
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.6 แผนงาน  เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับ - เพื่อใหม้ีสถานที่พกัผ่อน - ปรับปรุงภมูิทศัน์และ 7,500,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้รับความ ส้านักช่าง
ภมูิทศัน์และก่อสร้าง ที่จ้าหน่ายอาหาร และ ก่อสร้างอาคารร้านค้าพื้นที่  จ้านวนประชาชน สะดวกสบายในการใช้  
อาคารร้านค้า ลาน หอ้งสุขาบริการประชาชน ขนาด 38.25 ตารางเมตร มาพกัผ่อนบริเวณ บริการหรือมาพกัผ่อน
อเนกประสงค์ - ก่อสร้างหอ้งน้้า พื้นที่ ทา่พระยาสายให้ บริเวณทา่พระยาสาย
หอ้งสุขาและอื่นๆ ไม่น้อยกวา่ 32 ตารางเมตร มีความพงึพอใจ
บริเวณทา่พระยาสาย - ก่อสร้างลานอเนกประสงค์

ขนาดพื้นที่ 352 ตารางเมตร
 รายละเอียดตามที่ก้าหนด

2 โครงการปรับปรุง  - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ  - เท ค.ส.ล. หนา 0.125 400,000 - - - - เรือนเพาะช้า  - เพิ่มความเปน็ระเบยีบ ส้านักช่าง
เรือนเพาะช้า ในการด้าเนินงานเพาะช้า เมตร พื้นที่ 500 ตารางเมตร ได้รับการปรับปรุง และความสะดวกในการ

ต้นไม้ รายละเอียดตามแบบแปลน  จ้านวน 1 แหง่ น้าต้นไม้ไปจัดพธิต่ีางๆ  
และรายการที่เทศบาลก้าหนด  

3 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหม้ีอาคารเรือน -  - ก่อสร้างอาคารโครงสร้าง 800,000 - - - - เทศบาลเมือง -  - มีอาคารส้าหรับ ส้านักช่าง
อาคารเรือนเพาะช้า เพาะช้าเพยีงพอในการ เหล็ก ขนาด 7 x 24 เมตร นราธวิาส มีอาคาร เก็บอุปกรณ์ต่างๆ 

ปฏบิติังาน 1 หลัง รายละเอียดตาม เรือนเพาะช้า
แบบแปลนและรายการที่ จ้านวน 1 หลัง
เทศบาลก้าหนด  

รวม 3  โครงการ  -  - 8,700,000 - - - -  -  -  -
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วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ

   แบบ ผ.02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและแก้ไขปญัหาความยากจนเพื่อลดความเหล่ือมล้้า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.9 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง  - ก่อสร้างระบบระบายน้้า 947,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจรสะดวก ส้านักช่าง
ถนน ค.ส.ล.และ สัญจรของประชาชนใน ค.ส.ล. ขนาด ศก 0.50 เมตร  จ้านวนประชากร ท้าใหป้ระชาชนมีคุณภาพ  
ระบบระบายน้้า ชุมชนใหม้ีความสะดวก ความยาวประมาณ 144 เมตร ในเขตเทศบาล ชีวติที่ดี
ถนนยะกัง 1 เพิ่มภมูิทศัน์ในพื้นที่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชน ได้รับ  - การสัญจรไปมาสะดวก
ซอย 1  - เพื่อการระบายน้้าที่ดี หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ความสะดวก ยิ่งขึ้นมีความสวยงาม

ไม่น้อยกวา่ 330 ตารางเมตร สบายในการ ผิวทางสะดวก
รายละเอียดตามแบบแปลน สัญจรและชุมชน
และรายการที่เทศบาลก้าหนด มีระบบระบายน้้า

   
2 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง  - ก่อสร้างระบบระบายน้้า 1,531,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจรสะดวก ส้านักช่าง

ถนน ค.ส.ล.และ สัญจรของประชาชนใน ค.ส.ล. ขนาด ศก 0.50 เมตร  จ้านวนประชากร ท้าใหป้ระชาชนมีคุณภาพ  
ระบบระบายน้้า ชุมชนใหม้ีความสะดวก ความยาวประมาณ 264 เมตร ในเขตเทศบาล ชีวติที่ดี
ถนนแสงจันทร์ เพิ่มภมูิทศัน์ในพื้นที่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชน ได้รับ  - การสัญจรไปมาสะดวก
ซอยหมู่บา้น  - เพื่อการระบายน้้าที่ดี หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ความสะดวก ยิ่งขึ้นมีความสวยงาม
เราะหห์มัด ไม่น้อยกวา่ 460 ตารางเมตร สบายในการ ผิวทางสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลน สัญจรและชุมชน
และรายการที่เทศบาลก้าหนด มีระบบระบายน้้า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

เทศบาลเมืองนราธิวาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

   แบบ ผ.02 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง  - ก่อสร้างระบบระบายน้้า 1,528,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ  - สามารถสัญจรสะดวก ส้านักช่าง

ถนน ค.ส.ล.และ สัญจรของประชาชนใน ค.ส.ล.ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  จ้านวนประชากร ท้าใหป้ระชาชนมีคุณภาพ  
ระบบระบายน้้า ชุมชนใหม้ีความสะดวก ความยาวประมาณ 298 เมตร ในเขตเทศบาล ชีวติที่ดี
ถนนแสงจันทร์ เพิ่มภมูิทศัน์ในพื้นที่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชน ได้รับ  - การสัญจรไปมาสะดวก
หน้าประตูเขื่อน  - เพื่อการระบายน้้าที่ดี หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ความสะดวก ยิ่งขึ้นมีความสวยงาม

ไม่น้อยกวา่ 360 ตารางเมตร สบายในการ ผิวทางสะดวก
รายละเอียดตามแบบแปลน สัญจรและชุมชน
และรายการที่เทศบาลก้าหนด มีระบบระบายน้้า
  

4 โครงการปรับปรุง - เพื่อเพิ่มความสะดวก - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้ง 194,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้รับความ ส้านักช่าง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สบายในการสัญจรไปมา ประมาณ 2-3 เมตร จ้านวนประชากร สะดวกสบายในการสัญจร
ถนนอัษฏาง ของประชาชน ความยาวประมาณ 80 เมตร ในเขตเทศบาลและ ไปมา

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

รายละเอียดตามแบบแปลน  ความสะดวกสบาย

และรายการที่เทศบาลก้าหนด ในการสัญจร
  

5 โครงการก่อสร้าง - เพื่อการสัญจรไปมา - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ 739,600 - - - - ร้อยละ 95 ของ  - สามารถแก้ปญัหาการ ส้านักช่าง
ขยายผิวจราจร สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 230 ตารางเมตร จ้านวนประชาชน จราจรติดขัดท้าใหก้าร

ถนนดาราวฒัน์ (หน้า พร้อมปรับปรุงฝาบอ่พกัและ ในเขตเทศบาล สัญจรไปมาสะดวก
โรงเรียนพมิานวทิย)์ ทางเทา้ รายละเอียดตาม ได้รับประโยชน์ รวดเร็ว

แปลนและรายการที่เทศบาล
ก้าหนด

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 360,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - สามารถระบายน้้าได้ ส้านักช่าง

ระบบระบายน้้าและ สัญจรของประชาชนใหม้ี ไม่น้อยกวา่ 126 ตารางเมตร จ้านวนประชากร คล่องตัวปอ้งกันน้้าทว่ม
ถนน ค.ส.ล. ความสะดวก - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ และมีการสัญจรไปมา
ถนนรอฮิมพฒันา เพิ่มภมูิทศัน์ในพื้นที่ ค.ส.ล. ศก 0.50 เมตร ยาว พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สะดวกมากขึ้น
ซอย 1 - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี 42  เมตร รายละเอียด ความสะดวกสบาย

ตามแบบแปลนและรายการ ในการสัญจร
ที่เทศบาลก้าหนด  

7 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 1,834,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - สามารถระบายน้้าได้ ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้า สัญจรของประชาชนใหม้ี ไม่น้อยกวา่ 510 ตารางเมตร จ้านวนประชากร คล่องตัวปอ้งกันน้้าทว่ม
ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ และมีการสัญจรไปมา
ถนนแยกบายพาส ในพื้นที่ ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ สะดวกมากขึ้น
(หลังร้านกะยะส้มต้า) - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ ยาว 310 เมตร (ทั้งสองข้าง) ความสะดวกสบาย

ดีปอ้งกันน้้าทว่ม - ถมดินปรับระดับพื้นที่ ในการสัญจร
ประมาณ 510 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่เทศบาลก้าหนด

