
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   ๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

      ๑.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ีค่าด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างซ่อมรถ  - เพือ่ให้รถขุดตีน  - จัดจ้างซ่อมรถขุดตีน - 500,000 - - - รถขุดตีนตะขาบ  - รถตีนตะขาบ ส านักการช่าง

ขุดตีนตะขาบ ตะขาบ ใช้งานได้เป็น ตะขาบ หมายเลขทะเบียน ได้รับการซ่อม สามารถน ามาใช้

ปกติ ตต 123 จ านวน 1 คัน สามารถน ามาใข้ งานได้ตามปกติ

งานได้ตามปกติ

จ านวน 1 คัน

 - รวม ๑ โครงการ  -   - 500,000   -   -   -  -  -  -

หน้า ๑๒๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธวิาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวติประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   ๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      ๑.๙ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า 850,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. การสัญจรและระบาย ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร จ้านวนประชากร สะดวกในการสัญจร

พร้อมถนน ค.ส.ล. น้้าทว่มขัง ความยาวทั้งสองข้าง ในเขตเทศบาล และสามารถระบาย

ซอยบา้นเลขที่  134 เมตร และพื้นที่ใกล้ น้้าที่ทว่มขัง

56/15 - 56/18  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ  

ถนนละม้ายอุทศิ กวา้ง4.50 เมตร สะดวกสบายใน

ยาว 67 เมตร การสัญจร

2 โครงการปรับปรุงถนน  - เพื่อการสัญจรไป-  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ 5,500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - การสัญจรไป-มา ส้านักการช่าง

แอสฟลัทติ์คคอนกรีต มาสะดวก ติคคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อย จ้านวนประชากร สะดวก รวดเร็ว

ถนนโคกเคียน  กวา่ 13,000 ในเขตเทศบาลและ  

  ตารางเมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  

   ความสะดวกสบาย  

 ในการสัญจร  

3 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อการสัญจรไป-  - ก่อสร้างถนนเอสฟลัท์ 2,500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

แอสฟลัทติ์คคอนกรีต มาสะดวกสบายภายใน ติคคอนกรีตพื้นที่ประมาณ จ้านวนประชากร สะดวก สบายความ

ซอยก้าปงบารู ชุมชน 5,800 ตารางเมตร ในชุมชนและพื้นที่ คล่องตัวในการ

   ใกล้เคียงได้รับความสัญจรไป-มา

หน้า ๑๒๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ. 02 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   สะดวกสบายในการ  

 สัญจร  

4 โครงการติดต้ังสัญญาณ - เพื่อความปลอดภยั  - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 1,000,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ  - การจราจรบริเวณ ส้านักการช่าง

ไฟจราจรส่ีแยกศูนย์ ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ส่ีแยก ก.ศ.น. จ้านวน 4 จ้านวนประชากร ส่ีแยก ก.ศ.น. มี

การศึกษานอกโรงเรียน สายเล่ียงเมืองตัดกับ จุด ในเขตเทศบาล ความคล่องตัวและ

(ก.ศ.น.) ถนน  - จัดท้าทางข้ามม้าลาย และนอกพื้นที่ได้ การสัญจรไปมามี

นิมิตรมงคล  จ้านวน 4 จุด รับความสะดวก ความปลอดภยัมาก

 และปลอดภยัใน ยิ่งขึ้น

 การสัญจร  

5 โครงการตีเส้นจราจร  - เพื่อตีเส้นจราจร  - ตีเส้นจราจรภายในเขต 2,500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - ปอ้งกันการเกิด ส้านักการช่าง

ภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองนราธวิาส จ้านวนประชากร อุบติัเหตุ

เมืองนราธวิาส เมืองนราธวิาสใหม้ี ตามแบบแปลนที่เทศบาล ในเขตเทศบาล  - สัญลักษณ์การ

 ความเด่นชัดเจนมี ก้าหนด มีความปลอดภยั จราจรเด่นชัดสวย

 ความสวยงาม  ในการสัญจรไป งาม

 - เพื่อความปลอดภยั  มา  

ในการสัญจรของ    

ประชาชน    

6 โครงการก่อสร้างขยาย  - เพื่อการสัญจรไปมา  - ขยายผิวจราจรแอส 100,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ  - ลดการจราจร ส้านักการช่าง

ผิวจราจรถนนสุริยะ ของประชาชนมีความ ฟลัทติ์คคอนกรีต พื้นที่ จ้านวนประชาขน ติดขัดในบริเวณ

ประดิษฐ์ (บริเวณสาม สะดวกคล่องตัวรวด ประมาณ 109 ตารางเมตร และพื้นที่ใกล้ ดังกล่าว การจราจร

แยกเรือนจ้า) เร็วมีความปลอดภยั  - ขยายปรับปรุงทางเทา้ เคียงได้รับความ มีความคล่องตัว

 มากยิ่งขึ้น ประมาณ 30 ตารางเมตร สะดวกสบายใน  

 (รายละเอียดตามแบบ การสัญจรมาก  

 แปลนเทศบาล) ยิ่งขึ้น  

 หน้า ๑๒๘   

โครงการ วัตถุประสงค์ที่

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงโรง  - เพื่อปรับปรุงซ่อม  - ปรับปรุงโรงจอดรถ 1,500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - ศูนย์เคร่ืองจักร ส้านักการช่าง

จอดรถศูนย์เคร่ือง แซมโรงจอดรถใหม้ี จ้านวน 1 แหง่โดยท้าการ โรงจอดรถมีความ กลมีโรงจอดรถ (แผนชุมชน

จักรกล ความมั่นคงแข็งแรง  * ร้ือผ้าใบเดิม ม่ันคง แข็งแรง เพยีงพอ แข็งแรง 35 ชุมชน)

