 

0.30 ม. ลกึเฉลี่ย 0.40 ม.

 ยาว 480 ม. พร้อม ฝา

ปิด  ใช้หินคลกุ  จ้านวน  

200 ลบ.ม. ถมปรับ

ระดบัผวิจราจรกวา้งเฉลี่ย

 4 ม. ยาว 240 ม.

1,296,000 การระบายน ้าจากครัวเรือน

และถนน มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง



50 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.ถนนสายบ้านนาง

เจียน  หมู่ที ่ 7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าในพื นที่

 หมู่ที ่ 7  ได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.  ขนาดกวา้ง 1.50 

ม. สงู 1.50 ม. ยาว 

10.00 ม. จ้านวน 2 

ช่องทาง พร้อมปรับปรุง

ถนนหลงัท่อลอดเหลี่ยม

333,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขึ น

กองช่าง

51 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

คสล.ข้ามเหมืองน ้าบ้าน

ในพรุ  หมู่ที ่ 7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าในพื นที่

 หมู่ที ่ 7 ได้

สะดวกและรวดเร็ว

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

คสล.  ขนาดกวา้ง 1.80 

ม. สงู 1.50 ม. ยาว 10 ม.

 จ้านวน   2 ช่องทาง 

พร้อมปรับปรุงถนนหลงั

ท่อลอดเหลี่ยม

350,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

52 ก่อสร้างครูะบายน ้าและ

ถนนหมู่บ้านสมิุตรา หมู่ที่

 7

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

และปรับปรุงครูะบายน ้า

เดมิพร้อมวางท่อระบาย

น ้าขนาด 40x100 ซม. 

ความยาว 400 ม.

2,400,000 ประชาชนมีถนนใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ น

กองช่าง



53 วางครูะบายน ้า คสล. 

ถนนสายบ้านนายแผว้  

หมู่ที ่8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า        

    ความยาว  65 เมตร

175,500 ประชาชนมีถนนใช้ในการ

คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ น

กองช่าง

54 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล.รูปตวัยู ถนนซอย

หลงัเขา  หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. ตวัยู ขนาดกวา้ง 

0.30 ม.  ลกึเฉลี่ย 0.40 

ม.พร้อมฝาปิด  ความยาว

 200  ม.

540,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

55 ก่อสร้างครูะบายน ้าถนน

สายหน้าเขาตาเลง่- ถนน

ทุง่สงสรุาษฎร์  หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 ขนาดกวา้ง 0.30 ม.  ลกึ

เฉลี่ย 0.40 ม. ยาว

ดา้นซ้าย 200 ม. 

ดา้นขวาเหลอื 60 เมตร

540,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

56 ก่อสร้างครูะบายน ้า 

หมู่บ้านถาวร (2 ข้าง) 

หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ยาว

รวม 400 ม. ลกึเฉลี่ย 

0.40 ม.

639,900 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง



57 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล.รูปตวัยู พร้อมบ่อพัก

 2  บ่อ ถนนหลงับ้านจ่า

รุณพร้อมบ่อพัก 2  จุด  

หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้การระบาย

น ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล. ตวัยู ขนาดกวา้ง 

0.30 ม.  ลกึเฉลี่ย 0.40 

ม.พร้อมฝาปิด  ความ

ยาวรวมสองข้าง  250  ม.

675,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

58 ก่อสร้างครูะบายน ้า

พร้อมปรับปรุงถนนซอย

ขนสง่ 2  (หลงับ้านหมอ

สทุิน)  หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ยาว

รวม150 ม. ลกึเฉลี่ย 0.40

 ม.

405,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

59 ก่อสร้างครูะบายน ้า

พร้อมปรับปรุงถนนซอย

เขาตาเลง่ 2 หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ยาว

รวม 100 ม. ลกึเฉลี่ย 

0.40 ม.

270,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

60 ก่อสร้างรางระบายน ้าค

สล.รูปตวัยูถนนสายซอย

หลงัโรงพิมพ์วฒิุสานส ์

หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้ระบายน ้า

จากถนนและ

ครัวเรือนสะดวก

และรวดเร็ว

รางระบายน ้า คสล. รูป

ตวัยูขนาดกวา้งเฉลี่ย 

0.30 ม.ลกึเฉลี่ย 0.40ม.

พร้อมฝาปิดความยาว 

200 ม.

540,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง



61 ก่อสร้างครูะบายน ้า ริม

ถนนสายบ้านโกเฮ้ง  หมู่ที่

  8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า คสล.

 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ยาว

รวม 40 ม. ลกึเฉลี่ย 0.40

 ม.

108,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

62 ก่อสร้างรางระบายน ้า 

คสล.รูปตวัยูถนนสาย

ซอยหมู่บ้านไทยเสถียร 5

 หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้การระบาย

น ้าจากถนนและ

ครัวเรือนสะดวก

และรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน ้า  

คสล.  รูปตวัยู  กวา้ง

เฉลี่ย  0.30  ม.  ลกึเฉลี่ย 

 0.40  ม.  พร้อมฝาปิด  

ความยาว  450  ม.

1,215,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

63 ก่อสร้างครูะบายน ้า ซอย

บ้านหมอเนียร  หมู่ที ่8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า      

ความยาว  200      

จ้านวน  1  แห่ง

540,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง

64 ก่อสร้างครูะบายน ้า 

หมู่บ้านสาโรจน์ (ทุกซอย)

 หมู่ที ่ 8

เพ่ือให้สามารถ

ระบายน ้าไดส้ะดวก

ก่อสร้างครูะบายน ้า 

ความยาว  200  จ้านวน 

 1  แห่ง

540,000 การระบายน ้าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งขั น

กองช่าง


