
 
 
 

เทศบาลตําบลกะรน 
Karon Municipality 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตําบลกะรน 
 



บทนํา 

   ด้วยเทศบาลตําบลกะรนได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 

2559 เพิ่มเติม และเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการ/กิจกรรมบางส่วนไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2559-2561) ฉะนั้น เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้เทศบาลตําบลกะรนจึง

จัดทําแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2559-2561) เ พ่ิมเ ติม  ฉบับที่  2 ข้ึนตามข้ันตอนของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 

การแก้ไข เพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 

  ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา                      1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการและเหตุผล 

  จากแนวโน้มของการพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลตําบลกะรนที่เผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่

สําคัญทั้งภายนอกและภายในพ้ืนที่ที่ปรับเปล่ียนเร็วมากข้ึน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ 

อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝง ตลอดจนธุรกิจร้านค้า 

อาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  สภาพปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ขยะ น้ําเสีย โดยจากสภาพปัญหาดังกล่าวทําให้

เทศบาลตําบลกะรน ต้องจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ ซ่ึงเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2559-2561) และหากโครงการดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและลด

ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงแล้ว จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนเป็นสําคัญ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมี

ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  3.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

  ดังนั้น เทศบาลตําบลกะรน จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 15 83,073,000 - - - - 15 83,073,000 

1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - - - - - - - - 

รวม 15 83,073,000 - - - - 15 83,073,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

      บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- - - - - - - - 

2.2  แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 1 6,500,000 - - - - 1 6,500,000 

2.3  แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ - - - - - - - - 

รวม 1 6,500,000 - - - - 1 6,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพ 
      ทรัพยากรมนุษย์ 

- - - - - - - - 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรม 
      นันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

- - - - - - - - 

3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

4.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่ 
      การควบคุมป้องกันและให้ความรู ้

- - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 

 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  

5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
      ปฏิบัติงาน 

- - - - - - - - 

5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร - - - - - - - - 

5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

      ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

- - - - - - - - 

5.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทา

      สาธารณภัย 

- - - - - - - - 

5.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได ้ - - - - - - - - 

รวม   - - - -   
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนา

      รายได้ของประชาชน 

- - - - - - - - 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 16 89,573,000 - - - - 16 89,573,000 

 

 
 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก   
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรบัปรุง ระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบสบูน้ําป้องกัน

น้ําท่วมบริเวณคลองหลังโรงแรม

โกลเด้นแซนด ์

(Infra.01) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขัง

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การระบายน้ํา 

ทําการติดตั้งปั๊มสบูน้ําชนดิ

Vertical Mixed Flow อัตราสบู 

800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สูบ

ส่งสูง 6 เมตร ระบบหล่อลืน่ด้วย

น้ํามัน ขนาดมอเตอร์ 30 แรงม้า 

จํานวน 3 ชดุ ติดตั้งตู้ควบคุม

จํานวน 1 ชุด งานเดินท่อ ส่งน้าํ

ชนิด HDPE Dia 315 mm ความ

ยาว 170 เมตร งานติดตั้งตะแกรง

ดักขยะ และงานกอ่สร้างอาคาร

ควบคุม 

4,800,000 - - จํานวนปั๊มสูบ

น้ําที่ติดตัง้ 

พืน้ที่น้ําไม่ท่วมขัง

สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ํา

ป้องกันน้ําท่วมบริเวณถนนปฏัก

หน้าซุปเปอรช์ีป 

(Infra.02) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขัง

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การระบายน้ํา 

ติดตั้งปั๊มสบูน้ําชนดิจุ่มแช่ใต้น้ํา

ขนาด 7.5 KW 380 Volt จํานวน 

3 ชุด ติดตั้งตูค้วบคุม จํานวน 1 ชุด 

พร้อมวางท่อ    ส่งน้ําขนาด 8 นิ้ว

จํานวน 8 เมตร 

450,000 - - จํานวนปั๊มสูบ

น้ําที่ติดตัง้ 

พืน้ที่น้ําไม่ท่วมขัง

สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรบัปรุงระบบจ่าย

น้ําประปาชุมชน ซอยปฏัก 22 

(Infra.03) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
ติดตั้งระบบกรองน้ําขนาด    

15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

จํานวน 2 ถัง ติดตั้งเก็บน้ํา

ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 10 ถัง ติดตั้งปั๊มสูบ

น้ําชนิดอัตโนมัติขนาด 30 

แรงม้า จํานวน 2 ชุด ติดตั้ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 

KVA 3 เฟส พร้อมตู้ MDB 

จํานวน 1 ตู้ และก่อสร้าง

อาคารจํานวน 1 หลัง 

 

 

 

 