 สามารถใช้งานได้ยาว  * เสริมแปเหล็ก สามารถใช้งานได้ มั่นคง และสามารถ

 นาน    จันทนัเหล็ก ยาวนาน ใช้งานได้ยาวนาน

  * หลังคาโลหะรีดลอนโค้ง   

 * สีน้้ามันโครงเหล็ก   

8 โครงการปรับปรุงถนน  - เพื่อใหป้ระชาชนใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า 1,500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ  - สามารถระบาย ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. และระบบ ซอยได้รับความสะดวก ขนาด 0.60 เมตร จ้านวนประชากร น้้าได้คล่องตัว (แผนชุมชน

ระบายน้้า ซอยแยก และการระบายน้้าภาย ความยาว 280 เมตร ในซอยและผู้สัญจร ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ณ นคร ,

ถนน ณ นคร ซอย 9 ในซอย ไม่ใหท้ว่มขัง  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไป มาได้รับความ และมีการสัญจรไป ประชาภริมย์)

 นาน พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 420 สะดวกรวดเร็วใน มาสะดวกรวดเร็ว

 ตารางเมตร การสัญจร  

9 โครงการก่อสร้างผนัง  - เพื่อปอ้งกันการกัด  - ก่อสร้างก้าแพงปอ้งกัน 25,950,000 - - - - ก้าแพงผนังปอ้ง  - สามารถปอ้งกัน ส้านักการช่าง

กันดินริมคลองชล เซาะตล่ิงของน้้าในฤดู น้้าทว่มยาว  100 เมตร กันตล่ิงได้รับการ การกัดเซาะตล่ิง (แผนชุมชน

ประทาน น้้าหลากและน้้าทว่มขัง และผนังกินดินริมคลอง พฒันาก่อสร้าง และปอ้งกันน้้าทว่ม ยะกัง)

(หวัสะพานยะกัง) ในพื้นที่ของชุมชน ชลประทาน ความยาว จ้านวน 1 แหง่ ในพื้นที่ชุมชนยะกัง  

  ประมาณ 1,760 เมตร   

10 โครงการขยายผิว  - เพื่อใหผิ้วจราจร  - ก่อสร้างผิวจราจรแอส 2,078,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ  - ผิวจราจรขยาย ส้านักการช่าง

จราจรและปรับปรุง กวา้งขวางมีการสัญจร ฟลัทติ์คคอนกรีต พื้นที่ ประชากรในเขต กวา้งขวางมีความ  

ทางเทา้ถนน การจราจรสะดวก ไม่น้อยกวา่ 4,000 เทศบาลและพื้นที่ สะดวกในการสัญจร  

โสภาพสัิย รวดเร็ว ตารางเมตร ใกล้เคียงได้รับความ   

   สะดวกสบายใน  

  การสัญจร  

 หน้า ๑๒๙  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างสะพานคนเดิน - 220,000 - - - ร้อยละ 90 ของ  - มีสะพานคนเดิน ส้านักการช่าง

สะพานคนเดิน ทางสัญจรของ ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 1 - จ้านวนประชากร ท้าใหป้ระชาชนมี

ชุมชนกาแลตาแป ประชาชนในชุมชนใหม้ี 1.20 เมตร ความยาว ในเขตเทศบาล คุณภาพชีวติที่ดี

ความสะดวก 70 เมตร ในบริเวณ และชุมชนได้รับ การสัญจรไปมา

ชุมชนกาแลตาแป ความสะดวกสบาย สะดวกยิ่งขึ้น

จ้านวน 5 แหง่ ในการสัญจร

12 โครงการปรับปรุงถนน  - เพื่อการสัญจรไปมา  - ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ - 18,000,000 - - - ประชาชนร้อยละ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

แอสฟลัทติ์คคอนกรีต ที่สะดวกรวดเร็วและ ติคคอนกรีต ถนนสุริยะ 100 มีความ สะดวกสบายและ (แผนชุมชน

ถนนสุริยะประดิษฐ์ ความปลอดภยัในชีวติ ประดิษฐ์ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ปลอดภยัในการ คล่องตัวในการ 35 ชุมชน)

 และทรัพย์สิน 56,800 ตารางแมตร ใช้รถใช้ถนน สัญจรไป-มา

  ดังนี้    

   * ช่วงที่ 1 ปรับปรุงซ่อม - 9,975,000 - - -   

 แซมถนนแอสฟลัทติ์คคอน (เงินอุดหนุน   

 กรีตถนนสุริยะประดิษฐ์ เฉพาะกิจ)   

 ต้าบลบางนาค พื้นที่   

 ประมาณ 33,495  

ตารางเมตร

 * ช่วงที่ 2 ปรับปรุงซ่อม - 8,025,000 - - -

แซมถนนแอสฟลัทติ์คคอน (เงินสะสม)

กรีตถนนสุริยะประดิษฐ์  

ต้าบลบางนาค พื้นที่

ประมาณ 23,500

ตารางเมตร

รวมทั้งส้ิน 56,995

 ตารางเมตร

หน้า ๑๓๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงผิว  - เพื่อใหผิ้วถนนมี  - ปรับปรุงผิวถนนแอส - 5,370,000 - - - ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

ถนนแอสฟลัทติ์คคอน สภาพสมบรูณ์แข็งแรง ฟลัทติ์คคอนกรีต ถนน ประชาชนในชุมชน สะดวกสบายและ  

กรีต ถนนแสงจันทร์- ผิวเรียบ การสัญจรไป แสงจันทร์-ถนนยะกัง 2 และใกล้เคียงได้รับ คล่องตัวในการ  

