
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสรางคูระบายน้ําคสล.ตัวยู

ถนนสายรุงเมือง เขตพื้นที่  ม.1  
ต.ชะมาย  - ม.3  ต.ควนกรด อ.ทุง
สง  (2  ขาง)

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.ตัวยู
ขนาดกวาง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 
ม.  ยาว  3,000 ม.

10,000,000 เพื่อระบายน้ําบริเวณสี่
แยกบานหนองหวา (ถนน
เอเชีย41)

สวนโยธา

2 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ถนนสายปากคลอง-เขากลาย  หมู
ที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางคูระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู 
 กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร  ยาว 250 เมตร

675,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน 
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม
องคการบริหารสวนตําบลชะมาย

แนวทางที่  1    จัดสรรงบประมาณและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง
                                       -   การกอสรางรางระบายน้ํา/คูระบายน้ํา/ทอระบายน้ํา/ทอลอดเหลี่ยม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

(งบ อบจ.)
(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยู  ถนนสายซอยบานหนองเหรียง 
 หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ขนาดกวาง เฉลี่ย 0.50 มตร  ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝาปด 
ความยาว 70  เมตร

189,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

4 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
จากบานนายชม  ศักดิ์สูง - คลอง
หนองไมแกน  หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางคูระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยู 
 กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร  ยาว 700 เมตร

1,890,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน 
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยูถนนสายหมูบานทามสิน ซอย 1
ทั้งสองขาง  หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูป
ตัวยู  กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  ยาว 300 เมตร

810,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน 
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยูถนนสายหมูบานทามสิน ซอย 2 
( 1 ขาง)  หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูป
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.40 เมตร  ยาว 190  เมตร

513,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน 
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

7 กอสรางคูระบายน้ําซอยประดู-
คลองนา หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูป
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.40 เมตร  ยาว 300  เมตร

810,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน 
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยูถนนสายบานนายชัยณรงค ชู
เวทย  หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล. รูป
ตัวยู กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
 0.40 เมตร ยาว 160 เมตร

432,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน 
และถนน มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

9 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายซอยครัวแกว  หมูที่ 1

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
 100  เมตร

270,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

10 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.หนา
 ตรอ.ศิริยานยนต หมูที่  1

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา  
ไดสะดวกและรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.  
ขนาด กวาง 1.8   ยาว  70  ม.
จํานวน 1 แหง

1,465,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

11 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายหลังบขส.เกา หมูที่ 
 2

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง  
0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.40    
ความยาว  200 เมตร

540,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

12 วางทอระบายหนาหมูบานเมือง
ทอง   หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 
240 ม.

648,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

13 วางทอระบายน้ําจากซอยหนอง
อาม 2 -ลงคลองนา   หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 
200 ม.

500,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

14 วางทอระบายคสล. พรอมบอพัก 
และรางระบายน้ําคสล. รูปตัววี 
ถนนรวมมิตร   หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม. พรอมบอ
พักคศล.และรางระบายน้ํารูป
ตัววี  ความยาว  154 ม.

796,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

15 กอสรางคูระบายน้ําตอจาก
ของเดิมถนนหลังถ้ํา  หมูที่ 2

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 
350 ม.

700,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

16 วางทอระบายน้ําคลองนานอก 
(ตอจากของเดิม) หมูที่  2

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวกและรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม. ความยาวรวม 
250 ม.

500,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

17 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูถนนสายกรุงแสง    หมูที่  2

เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย   0.80
 ม. พรอมฝาปด ความยาว 800 ม.

3,070,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

18 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูถนนซอยเมืองทอง 1 ,2    หมู
ที่  2

เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย   0.80
 ม. พรอมฝาปด ความยาว 400 ม.