8 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 529,000 - - - - ร้อยละ 95 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้า สัญจรของประชาชนใหม้ี ไม่น้อยกวา่ 136 ตารางเมตร จ้านวนประชาชน ในการสัญจรและสามารถ

ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาล ระบายน้้าทว่งขัง
ถนนแยกจตุรงศ์รัศมี ในพื้นที่ ค.ส.ล.กวา้ง 0.50 เมตร ยาว ได้รับประโยชน์
(หน้ามัสยิดบรูณะ)  - เพื่อเปน็การระบายน้้า 80 เมตร รายละเอียดตาม

ที่ดี แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่ 2,086,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง

ระบบระบายน้้า สัญจรของประชาชนใหม้ี น้อยกวา่ 1,008 ตารางเมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ
ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ถนนประชาสันติ ในพื้นที่ ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ยาว พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม
ซอย 10 - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี 240 เมตร (ทั้งสองข้าง) ความสะดวกสบาย

รายละเอียดตามแบบแปลน ในการสัญจร
และรายการที่เทศบาลก้าหนด

 
10 โครงการก่อสร้าง - เพื่อความสะดวกในการ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า 432,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง

ระบบระบายน้้าและ สัญจรและการระบายน้้าที่ ค.ส.ล. ศก. 0.50 ม.ยาว 79  จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ  
ถนน ค.ส.ล.  แยก ดี ปอ้งกันการทว่มขัง เมตร ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ถนนวรคามพพิธิ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม
(ข้างโรงแรมแปซิฟกิ) ประมาณ 84 ตารางเมตร ความสะดวกสบาย

รายละเอียดตามแบบแปลน ในการสัญจร
และรายการที่เทศบาลก้าหนด  

11 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่ 6,831,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้า และ สัญจรของประชาชนใหม้ี น้อยกวา่ 3,690 ตารางเมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ
ถนน ค.ส.ล. เลียบ ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
คลองส้านักงานคณะ ในพื้นที่ ค.ส.ล. ศก. 0.60 เมตร ยาว  พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม  
กรรมการปอ้งกันและ - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี 730 เมตร รายละเอียดตาม ความสะดวกสบาย
ปราบปรามการทจุริต แบบแปลนและรายการที่ ในการสัญจร
แหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เทศบาลก้าหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 1,422,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง

ระบบระบายน้้าและ สัญจรของประชาชนใหม้ี ไม่น้อยกวา่ 515 ตารางเมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ
ถนนค.ส.ล. ถนน ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ภายใน ชุมชน ในพื้นที่ ค.ส.ล. กวา้ง ศก 0.50 เมตร พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม
รายอบอืรากะ (หลัง - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี ยาว 237 เมตร ความสะดวกสบาย
โรงเรียนเทศบาล 2 ) รายละเอียดตามแบบแปลน ในการสัญจร

และรายการที่เทศบาลก้าหนด
 

13 โครงการก่อสร้าง - เพื่อแก้ปญัหาน้้าทว่มขัง - ก่อสร้างระบบระบายน้้า 465,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้าพร้อม และการระบายน้้าที่ดี ค.ส.ล. Ø   1.00 เมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ

บอ่พกั ปลายซอย (มอก.ชั้น 3) พร้อมบอ่พกั ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
พนาสณฑ์ 1 ความยาว 75 ม. รายละเอียด พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม

ตามแบบแปลนและรายการที่ ความสะดวกสบาย
เทศบาลก้าหนด ในการสัญจร
  

14 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 742,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้าและ สัญจรของประชาชนให้ ไม่น้อยกวา่ 206 ตารางเมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ
ถนน ค.ส.ล. ถนน มีความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ถนนรอฮิมพฒันา ในพื้นที่ ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ยาว พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม
ซอย 2 - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี 115 เมตร (รางเด่ียว) ความสะดวกสบาย

รายละเอียดตามแบบแปลน ในการสัญจร
และรายการที่เทศบาลก้าหนด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความหนา 768,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง

ปรับปรุงขยายผิว สัญจรประชาชนในชุมชน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่  จ้านวนประชาชน ในการสัญจรไปมามากขึ้น  
ถนนคอนกรีต มีความสะดวกสบาย 700 ตารางเมตร ในเขตเทศบาลและ

ถนนก้าปงบารู มากขึ้น รายละเอียดตามแบบแปลน พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