ถนนยะกัง 2 มาของประชาชน พื้นที่ประมาณ 17,700 ความสะดวกสบาย สัญจรไปมายิ่งขึ้น

 สะดวกปลอดภยั ตารางเมตร ในการสัญจร   

14 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อใหผิ้วจราจรมี  - ก่อสร้างผิวจราจร - 1,029,000 - - - ร้อยละ 90 ของ  - มีระบบระบายน้้า ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. พร้อมระบบ การสัญจร การจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ จ้านวนประชากร ที่ดีและการสัญจรที่  

ระบายน้้าซอยข้าง สะดวก และระบบ ไม่น้อยกวา่ 510 ในเขตเทศบาล สะดวกสบาย  

โรงพยาบาลหมอแว ระบายน้้าที่ดีใช้ใน ตารางเมตร และระบบ และพื้นที่ใกล้  

เก่า ชุมชน ระบายน้้าขนาด 0.60 เคียงได้รับความ  

 เมตร ความยาวประมาณ สะดวกสบายใน  

 127 เมตร การสัญจร  

15 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อใหผิ้วจราจรมี  - ก่อสร้างผิวจราจร - 3,377,000 - - - ร้อยละ 90 ของ  - มีระบบระบายน้้า ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. พร้อมระบบ การสัญจร การจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ จ้านวนประชากร ที่ดีและการสัญจรที่  

ระบายน้้าซอย สะดวก และระบบ ไม่น้อยกวา่ 1,490 ในเขตเทศบาล สะดวกสบาย  

โต๊ะกอดอหลังมัสยิด ระบายน้้าที่ดีใช้ใน ตารางเมตร และระบบ และพื้นที่ใกล้  

กลาง ชุมชน ระบายน้้าขนาด 0.60 เคียงได้รับความ  

 เมตร ความยาวประมาณ สะดวกสบายใน  

 377 เมตร การสัญจร  

16 โครงการก่อสร้างปรับ  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - - 3,000,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

ปรุงผิวถนนแอสฟลัท์ ทางสัญจรของ ถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้

ติคคอนกรีตพร้อมปรับ ประชาชนในชุมชนใหม้ี ขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี

ปรุงภมูิทศัน์ถนน ความสะดวก เพิ่ม 12 - 16 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติที่ดี

จาตุรงค์รัศมี ภมูิทัศน์ในพื้นที่ ยาวประมาณ 875 เมตร ความสะดวก การสัญจรไป-มา

(ช่วงสามแยกหน้า และปรับปรุงภมูิทศัน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

หน้า ๑๓๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สวนกรมหลวงฯ ถึง จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภมูิทศัน์ ความสวยงาม

ถนนทางหลวงตากใบ) จราจรทางเทา้ ไฟฟา้ส่อง ที่สวยงาม บริเวณสองข้าง

สวา่งบริเวณถนน ทาง

จาตุรงค์รัศม(ีช่วงสามแยก

หน้าสวนกรมหลวงฯ ถึง

ถนนทางหลวงตากใบ  

17 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อการคมนาคมไป  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 2,900,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้าและ มาสะดวกและการ ขนาด 0.60 เมตร ความ ประชากรในเขต ระบายน้้าที่ทว่ม (แผนชุมชน

ถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่ ระบายน้้าที่ดี ยาวทั้งสองข้าง 467 เทศบาลและ ขังและการ จือปอ)

บา้นอมรวลิเลจ  เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ สัญจรไปมา  

ถนนแสงจันทร์   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รับความสะดวก สะดวก   

พื้นที่ประมาณ 1,240 สบายในการ  

  ตารางเมตร สัญจร    

18 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 1,450,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - การสัญจรไป ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. และระบบ ขัง สะดวกในการ พื้นที่ 380 ตารางเมตร ประชากรในเขต มาสะดวก (แผนชุมชน

ระบายน้้าซอยแยก สัญจร  - ก่อสร้างระบบระบาย เทศบาลและ ปอ้งกันน้้าทว่ม ก้าปงบารู 2,

ถนนโคกเคียน (ตรง  น้้า ความยาวทั้งสองข้าง พื้นที่ใกล้เคียงได้  ก้าปงบารู 3)

ข้ามซอยหมอโอเก่า)  257 เมตร รับความสะดวก     

 สบายในการสัญจร  

19 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 3,000,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - มีระบบการ ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้าค.ส.ล. การสัญจรและระบาย ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร ประชากรในเขต จราจรที่ดีและ (แผนชุมชน

พร้อมถนน ค.ส.ล. น้้าทว่มขัง ความยาวทั้งสองข้าง เทศบาลและ การระบายน้้ามี ประชาภริมย์)

ซอยตรงข้ามร้านสวน  455 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้ ประสิทธภิาพ  

กล้วย ถนนรัตนวณิชย์   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รับความสะดวก สามารถระบาย   

กวา้ง 4.50-7.00 เมตร สบายในการ น้้าที่ทว่มขังได้  

หน้า ๑๓๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยาว 230 เมตร สัญจร  - บา้นเมืองสวย

งามมีความเปน็

ระเบยีบเรียบร้อย

20 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อระบายน้้าที่  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้าซอย ทว่มขัง กวา้ง 0.60 เมตร ประชากรในเขต ความสะดวกใน (แผนชุมชน

ประชานุรักษ ์(ซอย  ความยาวรวม 310 เมตร เทศบาลและ การสัญจรและ บางนาค)

ข้างกองทนุสงเคราะห์   พื้นที่ใกล้เคียงได้ สามารถระบาย  

ท้าสวนยาง)  รับความสะดวก น้้าที่ทว่มขัง   

สบายในการสัญจร   

21 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 3,100,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - ไม่มีน้้าทว่มขัง ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้าและ การสัญจรและการ ขนาด 0.60 เมตร ความ ประชากรในเขต การสัญจรไป-มา (แผนชุมชน

ถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ระบายน้้าที่ดี ยาวทั้งสองข้าง 348 เมตร เทศบาลและ สะดวก ก้าปงตาโก๊ะ)

ถนนสถิตย์รายา   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ใกล้เคียงได้   

  พื้นที่ประมาณ 2,315 รับความสะดวก     

ตารางเมตร สบายในการสัญจร   

22 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 3,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - มีระบบระบาย ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. และระบบ การสัญจร และปอ้งกัน พื้นที่ประมาณ 900 ประชากรในเขต น้้าที่ดีปอ้งกัน (แผนชุมชน

ระบายน้้าถนนวชัรี น้้าทว่มและการระบาย ตารางเมตร เทศบาลและ น้้าทว่มและการ ณ นคร)

บ้ารุง ซอย 1/6 น้้าที่สะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้้า พื้นที่ใกล้เคียงได้ สัญจรไป-มา

ความยาวทั้งสองข้าง รับความสะดวก สะดวก

615 เมตร สบายในการสัญจร

23 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 6,700,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - ไม่มีน้้าทว่มขัง ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. การสัญจร และปอ้งกัน ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร ประชากรในเขต การสัญจร (แผนชุมชน

พร้อมปรับปรุงถนน น้้าทว่มและการระบาย ยาวทั้งสองข้าง 1,034 เมตร เทศบาลและ สะดวกรวดเร็ว อดุลตานนท)์

คอนกรีตเสริมเหล็ก น้้าที่สะดวก  - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้นที่ใกล้เคียงได้ ประชาชนมี

หน้า ๑๓๓

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอยแยกถนนอดุลตา ผิวจราจรพื้นที่รวม รับความสะดวก คุณภาพชีวติที่ดี

นนท์ 7 ช่วงที่ 2 3,222 ตารางเมตร สบายในการสัญจร

24 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อระบายน้้าที่  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 2,670,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. และ ทว่มขัง ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร ประชากรในเขต ความสะดวก (แผนชุมชน

ถนน ค.ส.ล. ถนนวชัรี  - เพื่อเพิ่มความ ยาว 510 เมตร เทศบาลและ สบายในการ ณ นคร)

บ้ารุง ซอย 1/8 สะดวกสบายในการ (ทั้งสองข้าง) พื้นที่ใกล้เคียงได้ สัญจรและ

สัญจรไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รับความสะดวก สามารถระบาย

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 530 สบายในการสัญจร น้้าที่ทว่มขัง

ตารางเมตร

25 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 3,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. พร้อมระบบ การสัญจรไปมาและ พื้นที่ประมาณ 3,000 ประชากรในเขต ระบายน้้าได้ (แผนชุมชน

ระบายน้้า ถนนหลัง เพื่อการระบายน้้าได้ดี ตารางเมตร เทศบาลและ คล่องตัวปอ้งกัน ประชาร่วมใจ)

บริษทั มิตซูบชิิ จ้ากัด   - ก่อสร้างรางระบายน้้า พื้นที่ใกล้เคียงได้ น้้าทว่มขังและมี

และบริษทั นิสสัน ขนาด 0.60 เมตร ความ รับความสะดวก การสัญจรไป-มา

จ้ากัด ยาวประมาณ 300 เมตร สบายในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว

26 โครงการก่อสร้างปรับ  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างปรับปรุงถนน - - 1,500,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

ปรุงผิวถนนแอสฟลัท์ ทางสัญจรของ แอสฟลัทติ์คคอนกรีต จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้ (แผนชุมชน

ติคคอนกรีตพร้อมปรับ ประชาชนในชุมชนใหม้ี ขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี สมัยอาณาจักร)

ปรุงภมูิทศัน์ถนนสมัย ความสะดวก เพิ่ม 14 - 19 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติที่ดี

อาณาจักร ภมูิทัศน์ในพื้นที่ ยาวประมาณ 277 เมตร ความสะดวก การสัญจรไปมา

และปรับปรุงภมูิทศัน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภมูิทศัน์ ความสวยงาม

จราจรทางเทา้ ไฟฟา้ส่อง ที่สวยงาม บริเวณสองข้างทาง

สวา่งบริเวณถนนสมัย

อาณาจักร  

หน้า ๑๓๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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27 โครงการก่อสร้างปรับ  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - - 1,600,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

ปรุงผิวถนนแอสฟลัท์ ทางสัญจรของ ถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้

ติคคอนกรีตพร้อมปรับ ประชาชนในชุมชนใหม้ี ขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี

ปรุงภมูิทศัน์ถนน ความสะดวก เพิ่ม 15 - 18 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติที่ดี

พทิกัษลิ์ขิต ภมูิทัศน์ในพื้นที่ ยาวประมาณ 285 เมตร ความสะดวก การสัญจรไปมา

และปรับปรุงภมูิทศัน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภมูิทศัน์ ความสวยงาม

จราจรทางเทา้ ไฟฟา้ส่อง ที่สวยงาม บริเวณสองข้างทาง

สวา่งบริเวณถนนพทิกัษลิ์ขิต

28 โครงการก่อสร้างปรับ  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - - 1,400,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

ปรุงผิวถนนแอสฟลัท์ ทางสัญจรของ ถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้

ติคคอนกรีตพร้อมปรับ ประชาชนในชุมชนใหม้ี ขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี

ปรุงภมูิทศัน์ถนน ความสะดวก เพิ่ม 15 - 18 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติที่ดี

นิมิตรมงคล ภมูิทัศน์ในพื้นที่ ยาวประมาณ 268 เมตร ความสะดวก การสัญจรไปมา

และปรับปรุงภมูิทศัน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภมูิทศัน์ ความสวยงาม