3,500,000 - - จํานวนปั๊มสูบ

น้ําที่ติดตัง้ 

ประชาชนมีน้ําสําหรับ

อุปโภคและบรโิภค

เพียงพอ 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

แก้ปัญหาภัยแล้งและเป็นแหล่งน้ํา

สํารองของเทศบาล 

(Infra.04) 

เพื่อแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 43-

100 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊ม

สูบน้ําซับเมอร์ส ขนาด 2 

แรงม้า 220 โวลท์ จํานวน 9 

บ่อ บริเวณสถานีงาน

ป้องกัน ฯ จํานวน 1 บ่อ 

บริเวณอาคาร อบต. เดิม 

จํานวน 1 บ่อ บริเวณ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลกะรน จํานวน 1 บ่อ 

และบริเวณสถานีปรับปรุง

คุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ 

และซอยปฏัก 22 บริเวณ

เขื่อน จํานวน 1 บ่อ บริเวณ

ซอยหยวนผึ้ง จํานวน 1 บ่อ 

และบริเวณวัดกะตะ จํานวน 

1 บ่อ และบริเวณเขื่อนเขา

คอช้าง จํานวน 1 บ่อ 

2,475,000 - - จํานวนบ่อ

บาดาลที่ขุด

เจาะ 

ประชาชนมีแหล่งน้ํา

สําหรับอุปโภค 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

(Infra.05) 

เพื่อความปลอดภยัในการ

สัญจรไปมาของนกัเรียนและ

ผู้ปกครอง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

6.00 ม. ยาว 245.00 ม. หน้า 20 

ซม. และขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 

44.00 ม.  หนา 20 ซม. และขนาด

กว้าง 10.00 ม. ยาว 125.00 ม. 

หนา 20 ซม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 3.275 ตารางเมตร และ

ก่อสร้างระบบระบายน้ําเปน็ท่อ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. สําเร็จรปูขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว

ท่อนละ 1.00 ม. พร้อมบ่อพักรวม

ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 ม. 

พร้อมก่อสร้างกําแพงกันดิน ค.ส.ล. 

ขนาดสันกว้าง 25 ซม. ฐานกว้าง 

1.75 ม. สูงเฉลี่ย 3.00 ม. รวม

ความยาวไม่น้อยกว่า 280.00 

เมตร 

14,800,000 - - ความยาวของ

ถนน คสล. 

นักเรียนและ

ผู้ปกครองมีความ

ปลอดภยัในการสญัจร

ไปมา 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการปรบัปรุงทางเท้าถนนกะ

ตะ (ฝั่งโรงแรมคลบัเมด 

(Infra.06) 

เพื่อความปลอดภยัในการ

สัญจรไปมาของประชาชน

และนักท่องเทีย่ว 

ทําการปรบัปรุงทางเท้าความกว้าง

เฉลี่ยรวมขอบคันหิน 2.15-2.20 ม. 

ยาวรวมไม่น้อยกว่า 805.00 ม. 

และกว้างเฉลี่ย 1.20 – 3.80 ม. 

ยาวรวมไม่น้อยกว่า 61 ม. หรือมี

พืน้ที่ทางเท้าทั้งหมดรวมขอบคันหิน

ไม่น้อยกว่า 1900 ตารางเมตร 

3,100,000 - - ความยาวของ

ทางเท้าที่

ปรับปรุง 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยัในการสญัจร

ไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณ

สนามเด็กเลน่หาดกะรน 

(Infra.07) 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะของ

คลื่นในช่วงมรสุม 

ก่อสร้างเขื่อน TYPE A  ยาว 

214.00 ม. เขื่อน TYPE B ยาว 

183.00 ม. งานบันได 3 จดุ งานถม

ทรายปรับระดับ งานปลูกต้นโกสน 

530 ตาราเมตร 

12,800,000 - - ความยาวของ

เขื่อนที่

ก่อสร้าง 

สามารถป้องกันการ

กัดเซาะของคลื่น

ในช่วงมรสุม 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างป้ายแสดงแนว

เขตเทศบาลตําบลกะรน 

(Infra.08) 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อความสะดวกในการ

เดินทางของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างโครงสร้างฐาน ค.ส.ล. 

