
 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายฉ้วนเจริญ 
หมู่ที ่2

ปรับปรุงโดยท าการขุดร้ือถนนคอนกรีต
เดิมและก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย 1.65 
 เมตร ระยะทาง  52.00 เมตร หนา 
 0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  85.80  ตารางเมตร ไม่มีไหล่
ทาง วางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น
3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 46 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 5 แห่ง 
และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัว
วี ความยาว 46.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย 

      243,400 หมู่ที่ 2 กองช่าง

แบบ ผด. ๒                            บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจรและผังเมืองรวม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบาลต าบลชะมาย   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาค าทวด 
ซอย 14 (บริเวณหลัง 
สนง.เทศบาลต าบล      
ชะมาย)หมู่ที ่6

ปรับปรุง โดยถมดินยกระดับผิว
จราจรหนิคลุกเดิมพร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งบดอัดแน่น และก่อสร้าง
เปน็ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวา้งเฉล่ีย  5.00  เมตร 
ระยะ ทาง  86.00 เมตร หนา 
 0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่  430.00  ตารางเมตร
 พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทาง กวา้ง
เฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร และ
วางทอ่ระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น
 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80x1.00 เมตร ลอดถนน 1
 แถว ใช้ทอ่ 7 ทอ่น  ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

      314,600 หมู่ที่ 6 กองช่าง

8



 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาค าทวด 
ซอย 4 หมู่ที ่6

ปรับปรุงโดยท าการเกล่ีย
ปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย 
3.00 เมตร ระยะทาง  56.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  168.00 
 ตารางเมตร  พร้อมลงหนิคลุก
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.25 
 ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

      100,500 หมู่ที่ 6 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนาค าทวด 
ซอย 9 หมู่ที ่6

ปรับปรุงโดยท าการขุดร้ือพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่นเกล่ีย
ปรับแต่งพื้นทางเดิม และ
ก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย 
 3.00 เมตร ระยะทาง  55.00
 เมตร หนา  0.15  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  165.00 
 ตารางเมตร พร้อมลงหนิคลุก
ไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.25 
เมตร และวางทอ่ระบายน้ า คสล.
(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 040x1.00 เมตร 
ลอดถนน 1 แถว ใช้ ทอ่ 5 ทอ่น 
 ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

      103,400 หมู่ที6่ กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนายสมพงษ์
 อุทิศ หมู่ที ่1

ปรับปรุงโดยท าการขุดร้ือพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่น และ
ก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้งเฉล่ีย 
 4.00  เมตร ระยะทาง  
32.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
 128.00  ตารางเมตร พร้อม
ลงหนิคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ีย
ข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

         75,400 หมู่ที่ 1 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายนิพนธ์ อุทิศ
 หมู่ที ่1

 ปรับปรุงโดย ตอนที่ 1 ท าการ
ขุดร้ือพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด
แน่น และก่อสร้างเปน็ผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง
เฉล่ีย  5.00  เมตร ระยะทาง  
47.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
 235.00  ตารางเมตร  ตอนที่
 2 ท าการเกล่ียปรับแต่งพื้นทาง
เดิม และก่อสร้างเปน็ผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง 
71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
284.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หนิคลุกไหล่ทาง กวา้งเฉล่ียข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวม
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 519.00 
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      310,200 หมู่ที่ 1 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาย
อาคม หมู่ที ่3

ปรับปรุงโดยท าการขุดร้ือพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่นและ
ก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้งเฉล่ีย 
 4.00  เมตร ระยะทาง  
90.00 เมตร หนา 0.15  เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  
360.00  ตารางเมตร พร้อมลง
หนิคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้างละ
 0.25 เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      211,900 หมู่ที่ 3 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายรัตนบุรี หมู่
ที ่1

