
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและโครงขา่ยคมนาคมขนส่ง
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบโครงขา่ยการคมนาคมให้ไดม้าตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสตกิส์
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 722,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๕ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๓๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

2 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 532,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๗ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๒๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

3 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 228,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๙ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๑๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

4 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 1,033,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๓ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๖๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

5 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - 456,000 - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

งบประมาณและที่มา



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

จรดลศึกษา ๒๓/๑ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

6 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  -  - 243,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๓/๒ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

7 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 532,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๑  ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ถนนจรดลศึกษา ๒๙ หมู่ที่ ๑ ยาว ๒๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

8 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - - 608,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๒ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๔๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

9 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  -  - 121,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๗/๓ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ต.สัตหบี ยาว ๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

10 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - 380,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒๖ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๒๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

11 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  - 532,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

จรดลศึกษา ๒ หมู่ที่ ๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๒๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

12 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 190,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

หนา้สวนสุขภาพ ถนนจรดล ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ศึกษา ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเตยงาม

13 โครงการปรับปรุงถนนวุฒิชัย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 85,500  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเตยงาม ยาว ๕๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

14 โครงการปรับปรุงถนนสายหลัง เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  -  - 627,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

โรงกรองน้ ากองเรือยุทธการ  ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๓๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

15 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 665,000 665,000 570,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

แฟลต ๑-๑๒ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนดงตาล ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

16 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 123,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

บา้น ถ. ๒๗, ๒๘ หมู่ที่ ๒ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๖๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

17 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 123,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

บา้น ถ. ๓๓, ๓๔ หมู่ที่ ๒ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๖๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนดงตาล

18 โครงการกอ่สร้างถนนสาย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  -  - 684,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

บริเวณหลัง บก.สน.สอ. ๒๑ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ศสรท ๑ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

19 โครงการกอ่สร้างถนนไมด้อก เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก  -  - 2,100,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

ไมป้ระดับถึงอา่งเกบ็น้ า สอ.รฝ. ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

20 โครงการกอ่สร้างถนนสายที่ ๓ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 630,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

สนามไดร์กอล์ฟ สอ.รฝ. ถึง ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ไมด้อกไมป้ระดับ หมู่ที่ ๒ ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

21 โครงการกอ่สร้างทางเดินชมวิว เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างทางเดินชมวิวชายหาด 5,000,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

ชายหาดและลานเอนกประสงค์ ของประชาชน และลานเอนกประสงค์ ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนแหลมเทยีน

22 โครงการกอ่สร้างถนนและ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต 1,300,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง

ทอ่ระบายน้ าหมู่บา้นอดุมศักด์ิ ของประชาชน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ระบายน้ า คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร

23 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 190,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก  กองช่าง



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

อาสาวดีรส หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนดงตาล ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

24 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 570,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยฟา้นภาวี (หนา้บา้นพกั ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ข้าราชการ) หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนจุกเสมด็

25 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 3,150,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า หมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

อดุมศักด์ิ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ระบายน้ า ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

26 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,800,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยมงคลทพิย์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร  พร้อมราง ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ระบายน้ า ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

27 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อมระบบเพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 180,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ระบายน้ า ซอยค าวิลัย  ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า

ขนาด ø ๐.๓๐ เมตร ที่ดีขึ้น

28 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 180,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยกอ้งภพ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

29 กอ่สร้างถนนซอยต้นข่อย ถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก 150,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นอมัรินทร์ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบีของประชาชน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ยาว ๕๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

30 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 700,000 -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยต้นข่อย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๑๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

31 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,700,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยรัตนชาติ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๗๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ระบายน้ า  ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

32 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 1,760,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

วางระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

นาวีทอง ๒ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๘๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

33 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 380,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยปา้ทนิ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

34 โครงการกอ่สร้างถนนซอย ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาความ กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - 600,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

อน้ศรีสวัสด์ิ หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ยากจน คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ ยาว ๑๒๐ เมตร ที่ดีขึ้น

สัญจรของประชาชน

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,680,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

เข้าสถานขีนถ่ายขยะ ของประชาชน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕๐ ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม เมตร ที่ดีขึ้น