โครงป้ายภายในเสริมเหล็ก วัสดุ

ผิวเรซิ่นทําส ีขนาดกว้าง 2.00 ม. x 

ยาว 2.00 ม. x สงู 4.65 ม. จํานวน 

3 จุด 

 

 

 

 

 

750,000 - - จํานวนป้ายที่

ติดตัง้ 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง 
 

กองช่าง 



 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมทางเดิน

เท้าถนนกะรน 

(Infra.09) 

เพื่อความปลอดภยัในการ

สัญจรไปมาของประชาชน

และนักท่องเทีย่ว 

ทําการปรบัปรุงโครงสร้างและทํา

วัสดุทางเท้าใหม่เป็นบล็อก

คอนกรีตชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม พร้อม

บล็อกทางเดินคนพิการได้พื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร และ

ซ่อมแซมปรับระดบัทางเดินเทา้เดิม

โดยปบูล็อกคอนกรีตแผ่นชนดิ

เดียวกัน ได้พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 1,450 

ตารางเมตร พร้อมรื้อส่วนทางลาด

ที่ชํารุดและก่อสร้างปรับปรุงทาง

ลาดขึ้นลงใหม่ ขนาดกว้าง 3.50 

เมตร ยาว 50.00 เมตร จํานวน 1 

ชุด 

5,600,000 - - พืน้ที่ของทาง

เท้าที่

ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยัในการสญัจร

ไปมา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.

ส.ล. หน้าโรงแรมมารีน่า 

(Infra.10) 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและระบายน้ํา 

ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาดกว้าง

0.60 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 

0.60 เมตร ยาว 250 เมตร   

1,700,000 - - ความยาวของ

รางระบายน้ํา 

ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํามี

มาตรฐาน 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคู

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลวงพ่อฉ้

วน 1 

(Infra.11) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและระบายน้ํา 

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ขนาดกว้าง

2.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร 

หนา 0.20 เมตร และก่อสร้างคู

ระบายน้ํา ขนาดกว้าง 1.10 เมตร 

(ภายใน) ยาว 55.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 

จํานวน 1 ชุด   

648,000 - - ความยาวของ

คูระบายน้ํา 

ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํามี

มาตรฐาน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างติดตั้งแผ่นยางปู

พื้นลานกีฬาบริเวณอาคารบริการ

และลานกิจกรรมหนองหาน 

(Infra.12) 

เพื่อความปลอดภยัในการ

เล่นกีฬา 

โดยปูพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ยางพารา

จํานวนพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 2,400 

ตารางเมตร 

3,650,000 - - พืน้ที่ลานกีฬา

ที่ติดตั้งแผน่

ยางปูพืน้ 

นักกีฬามีความ

ปลอดภยัในการเลน่

กีฬา 

กองช่าง 

13 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน

กะตะ-เกศขวัญ 

(Infra.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขัง

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การระบายน้ํา 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.   

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร (ภายนอก) 

ลึกเฉลี่ย 1.30 – 1.70 เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร พร้อม

ทําผิวจราจรแอสฟัสท์ติก พืน้ที่ไม่

น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร 

25,360,000 - - ความยาวของ

รางระบายน้ํา 

พืน้ที่น้ําไม่ท่วมขัง

สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา

ถนนปฏักบริเวณแยกถนนท้ายนา 

(Infra.14) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและระบายน้ํา 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  

ขนาดกว้าง 0.80 เมตร (ภายนอก) 

ลึก 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อย

กว่า 70.00 เมตร พร้อมทําพ่น

คอนกรีตหน้าดิน ได้พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 200 ตารางเมตร 

690,000 - - ความยาวของ

รางระบายน้ํา 

ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํามี

มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างบล็อค

ค.ส.ล. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมถนน

โคกโตนด (ช่วงซอยข้างร้านบาติก-

ลํารางสาธารณะขา้งบ่อน้ําคลบั

เมด) 

(Infra.15) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขัง

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การระบายน้ํา 

ก่อสร้างบล็อค ค.ส.ล. ชนิดรางเปดิ

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร (ภายนอก) 

ชนิดรางเปิด ความลึกเฉลี่ย 1.20-

1.50 เมตร ความยาว 77.00 เมตร 

และก่อสร้างบล็อค ค.ส.ล. ชนิด

รางเปิดขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

(ภายนอก) ลึกเฉลีย่ 1.20 – 1.50 

เมตร ความยาว 56.00 เมตร 

2,750,000 - - ความยาวของ

บล็อกท่อ

ลอด 

พืน้ที่น้ําไม่ท่วมขัง

สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
2560
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการปรบัปรุงสถานี

สูบน้ําเสีย PS1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บําบัดน้ําเสยี 
 

ทําการเปลี่ยนปั๊มสูบน้ําเสียชนดิจุ่ม

แช่ใต้น้ําขนาด 90 KW Flow 927 

m3/ hr TDH 25.1 m จํานวน 3 

ชุด เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดสตาร-์

เดลต้า จาํนวน 3 ชุด เปลี่ยนฝา

เหล็กปิดบ่อสูบ ชดุไกด์เรยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,500,000 - - จํานวนปั๊มที่

ติดตัง้ 

ระบบบําบดัน้ําเสียมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



 