1,535,000 การระบายน้ําจากครัวเรือน
และถนนมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

19 วางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
เขากลาย - ปากคลอง  หมูที่ 3

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือน มีความ
สะดวกรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม. พรอมบอ
พักคศล.และถมดินกลบตาม
สภาพ

300,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

20 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายราษฎรบูรณะ  หมูที่
 3

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือน มีความ
สะดวกรวดเร็ว

รางระบายน้ํา  คสล.  รูปตัวยู
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30  ม. ลึกเฉลี่ย
 0.40  ม.ยาว 750  เมตร

1,846,500 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

21 กอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
 ถนนสายหลังวัดเขากลาย – 
คลองนา หมูที่ 3

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
 500 เมตร

1,350,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

22 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายเขากลาย ซอย 2 
หมูที่ 3

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
จากถนนและครัวเรือน มี
ความสะดวกรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย      0.40 ม. พรอมฝาปด 
ความยาว 75 ม.

202,500 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

23 กอสรางคูระบายน้ําคสล.ริม
กําแพงโรงเรียนวัดเขากลาย หมูที่ 3

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนมีความ
สะดวกรวดเร็ว

คูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.80 เมตร พรอมฝาปด ความยาว
 300 เมตร

810,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

24 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู ถนนสายเขากลาย – หวยขัน 
หมูที่ 4

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
ขนาด  ø 60x100 พรอมฝาปด 
ความยาว 173 เมตร

550,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

25 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู ถนนสายเขากลาย – หวยขัน
(บานนางพิน-บานนางยินดี)   หมู
ที่ 4

เพื่อใหระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็ว

ทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
ขนาด  ø 60x100 พรอมฝาปด 
ความยาว 150 เมตร

500,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

26 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.
ถนนหัวเขาในอาว หมูที่  4 (บล็อก)

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมูที่  4  ได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.  
ขนาด  1.8 1.8  ม.   ยาว  5  ม.  
2  ชองทาง จํานวน 1 แหง

175,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

27 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.
บานนายเล็ก  สาริพันธ หมูที่  4

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมูที่  4  ได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.  
ขนาด  1.8 1.8  ม.   ยาว  5  ม.  
2  ชองทาง จํานวน 1 แหง

175,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

28 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. จาก
ถนนสายบานวังรวยจากหัวเขา-
ถนนรถไฟ หมูที่ 4

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน 
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  
ขนาดกวาง  เฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝา
ปดความยาว 300 เมตร

810,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนนมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา
(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

29 วางทอระบายน้ํา คสล. และราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัววีริมถนนป.
ศิลาไฟ-คลองมะไฟ  หมูที่ 4 
(ของเดิมเปนคูระบายน้ําและทอ
ระบายน้ําคสล.)

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือน มีความ
สะดวกรวดเร็ว

วางทอระบายน้ํา และกอสราง
รางระบายน้ํารูปตัววี  ยาว  900
 ม.

2,000,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

30 วางทอระบายน้ํา  คสล. คู จาก
สระน้ํานบตาคําไปทางทิศเหนือ 
หมูที่  6

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

วางทอระบายน้ํา  คสล.  ขนาด  Ø 
 60  x  100  ซม.  จํานวน  30  ทอน

70,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

31 กอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว
ยูถนนสายทุงสง-นาบอน    หมูที่  6

เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและครัวเรือนสะดวก
และรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  รูป
ตัวยู  กวางเฉลี่ย  0.50  ม.  ลึก
เฉลี่ย  0.80  ม.ความยาว  158  ม.

426,600 การระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนมีความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

32 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ถนนสายทุงสง - นาบอน  เขต
พื้นที่ ม.6,ม.7 - เขตเทศบาลเมือง
ทุงสง

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.ตัวยู
ขนาดกวาง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1 
ม.  ยาว  2,000 ม.

5,400,000 เพื่อระบายน้ําในพื้นที่ต.
ชะมาย  ต.ปากแพรก อ.
ทุงสง

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อบจ.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

33 วางทอระบายน้ําจากบานนาย
นิกร-บานนายสวาท  มัคสิงห หมู
ที่  6

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน 
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

วางทอระบายน้ําขนาดกวาง  
เฉลี่ย 0.80  ยาว200  เมตร

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

34 วางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ถนนสายหนองเหรียง( ถนน
เอเชีย-สามแยกหนองเหรียง) หมูที่
 6

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน 
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวยู  ขนาดกวาง  เฉลี่ย 0.80 
เมตร ทั้งสองขาง 800 เมตร