หน้าบา้นทา่นนิพนธ)์ และรายการที่เทศบาลก้าหนด ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร
 

16 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 676,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้าและ สัญจรของประชาชนให้ ไม่น้อยกวา่ 200 ตารางเมตร จ้านวนประชาชน ในการสัญจรและสามารถ
ถนน ค.ส.ล. แยก มีความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า  ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าทว่งขัง  
ถนนพชิิตบ้ารุง ในพื้นที่ ค.ส.ล. ศก. 0.40 เมตร ยาว พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
(ซอยเจ๊เล็ก) - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี 111 เมตร รายละเอียดตาม ความสะดวกสบาย

แบบแปลนและรายการที่ ในการสัญจร
เทศบาลก้าหนด

   
17 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ความหนา 2,090,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง

ระบบระบายน้้า สัญจรประชาชนในชุมชน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่  จ้านวนประชากร ในการสัญจรไปมามากขึ้น  
พร้อมถนน ค.ส.ล. มีความสะดวกสบาย 640 ตารางเมตร ในเขตเทศบาลและ และมีการระบายน้้าที่ดี
ซอยแยกศาลเจ้า - - ก่อสร้างระบบระบายน้้า พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

เจ้าแม่กวนอิม ค.ส.ล. ศก 0.60 เมตร ความสะดวกสบาย
ช่วงที่ 2 ความยาว  340 เมตร ในการสัญจร

(ทั้งสองข้าง)
รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่เทศบาลก้าหนด
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 1,181,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
 ระบบระบายน้้าและ สัญจรของประชาชนใหม้ี ไม่น้อยกวา่ 228 ตารางเมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ

ถนน ค.ส.ล. ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ภายในชุมชน ในพื้นที่ ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร ยาว พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม
(ชุมชนก้าปงบารู 2) - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี 240  เมตร (ทั้งสองข้าง) ความสะดวกสบาย

รายละเอียดตามแบบแปลน ในการสัญจร
และรายการที่เทศบาลก้าหนด

19 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่ - 5,250,000 - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
ระบบระบายน้้า และ สัญจรของประชาชนใหม้ี น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ
ถนน ค.ส.ล. พร้อม ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ปรับปรุงภมูิทศัน์ ในพื้นที่ ค.ส.ล. ศก. 0.60 เมตร ยาว  พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม  
เลียบส้านักงานคณะ - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี ประมาณ  550 เมตร ความสะดวกสบาย
กรรมการปอ้งกันและ รายละเอียดตามแบบแปลน ในการสัญจร
ปราบปรามการทจุริต และรายการที่เทศบาลก้าหนด
แหง่ชาติ (ป.ป.ช.)
ระยะที่ 2
 

20 โครงการปรับปรุง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง  - ปรับปรุงคลองสาธารณะ 41,719,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
คลองสาธารณะจาก สัญจรของประชาชนใหม้ี ยาวไม่น้อยกวา่ 900 เมตร จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ
คลองยะกัง ผ่านถนน ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ ก้าจัดวชัพชืและก่อสร้างระบบ ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ระแงะมรรคา ในพื้นที่ กันดิน(ทั้งสองข้าง) พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม

- เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี รายละเอียดตามแบบแปลน ความสะดวกสบาย
และรายการที่เทศบาลก้าหนด ในการสัญจร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหส้ามารถเปน็ทาง - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 4,300,000 - - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีความสะดวก ส้านักช่าง
 ถนน ค.ส.ล. และ สัญจรของประชาชนใหม้ี 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกวา่ จ้านวนประชากร ในการสัญจรและสามารถ

ระบบระบายน้้า ความสะดวกเพิ่มภมูิทศัน์ 1,880 ตารางเมตร ในเขตเทศบาลและ ระบายน้้าที่ดีปอ้งกัน
ซอยสวนเฉลิม - ในพื้นที่ - ก่อสร้างระบบระบายน้้า พื้นที่ใกล้เคียงได้รับ น้้าทว่ม
พระเกียรต์ิ - เพื่อเปน็การระบายน้้าที่ดี ค.ส.ล. กวา้ง 0.60 เมตร ความสะดวกสบาย

ความยาวประมาณ 476 เมตร ในการสัญจร
รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการที่เทศบาลก้าหนด
 

รวม 21  โครงการ  -  - 70,374,600 5,250,000 - - - -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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