จราจรทางเทา้ ไฟฟา้ส่อง ที่สวยงาม บริเวณสองข้างทาง

สวา่งบริเวณถนนนิมิตรมงคล

29 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหส้ามารถ  - ก่อสร้างระบบระบาย - - 8,100,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้าปอ้ง ระบายน้้าได้สะดวก น้้า ค.ส.ล. (ชนิดปากเปดิ) จ้านวนประชากร ระบายน้้าได้

กันน้้าทว่มข้างบริษทั และปอ้งกันน้้าทว่มขัง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ในเขตเทศบาลและ คล่องตัวปอ้งกัน

พธิานพาณิชย์ จ้ากัด  ความยาวประมาณ 270 พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่มขังและมี

(โตโยต้าชัวร์)  เมตร ความสะดวกสบาย การสัญจรไป-มา

  ในการสัญจร สะดวกรวดเร็ว

  หน้า ๑๓๕  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหส้ามารถ  - ก่อสร้างรางระบาย - - 1,270,000 - - ร้อยละ 80 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. ระบายน้้าและเพื่อ ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 0.60 จ้านวนประชากร ระบายน้้าได้และ (แผนชุมชน

พร้อมถนน ค.ส.ล. ความสะดวกในการ เมตร ความยาวประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี ยะกัง 2)

ถนนยะกัง 1 ซอย 6 สัญจรไป-มา 180 เมตร และพื้นที่ใกล้ ความสะดวกใน

(ข้างบา้นหมอแว   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ การสัญจรไป-มา

มาฮาตี)  พื้นที่รวมประมาณ สะดวกสบายใน  

720 ตารางเมตร การสัญจร  

31 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิ  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - 950,000 - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้า ค.ส.ล ภาพในการระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 0.60 จ้านวนประชากร ระบายน้้าที่ทว่ม (แผนชุมชน

พร้อมถนน ค.ส.ล. และปอ้งกันน้้าทว่มขัง เมตร ความยาวประมาณ ในเขตเทศบาล ขังและการ เมาะสือแม)

(ตรงข้ามศูนย์เด็กเล็ก  - เพื่อความสะดวกใน 160 เมตร และพื้นที่ใกล้ สัญจรสะดวก

ก้าพร้า) ถนน การสัญจรไป-มา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ ยิ่งขึ้น

วจิิตรไชยบลูย์  พื้นที่รวมประมาณ สะดวกสบายใน  

190 ตารางเมตร การสัญจร  

32 โครงการขยายเขต  - เพื่อใหถ้นนมีความ  - อุดหนุนเงินใหก้าร 700,000 - 700,000      - - ร้อยละ 100  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

ระบบจ้าหน่าย สวา่งและประชาชนมี ไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ของหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้

ไฟฟา้เขตเทศบาล ความปลอดภยัในชีวติ จังหวดันราธวิาสเพื่อ ม่ันคงอามัน  - มีความปลอด

เมืองนราธวิาส และทรัพย์สิน ขยายเชตระบบ ดามัย มีไฟฟา้ใช้ ภยัในชีวติและ

  จ้าหน่ายไฟฟา้บริเวณ ทรัพย์สิน

  ถนนซอยต่างๆ ภาย   

ในเขตเทศบาล 

   รายละเอียดตามที่

  เทศบาลก้าหนด   

หน้า ๑๓๖

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการขยายเขต  - เพื่อใหป้ระชาชน  - อุดหนุนเงินใหก้าร - - 866,550.65   - - ร้อยละ 100  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

ระบบจ้าหน่าย มีไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง ไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ของหมู่บา้น ไฟฟา้ใช้

ไฟฟา้หมู่บา้น  - เพื่อความปลอดภยั จังหวดันราธวิาสเพื่อ ม่ันคงอามัน  - มีความปลอด

มั่นคงอามันดามัย ในชีวติและทรัพย์สิน ขยายระบบจ้าหน่าย ดามัย มีไฟฟา้ ภยัในชีวติและ

 ของประชาชนใน ไฟฟา้ในหมู่บา้น ใช้ ทรัพย์สิน

 หมู่บา้นมั่นคงอามัน มั่นคงอามันดามัย   

 ดามัย ขุมชนอดุลตานนท์   

34 โครงการขยายเขต  - เพื่อใหป้ระชาชน  - อุดหนุนเงินใหก้าร - - 800,287 - - ร้อยละ 90 ของ  - บริเวณที่ขยายเขต ส้านักการช่าง

ประปา ชุมชน ชุมชนก้าปงบารู 2 ประปาส่วนภมูิภาค จ้านวนประชาชน ประปามีน้้าประปาใช้ (แผนชุมชน

ก้าปงบารู 2 มีน้้าประปาใช้อย่าง สาขานราธวิาส เพื่อ ในขุมชนก้าปงบารู อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ก้าปงบารู 2)

 ทั่วถึงและบรรเทา ขยายเขตประปาภาย 2 มีน้้าประปาใช้ ชีวติที่ดีขึ้น

 ความเดือดร้อน ในชุมชนก้าปงบารู 2 บรรเทาความเดือดร้อน

35 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - 10,000,000 - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ระบายน้้าและถนน ที่ดีและการสัญจร ขนาด 2.10X1.80 เมตร จ้านวนประชากร ระบายน้้าได้ (แผนชุมชน

แอสฟลัทติ์คคอนกรีต ไปมาสะดวก ความยาว 355 เมตร ในเขตเทศบาลและ คล่องตัวปอ้งกัน ก้าปงบายง)

ถนนจ้ารูญนรา  - ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่มขังและ

ติคคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อย ความสะดวกสบาย มีการสัญจรไป

กวา่ 3,700 ตารางเมตร ในการสัญจร มาสะดวก รวดเร็ว

36 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - 10,000,000 - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถระบายน้้า ส้านักการช่าง