36 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อมระบบเพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 440,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ระบายน้ า ซอยเพชรสมทุร ของประชาชน คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ยาว ๒๒๑ เมตร พร้อมรางระบายน้ า

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม คสล.  ขนาด ø ๐.๓๐ เมตร ที่ดีขึ้น

37 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - 1,330,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ซอยเขาเพชร หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต   กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ยาว ๖๓๐ เมตร ที่ดีขึ้น

38 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 1,140,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยชื่นสุข ๔ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

39 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  -  - 1,490,000 เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยรุ่งโรจน์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

แยก ๑ และแยก ๒ หมู่ที่ ๔ สัญจรของประชาชน ยาว ๒๒๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

40 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,260,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยศิริมติร ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

แยกขวา หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

41 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,260,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยแสงจันทร์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

42 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 2,000,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ระบบระบายน้ าซอยสมพงษ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๓๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

43 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,890,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ชื่นสุข ๕ หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

44 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก - 2,330,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยลุงธรรม ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๗๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

45 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 2,200,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยไร่ประสิทธิ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

46 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 4,000,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ทองสัมฤทธิ ์หมู่ที่ ๔ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑,๖๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

47 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง 10,000,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

และขยายไหล่ทาง จัดระเบยีบ ของประชาชน กว้างเฉล่ีย ๒ เมตร ระยะทาง ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

สาธารณูปโภค ถนน รวม ๒,๐๐๐ เมตร จัดระเบยีบ ที่ดีขึ้น

ซอยบอ่นไก ่ซอยเทพประสาท สาธารณูปโภคตลอดแนว

ซอยคันธมาทน์-บา้นทุ่ง  

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท

48 โครงการกอ่สร้างถนนซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 210,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

นาวี ๓ (ซอยวัดเทพประสาท ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ที่ดินจัดสรร ทร.) หมู่ที่ ๔ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท

49 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 168,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยวิเชียรเคหะ หมู่ที่ ๔ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเทพประสาท

50 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 315,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยสุขเจริญ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ยาว ๕๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร

51 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 220,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นดาราทรตรงข้าม ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ยาว ๑๐๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

52 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 185,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยกล่ินสุวรรณ หมู่ที่ ๕ ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๑๑๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่

53 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 378,000 - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยภาคภมูิ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

54 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัทติ์กเพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 494,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ซอยบญุประเสริฐสุข  ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๕.๐๐  เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๕ ต.สัตหบี ยาว ๒๓๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบอ่นไก่



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

55 โครงการกอ่สร้างถนนซอยจ่าไก่ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 294,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ยาว ๑๔๐ เมตร ที่ดีขึ้น

56 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 3,780,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

นาวีทอง ๑ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

57 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 134,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยยุทธศักด์ิ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ยาว ๘๐ เมตร ที่ดีขึ้น

58 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  -  - 1,890,000 เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยแยก ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

สาวิตรี หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

59 โครงการกอ่สร้างถนนซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 840,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

แมกไมส้ายลม หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ยาว ๔๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

60 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 336,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นเคหะนคร หมู่ที่ ๖ ของประชาชน คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐  เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๒๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

61 โครงการปรับปรุงถนนหมู่บา้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 3,156,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

สวนกาญจนา ถึงซอยแมวใจดี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร

62 โครงการกอ่สร้างระบบ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 3,156,000 - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบายน้ าซอยเย็นฤดี ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

บริเวณส านกัสงฆจ์ิตตภาวัน สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ถึงบริเวณหมู่บา้นสามคัคี ๒๐ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

63 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,176,000 - - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยอธิการ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

64 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 670,400  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตซอยสุนษิา ของประชาชน คอนกรีต  กว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ยาว ๔๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า

65 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,821,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยยังใหผ้ล ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๘๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

66 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหเ้กดิความเปน็ระเบยีบ ปรับปรุงภมูทิศันพ์ร้อมถนน 3,000,000  -  - ทศันยีภาพมคีวามเปน็ กองช่าง