2,160,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

35 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูถนนสายหนองเหรียง หมูที่ 6

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน 
และครัวเรือนสะดวก และ
รวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  
ขนาดกวาง  เฉลี่ย 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมฝา
ปดความยาวรวมทั้งสองขาง 
828 เมตร

2,235,600 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

36 วางทอระบายน้ํา คสล.จากสระ
น้ํานบตาคํา-บานครูชาญ  หมูที่ 6

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

วางทอระบายน้ําขนาด Ø 80x 
100 ซม. จํานวน 200 ทอน และ
วางบอพัก คสล จํานวน  2  แหง

1,200,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

37 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ตัวยู 
ริมถนนสายซอยสุมิตรา หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

ปรับปรุงบอพัก คสล. และฝาบอ
พักเดิม จํานวน 25 แหง กอสราง
รางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี 
ขนาดกวาง 1.04 ม. ยาว 293 ม.

460,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

38 วางทอระบายน้ํา คสล.ถนนสาย
บานหนองหอย - บานในพรุ 
(บริเวณสระน้ําหนองหอย) หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

วางทอระบายน้ําขนาด Ø 80x 
100 ซม. จํานวน 149 ทอน และ
วางบอพัก คสล จํานวน  16  แหง

1,020,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

39 วางทอระบายน้ํา ถนนสาย
หมูบานทิวทอง หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

วางทอระบายน้ําขนาด Ø 60x 
100 ซม. จํานวน 202 ทอน 
และวางบอพัก คสล จํานวน  22
  แหง และรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัววี ความยาว  193 ม.

1,200,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

40 กอสรางรางระบายน้ํา ซอยคอกวัว
 - ลําเหมืองสาธารณะ บานนาย
สมปอง หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว 420 ม.

1,130,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

41 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ถนนสายสามแยกคลองขี่
เปล-บานนางเจียร   หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวย ู
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. ยาวสองขางรวม
375 ม.

1,010,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

42 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 
ถนนสายบานนางเจียร-นายขํา   
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกวาง 1.80 ม. สูง 1.80 ม.
 ยาว 6 ม.  2 ชอง

412,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

43 กอสรางคูระบายน้ํา ถนนสายทุง
สง - นาบอน  หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 320 ม.
 ลึกเฉลี่ย    0.80 ม. พรอมฝาปด

864,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

44 กอสรางคูระบายน้ําถนนสาย  ทุง
สง – นาบอน จากบานตนหวา – 
บังกะโลหนาเขา  หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
 ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.80 ม.100 ระยะทาง 400  ม.

1,080,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

45 กอสรางคูระบายน้ําซอยตนหวา
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาวรวม 
395 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พรอม
ฝาปด

1,066,500 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

46 กอสรางคูระบายน้ําจากบานนาง 
สุจินต เมืองจีน – นางปรีดา      
รัตนบุรี     หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ําจาก 
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางคูระบายน้ํา  คสล. รูปตัว
ยูขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.80  เมตร  พรอมฝาปด 
ความยาว  172  เมตร

464,400 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

47 กอสรางคูระบายน้ําจากถนนทุงสง
 - นาบอน สามแยกคลองขี่เปล - 
บล็อกบานนางเยื้อน)    หมูที่ 7

เพื่อใหการระบายน้ําจาก 
ครัวเรือนและถนนได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางคูระบายน้ํา  คสล. รูปตัว
ยูขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.80  เมตร  พรอมฝาปด 
ความยาว  200  เมตร

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

48 กอสรางทอลอดเหลี่ยมริมศาลา
เฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.  
ขนาดกวาง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. 
ยาว 8 ม. จํานวน   2 ชองทาง

280,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

49 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู 
ริมถนนสายบานนายวิเชียร    หมูที่
 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ตัวยู 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 332 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.วางทอระบายน้ํา 
คสล. ขนาด Ø 40 X 100 ซม. 
พรอมบอพัก 2 จุด ยาว รวม 12 ม.

3,344,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

50 กอสรางคูระบายน้ําถนนหมูบาน
ทิพยกมล-สระน้ํานบตาคํา (ม.6)  
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยู ขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.80 ม.ระยะทาง 800  ม.