ระบายน้้าและถนน ที่ดีและการสัญจร ขนาด 2.10X1.80 เมตร จ้านวนประชากร ได้คล่องตัวปอ้งกัน (แผนชุมชน

แอสฟลัทติ์คคอนกรีต ไปมาสะดวก ความยาว 300 เมตร ในเขตเทศบาลและ น้้าทว่มขังและมีการ ก้าปงบายง)

ถนนโสภาพสัิย  - ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สัญจรไปมาสะดวก

ติคคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อย ความสะดวกสบาย รวดเร็ว

กวา่ 4,200 ตารางเมตร ในการสัญจร

หน้า ๑๓๗

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - 4,125,000 - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถ ส้านักการช่าง

ระบายน้้าพร้อมถนน ที่ดีและการสัญจร ขนาด 0.60 เมตร ความ จ้านวนประชากร ระบายน้้าได้ (แผนชุมชน

ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศไปมาสะดวก ยาว 810 เมตร ในเขตเทศบาล คล่องตัวปอ้งกัน บางนาค)

(เมืองไทยประกันชีวติ) (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้ น้้าทว่มขังและ

 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ มีการสัญจรไป

พื้นที่ประมาณ 800 สะดวกสบายใน มาสะดวก

ตารางเมตร การสัญจร รวดเร็ว

38 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - 1,800,000 - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. ที่ทว่มขัง ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 0.60 จ้านวนประชากร ความสะดวกใน (แผนชุมชน

พร้อมถนน ค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มความ เมตร ความยาว 300 ในเขตเทศบาล การสัญจรและ ยะกัง 1)

ถนนยะกัง 1 ซอย 6 สะดวกสบายต่อ เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้ สามารถระบาย

(ริมคลองชลประทาน) ประชาชนในการสัญจร  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ น้้าทว่มขัง 

ไปมา พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 660 สะดวกสบายใน  

ตารางเมตร การสัญจร  

39 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 5,600,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. และระบบ การสัญจรและระบาย พื้นที่ 2,439 ตารางเมตร จ้านวนประชากร สะดวกในการสัญจร (แผนชุมชน

ระบายน้้าซอยปรีชาพล น้้าทว่มขังในชุมชน ก่อสร้างรางระบายน้้า ในเขตเทศบาล มีการระบายน้้าที่ดี  ณ นคร)

 และซอยแยก  ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร และพื้นที่ใกล้ ปอ้งกันน้้าทว่ม

 ความยาว 1,260 เมตร เคียงได้รับความ  

 สะดวกสบายใน  

 การสัญจร  

40 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,100,000 ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

ระบายน้้าและถนน ที่ดีและการสัญจรไป ขนาด 0.60 เมตร ความ จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้ (แผนชุมชน

ค.ส.ล. ถนนยะกัง 1 มาสะดวก ยาว 160 เมตร ในเขตเทศบาล ประชาชนมีคุณภาพ ยะกัง 1)

หน้า ๑๓๘

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ซอย 6 (ตรงบา้นเลข   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และชุมชนได้รับ ชีวติที่ดีขึ้น และ

ที่ 10/1, 10/2,  พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 140 ความสะดวกใน ภมูิทศัน์สองข้าง

8/14) ตารางเมตร การสัญจร มี ทางมีความสวยงาม

 ภมูิทศัน์ที่สวยงาม  

41 โครงการก่อสร้างปรับ  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - - - - 2,600,000 ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

ปรุงผิวถนนแอสฟลัท์ ทางสัญจรของ ถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้

ติคคอนกรีตพร้อมปรับ ประชาชนในชุมชนใหม้ี ขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมีคุณภาพ

ปรุงภมูิทศัน์ถนน ความสะดวก เพิ่ม 8 - 12 เมตร ความ และชุมชนได้รับ ชีวติที่ดีการสัญจรไป

ภผูาภกัดี ภมูิทัศน์ในพื้นที่ ยาวประมาณ 600 เมตร ความสะดวก มาสะดวกยิ่งขึ้นมี

และปรับปรุงภมูิทศัน์เส้น สบายในการ ความสวยงาม

จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภมูิทศัน์ บริเวณสองข้างทาง

จราจรทางเทา้ ไฟฟา้ส่อง ที่สวยงาม

สวา่งบริเวณถนนภผูาภกัดี

42 โครงการก่อสร้างปรับ  - เพื่อใหส้ามารถเปน็  - ก่อสร้างปรับปรุงผิว - - - - 1,400,000 ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจร ส้านักการช่าง

 ปรุงผิวถนนแอสฟลัท์ ทางสัญจรของ ถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต จ้านวนประชากร สะดวกท้าให้

 ติคคอนกรีตพร้อมปรับ ประชาชนในชุมชนใหม้ี ขนาดกวา้งประมาณ ในเขตเทศบาล ประชาชนมี

 ปรุงภมูิทศัน์ถนน ความสะดวก เพิ่ม 15 - 18 เมตร ความ และชุมชนได้รับ คุณภาพชีวติที่ดี

สถิตย์รายา ภมูิทัศน์ในพื้นที่ ยาวประมาณ 266 เมตร ความสะดวก การสัญจรไป-มา

และปรับปรุงภมูิทศัน์เส้น สบายในการ สะดวกยิ่งขึ้นมี

จราจรพร้อมขยายผิว สัญจรมีภมูิทศัน์ ความสวยงาม

จราจรทางเทา้ ไฟฟา้ส่อง ที่สวยงาม บริเวณสองข้างทาง

สวา่งบริเวณถนน

สถิตย์รายา  

หน้า ๑๓๙

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการก่อสร้างถนน  - เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - - 1,450,000 ร้อยละ 80 ของ  - การสัญจรไป-มา ส้านักการช่าง