บริเวณส านกังานเทศบาล เรียบร้อยและเกดิความ รางระบายน้ า หรือทอ่ระบายน้ า ระเบยีบเรียบร้อยและ

ต าบลเขตรอดุมศักด์ิ สวยงาม สวยงาม

67 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 1,764,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยหมู่บา้น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ณัฐฎา หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

68 โครงการกอ่สร้างถนนเส้น เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจร แอสฟลัทติ์ก  - 1,260,000  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

อา่งเกบ็น้ าหมู่บา้นสรรพาวุธ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี ยาว ๕๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนแยกเจ



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

69 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 12,600,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าสายไปหาดสอ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๑,๐๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมทอ่ ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ระบายน้ า ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

70 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,176,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยลุงหงุ่น ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

71 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 441,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยวารี ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๗๕ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

72 อดุหนนุโครงการกอ่สร้างลาน เพื่อความสะดวกในการท าพธิี กอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000  -  - สามารถเคล่ือนย้ายศพ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสุสานฝังศพตามหลักศาสนาอสิลาม หนา ๐.๑๔ เมตร พื้นที่ประมาณ  ไปยังสุสานได้อย่างสะดวก

มสัยิดอลั-ฮุดา หมู่ที่ ๘ ต.สัตหบี ๔๗๔ ตารางเมตร

เสนอโดยชุมชนคลองกานดา  



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

73 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,361,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยบญุทวี หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ยาว ๖๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น

74 โครงการกอ่สร้างถนนสมาคม เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรลูกรังหรือ 500,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

บา้นทุ่ง หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน หนิคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

75 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 5,544,000 - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยไร่ชนะภยั ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๘๘๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

76 โครงการกอ่สร้างถนนและ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,449,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

วัดเขาคันธมาทน ์๑ หมู่ที่ ๙ สัญจรของประชาชน ยาว ๒๓๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

77 โครงการกอ่สร้างถนนและ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 1,039,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอย ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

วัดเขาคันธมาทน ์๓ หมู่ที่ ๙ สัญจรของประชาชน ยาว ๑๖๕ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

78 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,176,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยลุงค า ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

ชุมชนเขาคันธมาทน ์หมู่ที่ ๙ สัญจรของประชาชน ยาว ๒๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

79 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  -  - 5,821,000 เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยนาบญุ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๙๙๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

80 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,508,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยมะหาดคู่ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๗๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

81 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  -  - 5,292,000 เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยด าริหช์อบ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๙๐๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

82 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  - 1,470,000  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยปริยากร ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

83 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 142,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยลุงเหรียญ หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์  ยาว ๘๕ เมตร ที่ดีขึ้น

84 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,134,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ าซอยเทศวงศ์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

85 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,134,000 700,000 - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ระบบระบายน้ าซอยมาลารัตน์ ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้

หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

86 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 168,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยบญุฤทธิ ์หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์ ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

87 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 142,000 -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

ซอยสงวนสัมพนัธ์ หมู่ที่ ๙ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ยาว ๘๕ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

88 โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัทติ์ก 1,910,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หมู่บา้นเรือนยูงทอง หมู่ที่ ๙ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ต.สัตหบี ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น

เสนอโดยชุมชนเขาคันธมาทน์

89 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแอสฟสัทติ์ก 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
ซ่อมแซม ขยายผิวจราจร ของประชาชน ขยายผิวจราจรคอนกรีตหรือคอนกรีต ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ถนนภายในเขตเทศบาลต าบล เสริมหล็กจ านวน ๑๓ ชุมชน ที่ดีขึ้น
เขตรอดุมศักด์ิ ยาว ๔,๐๐๐ เมตร

90 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังและ เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนลูกรังและหนิคลุก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง

หนิคลุกทางสาธารณประโยชน์ ของประชาชน ทางสาธารณประโยชนภ์ายใน ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต

ในเขตเทศบาลต าบล เขตเทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ที่ดีขึ้น

เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑๓ ชุมชน กว้างเฉล่ีย

๔-๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

91 โครงการติดต้ังปา้ยจราจรและ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุและ ภายในเขต เทศบาลต าบล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การจราจรเปน็ระเบยีบ กองช่าง

สัญญาณไฟจราจรในเขต ลดอบุติัเหตุ เขตรอดุมศักด์ิ จ านวน ๑๓ ชุมชน และอบุติัเหตุลดลง

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ

92 โครงการติดต้ังปา้ยชื่อในเขต เพื่อใหม้สีถานที่แจ้งชื่อซอย ติดต้ังปา้ยชื่อซอยในเขตเทศบาล 3,000,000 2,000,000 2,000,000 เกดิความสะดวกในการ กองช่าง

เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน ๑๓ ชุมชน ประสานงานและการ

เขตรอดุมศักด์ิ คมนาคม

93 โครงการกอ่สร้างศาลาที่พกั เพื่อใหป้ระชาชนมทีี่พกัรอรถ กอ่สร้างศาลาที่พกัผู้โดยสาร 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมศีาลาที่พกัรอรถ กองช่าง

ผู้โดยสาร ภายในเขตเทศบาลต าบล

เขตรอดุมศักด์ิ
94 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,800,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ซอยเกล็ดฉลาม ๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ถนนหนทางสะดวกท าให้
หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

95 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 500,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
สยามอรสุมพล พร้อมแยก ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
ซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนดงตาล

96 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 500,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
มรูธาวสิทธิสวัสด์ิ พร้อมแยก ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
ซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น  
เสนอโดยชุมชนดงตาล

97 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 500,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
พทิยัมรณยุทธพร้อมแยก ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
ซอยต่าง ๆ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนดงตาล

98 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อม ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 1,500,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง
ระบบระบายน้ า หมู่บา้นการะเกด๒) เพื่อความสะดวกในการ คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้
หมทูี่ ๓ ต.สัตหบี สัญจรของประชาชน ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมทอ่ระบายน้ า ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนเขาเพชร-ยางงาม ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ที่ดีขึ้น

99 โครงการปรับปรุงถนนสาย ๗ เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 1,200,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
(ข้างสวนแฮปปี)้ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
หมู่ที่ ๑  ต.สัตหบี ยาว ๖๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนดงตาล



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

100 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 1,600,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
วัดเขาคันธมาทน ์ ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
หมู่ที่ ๙ ต.สัตหบี ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนเตยงาม

101 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 160,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
แยกจรดลศึกษาหนา้กรม รปภ. ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
หมู่ที่ ๑ ต.สัตหบี ยาว ๑๐๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนเตยงาม

102 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 240,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
ข้างกจิการไฟฟา้สัตหบี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
หมู่ที่ ๒ ต.สัตหบี ยาว ๑๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนเตยงาม

103 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 506,000  -  - เมื่อถนนหนทางสะดวก กองช่าง
ซอยเจริญทวี ของประชาชน คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ท าใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต
หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ยาว ๒๕๐ เมตร ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า      

104 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมทอ่ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนนผิวจราจรแอสฟสัทติ์ก 500,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง
ลอดเหล่ียมซอยต้นข่อย ๒) เพื่อความสะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ถนนหนทางสะดวกท าให้
หมู่ที่ ๓ ต.สัตหบี ในการสัญจรของประชาชน ยาว ๒๕๐ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
เสนอโดยชุมชนทุ่งโปรง       ที่ดีขึ้น



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

105 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อมทอ่ ๑) เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ าทว่มขัง กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร 3,800,000  -  - เมื่อระบบระบายน้ าและ กองช่าง
ระบายน้ าซอยบอ่นไก ่๑๖ ผ่าน ๒) เพื่อความสะดวกในการ ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมวางทอ่ คสล.   ระบายน้ าสะดวกท าให้  
ซอยสมควรอยู่  ถึง ซอยบอ่นไก่ สัญจรของประชาชน ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร ประชาชนมคุีณภาพชีวิต
หมู่ที่ ๖ ต.สัตหบี ที่ดีขึ้น
เสนอโดยชุมชนบา้นหนองระก า


















