2,160,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

51 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล. 
ถนนสายซอยบานนางปรีดา       
รัตนบุรี หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

ทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง 
1.80 ม.  สูง 1.50  ม.  ยาว 8.00  ม.
จํานวน  1 ชองทาง พรอม
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังทอ
ลอดเหลี่ยม

200,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

52 กอสรางคูระบายซอยคอกวัว-
บานนายชวง หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
 กวาง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 
ยาว 650  ม.

1,755,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

53 กอสรางคูระบายน้ําถนนสายบาน
นางพิน - เขาพนังเกียรติ  หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
 กวาง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 
ยาว 350  ม.

945,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

54 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ริมถนนซอยทิวเทียน          
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 
ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
 0.40 ม. ยาว 480 ม. พรอม ฝาปด 
 ใชหินคลุก  จํานวน  200 ลบ.ม. 
ถมปรับระดับผิวจราจรกวางเฉลี่ย
 4 ม. ยาว 240 ม.

1,296,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

55 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ริมถนนสายบานนายทวีศักดิ์
 ปานมี   หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.
 ยาว 488 ม. พรอมฝาปด

1,317,600 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

56 กอสรางรางระบายน้ําถนนสาย
บานผูใหญเชียร  - คลองขี่เปล  
หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา  คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.80  เมตร  พรอมฝาปด ความยาว 
 245  เมตร

661,500 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

57 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล. 
ซอยบานผูใหญเชียร  หมูที่ 7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

ทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกวาง 
1.80 ม. สูง 1.50 ม. ยาว 11.00  ม. 2
  ชอง ทาง จํานวน  1 แหง พรอม
ปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังทอ
ลอดเหลี่ยม

735,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

58 กอสรางคูระบายน้ํา  คสล.      รูป
ตัวยู ริมถนนสายบานนายบุญสง-
ในพรุ  หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
 ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาวรวม 
1,350 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พรอม
ฝาปด

3,645,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

59 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
 ริมถนนซอยรวมจิตร  หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
 ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาวรวม 660
 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พรอมฝาปด

1,782,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

60 กอสรางคูระบายน้ํา  คสล.  รูปตัวยู
 ริมถนนสายบานในพรุ-ถนนสาย
สําโรง    หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
 ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาวรวม 
2,700 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. พรอม
ฝาปด

7,290,000 การระบายน้ําจาก
ครัวเรือนและถนน มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

61 กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.
ถนนสายบานนางเจียน  หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมูที่  7  ได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.  
ขนาดกวาง 1.50 ม. สูง 1.50 ม. 
ยาว 10.00 ม. จํานวน 2 ชองทาง 
พรอมปรับปรุงถนนหลังทอลอด
เหลี่ยม

333,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

62 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขาม
เหมืองน้ําบานในพรุ  หมูที่  7

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ในพื้นที่ หมูที่  7 ไดสะดวก
และรวดเร็ว

กอสรางทอลอดเหลี่ยม  คสล.  
ขนาดกวาง 1.80 ม. สูง 1.50 ม. 
ยาว 10 ม. จํานวน   2 ชองทาง 
พรอมปรับปรุงถนนหลังทอลอด
เหลี่ยม

350,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

63 วางคูระบายน้ํา คสล. ถนนสาย
บานนายแผว  หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา            
ความยาว  65 เมตร

175,500 ประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

64 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 
ถนนซอยหลังเขา  หมูที่  8

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ตัวยู 
ขนาดกวาง 0.30 ม.  ลึกเฉลี่ย 0.40
 ม.พรอมฝาปด  ความยาว 200  ม.

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

65 วางทอระบายน้ํา คสล. และราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ถนนสาย
เขาตาเลง หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 60 
x 100 ซม. พรอมบอพัก และราง
ระบายน้ํารูปตัววี ความยาว 82 
เมตร

513,000 ประชาชนมีถนนใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

66 กอสรางคูระบายน้ํา หมูบานถาวร
 หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

639,900 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

67 กอสรางคูระบายน้ําหนาบานนาย
ไสว  รัตนคช  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

270,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

68 กอสรางคูระบายน้ําซอยสาโรจน 1
  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม150 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

270,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

69 กอสรางคูระบายน้ําซอยบาน
นายจรัญ  ไกรแกว  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

270,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

70 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 
พรอมบอพัก 2  บอ ถนนหลังบานจา
รุณพรอมบอพัก 2  จุด  หมูที่  8

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ตัวยู 
ขนาดกวาง 0.30 ม.  ลึกเฉลี่ย 0.40
 ม.พรอมฝาปด  ความยาวรวม
สองขาง  250  ม.