ปรับปรุงโดยท าการขุดร้ือพื้นทาง
เดิมพร้อมบดอัดแน่นพร้อมถม
ดินคันทางบดอัดแน่นบางส่วน 
และก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้งเฉล่ีย 
 4.00  เมตร ระยะทาง  
149.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
 596.00  ตารางเมตร พร้อม
ลงหนิคลุกไหล่ทาง กวา้งเฉล่ีย
ข้างละ 0.25 เมตรและวางทอ่
ระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร ลอดถนน 1
 แถว ใช้ทอ่ 6.00 ทอ่น ตาม
แบบเทศบาลต าบลชะมาย

      371,900 หมู่ที่ 1 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายทิวทอง  
หมู่ที ่7

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
108 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . 
จ านวน 14 แหง่ และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวว ี
ความยาว 103.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลชะมาย

      316,500 หมู่ที่ 7 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายนาค าทวด 
 หมู่ที ่6

 ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00x1.00 เมตร จ านวน 51 
ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . จ านวน
 6 แหง่ ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย

      246,900 หมู่ที่ 6 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

11 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายนานอก 
หมู่ที ่2

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า  คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
178 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . 
จ านวน 21 แหง่ และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวว ี
ความยาว 167.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลชะมาย

      500,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายบ้านคลอง
ขี่เปล-บ้านคลองจัง หมู่ที่
 6

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า  คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 83 
ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . จ านวน
 10 แหง่ และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวว ีความ
ยาว 72.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

      321,700 หมู่ที่ 6 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.
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ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

13 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายหนองเหรี
ยง-คลองจัง  หมู่ที ่5

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า  คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.80x1.00 เมตร จ านวน 
401 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . 
จ านวน 45 แหง่ และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวว ี
ความยาว 391.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลชะมาย

    1,845,700 หมู่ที่ 5 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายหนองอาม
 ซอย 2  หมู่ที ่2

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า  คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
178 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . 
จ านวน 21 แหง่ และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวว ี
ความยาว 162.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลชะมาย

      497,200 หมู่ที่ 2 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

15 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายหน้า
โรงเรียนพานิชย์  หมู่ที ่7

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า  คสล.(มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
181 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล . 
จ านวน 20 แหง่ และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวว ี
ความยาว 174.00 เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลชะมาย

      499,600 หมู่ที่ 7 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายหมู่บ้านท่า
มสิน หมู่ที ่1

ปรับปรุงโดยท าการวางทอ่
ระบายน้ า คสล. (มอก.ชั้น3) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
181 ทอ่น พร้อมบอ่พกั คสล .
จ านวน 20 แหง่และก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตัววคีวาม
ยาว 174.00 เมตร

      499,600 หมู่ที่ 1 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

17 โครงการก่อสร้างหินเรียง
ยาแนวบริเวณถนน
เอเชีย-คลองนา หมู่ที ่3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างหนิเรียง
ยาแนวบริเวณถนนเอเชีย-คลอง
นา สภาพเดิมตล่ิงช ารุด ปรับปรุง
โดยท าการก่อสร้างหนิเรียงยา
แนว ความยาว 81.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

      417,200 หมู่ที่ 3 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างหินเรียง
ยาแนวบริเวณสะพานวัด
เขากลาย  หมู่ที ่3

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างหนิเรียง
ยาแนวบริเวณสะพานวดัเขา
กลาย  สภาพเดิมตล่ิงช ารุด 
ปรับปรุงโดยท าการก่อสร้างหนิ
เรียงยาแนว ความยาว 48.00 
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย

      300,900 หมู่ที่ 3 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

19 โครงการขยายผิวถนน
คอนกรีตสายห้วยขัน-หัว
ทาง หมู่ที ่4

ปรับปรุงโดย     ตอนที่ 1 ท า
การเกล่ียปรับแต่งพื้นทางเดิม 
และก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้งเฉล่ีย
 0.50  เมตร ระยะทาง  
808.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
 404.00  ตารางเมตร ตอนที่ 
2 ท าการเกล่ียปรับแต่งพื้นทาง
เดิม และก่อสร้างเปน็ผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง
เฉล่ีย 0.50 เมตร ระยะทาง 
808.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
404.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หนิคลุกไหล่ทางกวา้งเฉล่ียข้างละ
 0.25 เมตร หรือพื้นที่รวม
ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 808.00 
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      492,100 หมู่ที่ 4 กองช่าง

