
สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.
ค.
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ย.
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ค.
ก.

ย.

1 ก่อสร้างคูระบายน ้า คสล. 

ซอยอู่เม้ง หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.ขนาดกว้างคูระบาย

น ้าขอบนอก 0.90 ม. ขอบใน 0.65 ม.ยาวข้างละ

 93.00 ม. ความยาวรวม 186.00 ม.

          571,000.00 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

 

2 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนน

เขาจีน 22 หมู่ท่ี 1

วางท่อขยายเขตประปา เป็นท่อ PVC.Dia 100 

มม. ความยาวรวม 1,162 ม.

          553,400.00 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

3 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนน

คลองขุด 11 (ซอยเพียรดี) หมู่ท่ี 7

วางท่อขยายเขตประปา เป็นท่อ PVC.Dia 100 

มม. ความยาวรวม 140 ม.

          100,900.00 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อมติดตั ง

สายดับ และติดตั งโคมไฟ ซอยสาม

แยกเข่ือนตัวล่างจดซอยนาแค

ก้าวหน้า หมู่ท่ี 5

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ระยะทาง 465 ม. และ

สายดับ ระยะทางยาว 427 ม. พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้า จ้านวน 8 ชุด

          194,878.00 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลคลองขุด

1. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.
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ย.ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า พร้อมติดตั ง

สายดับ และติดตั งโคมไฟ ซอย

สวนปาล์ม หมู่ท่ี 5

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้า 

จ้านวน 4 ชุด

           21,964.00 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ)

 พร้อมติดตั งโคมไฟ ซอยทรายทอง

 10 หมู่ท่ี 7

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ระยะทางยาว 85 ม.              4,377.00 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)

 พร้อมติดตั งโคมไฟ ซอยโต๊ะส๊ะม๊ะ

 หมู่ท่ี 4

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ระยะทางยาว 104 ม.

พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้า จ้านวน 4 ชุด

           24,506.00 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)

 พร้อมติดตั งโคมไฟ ซอยพนาดร 

หมู่ท่ี 5

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ ระยะทางยาว 249 ม.

พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้า จ้านวน 5 ชุด
          39,123.00 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)

 พร้อมติดตั งโคมไฟ ซอยแฟลต

ต้ารวจใหม่ (ช่วงปลาย) หมู่ท่ี 4

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้า 

จ้านวน 1 ชุด

             5,515.00 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

10 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ)

 พร้อมติดตั งโคมไฟ ซอยสมันอุทิศ

(ช่วงปลาย)  หมู่ท่ี 6

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ระยะทางยาว 100 ม. 

และสายดับ ระยะทางยาว 100 ม. พร้อมติดตั ง 

โคมไฟฟ้า จ้านวน 2 ชุด

           40,535.00 หมู่ท่ี 6 กองช่าง



สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.
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รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

11 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.

 ซอยทรายทอง 4  หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.ขนาดกว้างคูระบาย

น ้าขอบนอก 0.90 ม. ขอบใน 0.65 ม.ยาวข้างละ

 150.00 ม. ความยาวรวม 300.00 ม.

       1,038,000.00 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.

 พร้อมฝาปิด ซอยโรงอิฐเก่า หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด คสล.

ขนาดกว้างคูระบายน ้าขอบนอก 0.90 ม.ขอบใน

 0.65 ม. ความยาว 495.00 ม.

       2,035,000.00 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.

ถนนคลองขุด 40        (นวลอุทิศ)

 หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างคูระบายน ้า คสล.พร้อมฝาปิด คสล.

ขนาดกว้างคูระบายน ้าขอบนอก 0.90 ม.ขอบใน

 0.65 ม. ยาวข้างละ 200.00 ม.ความยาวรวม 

400.00 ม.

       1,567,000.00 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย

ท่าจีนแสนสุข 2 (อีสานริมเขา)  

หมู่ท่ี 2

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดถนนกว้าง 6.00 ม. 

ความยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่

น้อยกว่า 3,000.00  ตร.ม.

       1,789,000.00 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยบ้านพัก นปพ. หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดถนนกว้าง 4.00 ม. 

ความยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่

น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

          620,000.00 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยแยกร่วมวาริน หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดถนนกว้าง 3.00 ม. 

ความยาว 320.00 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่

น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

          780,800.00 หมู่ท่ี 7 กองช่าง



สถานท่ี หน่วย

กิจกรรม งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.
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รายละเอียดของโครงการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

17 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก 

ซอยเขาจีน 22/1 หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 5.00 ม. 

ความยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่

น้อยกว่า 750 ตร.ม.

          229,000.00 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

ซอยบ้านครูนวย หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 4.00 ม. 

ความยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. พื นท่ีไม่

น้อยกว่า 800 ตร.ม.

          202,000.00 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

19 โครงการบริเวณย่านชุมชน ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุงไหล่ทาง

ถนนสาย สต.3016 ยทล.406 - บ้านกุบังปะ

โหลด อ.เมือง , อ.ควนโดน จ.สตูล

       5,000,000.00 ต้าบล

คลองขุด

แขวงทาง

หลวงชนบท

สตูล

20 โครงการกิจกรรมอ้านวยความ

สะดวกปลอดภัยทางถนน

ท้าการเปล่ียนอุปกรณ์ไฟสัญญาณ           825,000.00 ต้าบล

คลองขุด

แขวงทาง

หลวงสตูล

21 โครงการกิจกรรมอ้านวยความ

สะดวกปลอดภัยทางถนน

ท้าการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร           637,000.00 ต้าบล

คลองขุด

แขวงทาง

หลวงสตูล

22 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพร้อมปรับปรุง

ภูมิทัศน์คลองม้าบัง หัวสะพานซอยทรายทอง 

หมู่ท่ี 7 ต้าบลคลองขุด อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัด

สตูล ความยาว 250 เมตร

      17,770,000.00 หมู่ท่ี 7 สนง.โยธาธิ

การและผัง

เมืองจังหวัด

สตูล

    34,048,998.00รวม



ผด.02

หมายเหตุ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลคลองขุด



หมายเหตุ



หมายเหตุ



หมายเหตุ