675,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

71 กอสรางคูระบายน้ําซอยหมูบาน
สาโรจน ซอย 1 หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม.  ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาวรวม 200 ม.

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

72 กอสรางคูระบายน้ําพรอม
ปรับปรุงถนนซอยขนสง 2  (หลัง
บานหมอสุทิน)  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม150 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

405,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

73 กอสรางคูระบายน้ําพรอม
ปรับปรุงถนนซอยเขาตาเลง 2 
หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

270,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

74 กอสรางคูระบายน้ําซอยประเวศ
กอสราง หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 80 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

216,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

75 กอสรางคูระบายน้ําจากถนนเอเชีย
 - ศาลพระพหรม หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 285 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

769,500 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

76 กอสรางคูระบายน้ําถนนซอยฝา
แฝด   หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 100 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

270,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

77 กอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
ถนนสายซอยหลังโรงพิมพวุฒิสานส
 หมูที่  8

เพื่อใหระบายน้ําจากถนน
และครัวเรือนสะดวกและ
รวดเร็ว

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูขนาด
กวางเฉลี่ย 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40
ม.พรอมฝาปดความยาว 200 ม.

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

78 กอสรางทอระบายน้ําถนนสายหนา
เขา- ถนนเอเชีย  หมูที่  8

เพื่อใหการระบายน้ําได
สะดวกและรวดเร็ว

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
Ø60x100 ซม.   พรอมบอพักและ
รางระบายน้ํา คสล.ความยาว 600
 ม.

1,800,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

79 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยู. ถนนซอยประเวช หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

รางระบายน้ํา กวางเฉลี่ย  0.30  ม. 
 ลึกเฉลี่ย  0.40  ม.   ความยาว 250
 ม.

675,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

80 กอสรางคูระบายน้ํา ริมถนนสาย
บานโกเฮง  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

108,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

81 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ยูถนนสายซอยหมูบานไทยเสถียร
 5 หมูที่  8

เพื่อใหการระบายน้ําจาก
ถนนและครัวเรือนสะดวก
และรวดเร็ว

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  รูป
ตัวยู  กวางเฉลี่ย  0.30  ม.  ลึก
เฉลี่ย  0.40  ม.  พรอมฝาปด  
ความยาว  450  ม.

1,215,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

82 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยบานนาย
ชนะ  สุขแกว  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา    จํานวน 2
  ขาง  ความยาว  250  เมตร

675,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

83 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยบานลุง
นวม  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา      ความ
ยาว  250      จํานวน  1  แหง

675,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

84 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยหลังเขา 
 หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา      ความ
ยาว  210      จํานวน  1  แหง

567,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

85 กอสรางคูระบายน้ํา ซอยบานหมอ
เนียร  หมูที่ 8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา      ความ
ยาว  200      จํานวน  1  แหง

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

86 กอสรางคูระบายน้ํา หมูบาน
สาโรจน (สุดซอยซายมือ)หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา      ความ
ยาว  200      จํานวน  1  แหง

540,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

87 กอสรางคูระบายน้ําริมถนนสาย 
หมูบานสาโรจน  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

วางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดØ 
60x100ซม.พรอมบอพักและ
รางระบายน้ําคสล.รูปตัววี  
ความยาว  300 ม.

700,000 การระบายน้ําไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขั้น

สวนโยธา

88 กอสรางคูระบายน้ําหลังบาน 
ส.ส.ตรีพล  เจาะจิตต  หมูที่  8

เพื่อใหสามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ยาวรวม 248 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม.

669,600

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2554 2555 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

22,988,600    35,211,800      37,763,300          
10,000,000                                   15,000,000                       

21 33 34
63,448,890 64,633,850 122,787,225

88 89 94
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