20



 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

20 โครงการบุกเบิกถนน
สายนาค าทวด ซอย 11
 หมู่ที ่6

ปรับปรุงโดยถมดินคันทางพร้อม
เกล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น และ
ก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบหนิ
คลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่งบดอัด
แน่น  กวา้งเฉล่ีย 4.00  เมตร 
ระยะทาง  307.00 เมตร หนา 
 0.15  เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่  1,228.00  ตาราง
เมตร และวางทอ่ระบายน้ า คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 
ลอดถนน 1 แถว ใช้ทอ่ 1 ทอ่น 
และวางทอ่ระบายน้ า คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร 
ลอดถนน 1 แถว ใช้ทอ่ 10 
ทอ่นพร้อมบอ่พกั คสล .จ านวน 1
 แหง่ ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย

      303,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
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.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

21 โครงการบุกเบิกถนน
สายนาค าทวด ซอย 4 
หมู่ที ่6

ปรับปรุงโดยท าการเกล่ีย
ปรับแต่งอัดแน่น และก่อสร้าง
เปน็ผิวจราจรแบบหนิคลุกพร้อม
เกล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น  กวา้ง
เฉล่ีย 3.00  เมตร ระยะทาง  
55.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
165.00 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

         17,700 หมู่ที่ 6 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.
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ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

22 โครงการบุกเบิกถนน
สายนาค าทวด ซอย 6/1
 หมู่ที ่6

ปรับปรุงโดยถมดินคันทาง
บางส่วนพร้อมเกล่ียปรับแต่งบด
อัดแน่น และก่อสร้างเปน็ผิว
จราจรแบบหนิคลุกพร้อมเกล่ีย
ปรับแต่งบดอัดแน่น และกวา้ง
เฉล่ีย 4.00 เมตร ระยะทาง 
152.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
608.00 ตารางเมตร และวาง
ทอ่ระบายน้ า คสล.(มอก.ชั้น 3) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร ลอดถนน 1
 แถว ใช้ทอ่ 6 ทอ่น  ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

         86,400 หมู่ที่ 6 กองช่าง

23



 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

23 โครงการบุกเบิกถนน
สายนาค าทวด ซอย 9 
หมู่ที ่6

ปรับปรุงโดยถมดินคันทาง
พร้อมเล่ียปรับแต่งบดอัดแน่น 
และก่อสร้างเปน็ผิวจราจรแบบ
หนิคลุกพร้อมเกล่ียปรับแต่งบด
อัดแน่น กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 220. เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่ 880.00 ตารางเมตร 
และวางทอ่ระบายน้ าคสล. 
(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร 
ลอดถนน 1 แถว ใช้ทอ่ 8 ทอ่น 
บอ่พกั คสล. จ านวน 1 แหง่ 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

      247,400 หมู่ที่ 6 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ
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ย.
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พ. ม.ี
ค.

เม
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ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

24 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สาย SP แมนชั่น แยก 4
 หมู่ที ่8

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจร แบบ Asphaltic 
Concrete  (Overlay)  ทบัผิว
จราจรเดิมกวา้งเฉล่ีย 6.90 
เมตร ระยะทาง 179.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 1,235.10 ตาราง
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย

      446,100 หมู่ที่ 8 กองช่าง

25 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สาย SP แมนชั่น หมู่ที ่8

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  7.70 
เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  1,347.50  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      488,100 หมู่ที่ 8 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.
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ค.
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พ. ม.ี
ค.
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.

พ.
ค.

ม.ิ
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ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

26 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายเขากลาย-ห้วยขัน 
หมู่ที ่3,4

ปรับปรุงโดยตอนที่ 1 ท าการ
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทบัผิวจราจรเดิม 
กวา้งเฉล่ีย  6.80 เมตร 
ระยะทาง 582.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่  3,957.60  ตาราง
เมตร ตอนที่ 2 ท าการลาดยาง
ผิวจราจร แบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  6.00 
เมตร ระยะทาง 15.00 เมตร 
หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  90.00  ตาราง
เมตร ตอนที่ 3 ท าการลาดยาง
ผิวจราจร แบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  6.80 
เมตร ระยะทาง 346.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมทั้งหมดไม่น้อยกวา่  
2,352.80  ตารางเมตร หรือ
พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 
6,400.40 หรือตามแบบ

    2,313,400 หมู่ที่ 3,4 กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

27 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายคอกวัว หมู่ที ่7

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  4.00 
เมตร ระยะทาง  215.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  860.00  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      318,100 หมู่ที่ 7 กองช่าง

28 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายนายอ าเภอ หมู่ที ่1

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  5.00 
เมตร ระยะทาง  270.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  1,350.00  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      493,800 หมู่ที่ 1 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
 (บาท) ด าเนินการ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

29 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายบ้านคลองขี่เปล-
บ้านวังหีบ หมู่ที ่7

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  4.00 
เมตร ระยะทาง  310.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  1,240.00  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      458,600 หมู่ที่ 7 กองช่าง

30 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายบ้านหนองหอย-บ้าน
ในพรุ หมู่ที ่7

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  4.00 
เมตร ระยะทาง  194.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  776.00  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      287,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
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 งบประมาณ สถานที่
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รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

31 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที ่3

ปรับปรุงโดยท าการลาดยางผิว
จราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  4.00 
เมตร ระยะทาง  335.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  1,340.00  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

      495,600 หมู่ที่ 3 กองช่าง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

32 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete 
สายหน้าโรงเรียนพานิชย์
 หมู่ที ่7

ปรับปรุงโดยตอนที่ 1 ท าการ
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทบัผิวจราจรเดิม 
กวา้งเฉล่ีย  9.00 เมตร 
ระยะทาง 35.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่  315.00  ตารางเมตร
 ตอนที่ 2 ท าการลาดยางผิว
จราจร แบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) ทบัผิว
จราจรเดิม กวา้งเฉล่ีย  7.50 
เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร
 หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกวา่  975.00  
ตารางเมตร ตอนที่ 3 ท าการ
ลาดยางผิวจราจร แบบ 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทบัผิวจราจรเดิม 
กวา้งเฉล่ีย  7.50 เมตร 
ระยะทาง 7.50.00 เมตร หนา
 0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกวา่  56.25  ตารางเมตร 
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกวา่
 1,346.25 ตารางเมตร  ตาม

      484,400 หมู่ที่ 7 กองช่าง
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รับผิดชอบหลัก

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

พ.ศ.๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เขาตาเล่ง หมู่ที ่8

ปรับปรุงโดยร้ือลานคอนกรีตเดิม
 และก่อสร้างลานคอนกรีตพมิพ์
ลายใหไ้ด้พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,275.00ตารางเมตร และ
ก่อสร้างม้านั่ง ใหไ้ด้ความยาว 
20.00 เมตรตามแบบเทศบาล
ต าบลชะมาย

    1,712,100 หมู่ที่ 8 กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงเสาไฟ
และป้ายจราจรบริเวณ
เกาะกลางถนนทุง่สง–ทุง่
ใหญ่ หมู่ที ่8,2

ปรับปรุงโดยติดต้ังเสาไฟถนน
ชนิดกิ่งคู่,ปา้ยจุดกลับรถ,ปา้ย
เตือนที่กลับรถข้างหน้า และปา้ย
เตือนเกาะกลางตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

      499,300 หมู่ที่ 8,2 กองช่าง

 16,319,700 บาทรวม                 34                    โครงการ
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