ค.ส.ล. และระบบ ขังและสะดวกในการ พื้นที่ 290 ตารางเมตร จ้านวนประชากร สะดวกปอ้งกันน้้า (แผนชุมชน

ระบายน้้าซอยแยก สัญจร  - ก่อสร้างระบบระบาย ในเขตเทศบาล ทว่ม บางนาค)

ถนนคชรัตน์ (ทางเข้า  น้้าความยาวทั้งสองข้าง และชุมชนได้รับ  

สวนผักเก่า)  270 เมตร ความสะดวก  

  สบายในการ   

 สัญจรมีภมูิทศัน์  

 ที่สวยงาม  

44 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,500,000 ร้อยละ 70 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. การสัญจรและระบาย ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร จ้านวนประชากร สะดวกในการสัญจร (แผนชุมชน

พร้อมถนน ค.ส.ล. น้้าทว่มขัง ความยาวทั้งสองข้าง ในเขตเทศบาล และสามารถระบาย ณ นคร)

ซอยหลังส้านักงานคุม  200 เมตร และพื้นที่ใกล้ น้้าทว่มขัง

ประพฤติฯ   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ  

 กวา้ง 8.00 เมตร สะดวกสบายใน   

ยาว 100 เมตร การสัญจร  

45 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,850,000 ร้อยละ 90 ของ  - สามารถระบาย ส้านักการช่าง

ระบายน้้าพร้อมถนน ที่ดีและการสัญจรไป ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร จ้านวนประชากร น้้าได้คล่องตัวปอ้ง (แผนชุมชน

ค.ส.ล. ซอยแยกศาล มาสะดวก ความยาว 170 เมตร ในเขตเทศบาล กันน้้าทว่มขังและ ณ นคร)

เจ้าแม่กวนอิม  ทั้งสองข้าง และพื้นที่ใกล้ มีการสัญจรไป-มา

ประพฤติฯ   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ สะดวกรวดเร็ว

 พื้นที่ประมาณ 1,180 สะดวกสบายใน   

ตารางเมตร การสัญจร  

   

หน้า ๑๔๐

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อความสะดวกใน  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,900,000 ร้อยละ 80 ของ  - สามารถระบาย ส้านักการช่าง

ระบายน้้าและถนน การสัญจรและปอ้งกัน ค.ส.ล. ยาว 360 เมตร จ้านวนประชากร น้้าที่ดีปอ้งกัน (แผนชุมชน

ค.ส.ล. ซอยแยกถนน กันทว่มขังการระบาย  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลและ น้้าทว่ม ยะกัง 1)

ยะกัง 1 ซอย 6 ทาง น้้าที่สะดวก พื้นที่ 430 ตารางเมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ  - มีระบบผิวการ

ทศิใต้ ตรงบา้นเลขที่   ความสะดวกสบาย จราจรทด่ีี

20/1 และ 22/1   ในการสัญจร   

47 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อใหส้ามารถ  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 2,000,000 ร้อยละ 99 ของ  - สามารถระบาย ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. ระบายน้้าทว่มขังได้ ค.ส.ล. ยาว 0.60 เมตร จ้านวนประชากร น้้าที่ทว่มขังในชุมชน (แผนชุมชน

ซอยทพิย์วารีและซอย อย่างมีประสิทธภิาพ ความยาว 430 เมตร ในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิ บางนาค)

แยก  (ทั้งสองข้าง) ด้รับความสะดวก ภาพมีการจราจรที่ดี

   ในการระบายน้้า

48 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,550,000 ร้อยละ 80 ของ  - สามารถระบาย ส้านักการช่าง

ระบายน้้าและถนน ที่ดีและการสัญจรไป ค.ส.ล. ยาว 0.60 เมตร จ้านวนประชากร น้้าได้คล่องตัวปอ้ง (แผนชุมชน

ค.ส.ล. ถนน ณ นคร มาสะดวก ความยาว 280 เมตร ในเขตเทศบาลและ กันน้้าทว่มขังและ ณ นคร ,

ซอย 9   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ มีการสัญจรไป-มา ประชาภมิรย์)

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 420 ความสะดวกสบาย สะดวกรวดเร็ว

ตารางเมตร ในการสัญจร  

49 โครงการก่อสร้างทาง  - เพื่อใหป้ระชาชน  - ก่อสร้างทางเดินเทา้ - - - - 1,000,000 ร้อยละ 70 ของ  - การสัญจรสะดวก ส้านักการช่าง

เดินเทา้เลียบคลอง มีทางเดินเทา้ใช้สัญจร เลียบคลองตรอกบรูณะ จ้านวนประชากร รวดเร็ว ประชาชน (แผนชุมชน

ตรอกบรูณะ ไป-มาสะดวก ความยาวประมาณ ในเขตเทศบาลและ มีคุณภาพชีวติที่ดี บรูณะ)

  420 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ และปอ้งกันการรุก  

 ความสะดวกสบาย ล้้าคลอง

 ในการสัญจร  

    

หน้า ๑๔๑

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,350,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. ที่ทว่มขัง ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร จ้านวนประชากร สะดวกสบายในการ (แผนชุมชน

และถนน ค.ส.ล. และเพิ่มความสะดวก ยาว  240 เมตร ในเขตเทศบาล สัญจร และสามารถ ณ นคร)

ถนนประชาพฒันา สบายแก่ประชาชน ทั้งสองข้าง และพื้นที่ใกล้ ระบายน้้าที่ทว่มขัง  

ซอย 7 ในการสัญจรไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ ล้้าคลอง

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 400 สะดวกสบายใน  

  ตารางเมตร การสัญจร  

51 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 4,900,000 ร้อยละ 80 ของ  - ประชาชนมีความ ส้านักการช่าง

ระบายน้้า ค.ส.ล. ที่ทว่มขังและเพิ่ม ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร จ้านวนประชากร สะดวกสบายในการ (แผนชุมชน

และถนน ค.ส.ล. ความสะดวกสบายแก่ ยาว  800 เมตร ในเขตเทศบาล สัญจร และสามารถ ณ นคร)

ถนน ณ นคร ซอย 3 ปราชาชนในการ ทั้งสองข้าง และพื้นที่ใกล้ ระบายน้้าที่ทว่มขัง  

 สัญจรไปมา  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ ล้้าคลอง

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,000 สะดวกสบายใน  

  ตารางเมตร การสัญจร  

52 โครงการก่อสร้างราง  - เพื่อประสิทธภิาพ  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - - 1,050,000 ร้อยละ 80 ของ  - สามารถระบาย ส้านักการช่าง

ระบายน้้าถนนหลัง ในการระบายน้้าแก้ ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร จ้านวนประชากร น้้าที่ทว่มขังได้อย่าง (แผนชุมชน

สวนอาหารล้าป า ปญัหาน้้าทว่มขัง ยาว  800 เมตร ในเขตเทศบาล มีประสิทธภิาพ 912)

(เดิม)  ทั้งสองข้าง และพื้นที่ใกล้    

    - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ  

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,000 สะดวกสบายใน  

  ตารางเมตร การสัญจร  

หน้า ๑๔๒

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการปรับปรุงก่อ  - เพื่อเพิ่มความ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - - 200,000 - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

สร้างถนน ค.ส.ล. สะดวกสบายต่อ กวา้งประมาณ 2-3 เมตร จ้านวนประชากร ความสะดวกใน

ถนนอัษฏา ประชาชนในการสัญจร ความยาวประมาณ 80 ม. ในเขตเทศบาล การสัญจร

ไปมา และพื้นที่ใกล้

เคียงได้รับความ

สะดวกสบายใน  

การสัญจร  

54 โครงการปรับปรุงก่อ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - 1,400,000 - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

สร้างระบบระบายน้้า  ที่ทว่มขัง ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 0.60 จ้านวนประชากร ความสะดวกใน

พร้อมถนน ค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มความ เมตร ความยาว 320 ในเขตเทศบาล การสัญจรและ

ถนนธรรมวถิี สะดวกสบายต่อ เมตร (ทั้งสองข้าง) และพื้นที่ใกล้ สามารถระบาย

ประชาชนในการสัญจร  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เคียงได้รับความ น้้าทว่มขัง 

ไปมา กวา้งประมาณ 3-6 เมตร สะดวกสบายใน  

ยาว 160 เมตร การสัญจร  

55 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างรางระบายน้้า - - - 930,000 - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

ระบบระบายน้้า  ที่ทว่มขัง ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 0.60 จ้านวนประชากร ความสะดวกใน

พร้อมถนน ค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มความ เมตร ความยาว 180 ม. ในเขตเทศบาลและ การสัญจรและ

ถนน ณ นคร ซอย 13 สะดวกสบายต่อ  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สามารถระบาย

ประชาชนในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 150 ความสะดวกสบาย น้้าทว่มขัง 

ไปมา ตารางเมตร ในการสัญจร  

หน้า ๑๔๓  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการปรับปรุงก่อ  - เพื่อการระบายน้้า  - ก่อสร้างระบบระบายน้้า - - - 600,000 - ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนมี ส้านักการช่าง

สร้างระบบระบายน้้า  ที่ทว่มขัง ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 1.80 จ้านวนประชากร ความสะดวกใน

บริเวณส่ีแยกโจโจ้  - เพื่อเพิ่มความ เมตร ความยาว 30 ม. ในเขตเทศบาล การสัญจรและ

สะดวกสบายต่อ และพื้นที่ใกล้ สามารถระบาย

ประชาชนในการสัญจร เคียงได้รับความ น้้าทว่มขัง 

ไปมา สะดวกสบายใน  

การสัญจร  

57 โครงการปอ้งกันและ  - เพื่อใหม้ีสัญญาณไฟ  - ใหม้ีสัญญาณไฟเตือน - - 588,000 - - ลดการเกิด  - ประชาชน ส้านักการช่าง

ลดอุบติัเหตุหน้า เตือนพร้อมปา้ยเตือน พร้อมปา้ยเตือน อุบติัเหตุจากการ สัญจรได้สะดวก  

โรงเรียนเทศบาล เขตโรงเรียน  - กระจกโค้งพร้อมระนาด จราจรบริเวณ มีความปลอดภยั  

  - จัดระเบยีบร้านค้า  - ใหม้ีทางม้าลาย หน้าโรงเรียน ลดอุบติัเหตุหน้า  

 แผงลอยบริเวณหน้า  เทศบาลและ โรงเรียน

 โรงเรียน  โรงเรียนนอก

สังกัดเทศบาล

ภายในเขต

เทศบาลได้

    ร้อยละ 90  

๕๘ โครงการก่อสร้าง    - เพื่อการสัญจรไป  - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  -  - ๖๕๐,๐๐๐  -  - ร้อยละ ๙๕ ของ  - สามารถแก้ปญัหา ส้านักการช่าง

ขยายผิวจราจรถนน มาสะดวก รวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒๓๐ จ้านวนประชากร การจราจรติดขัด

ดาราวฒัน์ (หน้าโรง ตารางเมตร พร้อมปรับ ในเขตเทศบาลได้ ท้าใหก้ารสัญจรไป

เรียนพมิานวทิย)์ ปรุงฝาบอ่พกัและทางเทา้ รับประโยชน์ มาสะดวก รวดเร็ว

 - รวม ๕๙ โครงการ  - 44,178,000 27,996,000 49,744,838 29,055,000 29,250,000  -  -

หน้า ๑๔๔

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ


