
-๓๘- 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน ้า คูคลอง ระบบส่งน ้าให้ครอบคลุมทุกพื นที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการขุดลอกคลองหนอง
กระดี่ พร้อมขนย้ายดินไป
บริเวณศาลารวมใจ หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย 

ขุดลอกหนองกระดี่ พร้อม
ขนย้ายดิน (ตามแบบแปลน 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  1,000,000 - ไม่มีน ้าท่วมขังใน
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกคูส่งน ้าพร้อม
วางท่อคสล.หมู่ที่ 1 จากนาย
เจียก รักทอง ถึงนายมานัด 
สงวนผิว 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย 

กว้างเฉลี่ย 1.50  เมตร 
ยาว 1,700 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 1.00 เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

-  50,000 - ไม่มีน ้าท่วมขังใน
บริเวณพื นที่เปา้หมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคูส่งน ้าพร้อม
วางท่อคสล.หมู่ที่ 1 จากนา
นางสาลี่ ปลูกงาม ถึงเขตหมู่ที่ 
3  ต.โพธ์ิประจักษ์  
 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย 

กว้างเฉลี่ย 1.50  เมตร 
ยาว 1,100 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 0.70   เมตร(ตาม
แบบอบต.ก้าหนด) 

-  30,000 - ไม่มีน ้าท่วมขังใน
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกคูส่งน ้าพร้อม
วางท่อคสล.หมู่ที่ 1 จากนา
นางท้านอง อ่อนช้อย ถึงเขต
หมู่ที่ 3 ต้าบลโพธิ์ประจักษ ์

เพื่อป้องกบัริเวณพื นท่ี 
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย 

กว้างเฉลี่ย 1.50  เมตร 
ยาว 1,280 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 0.70  เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  30,000 - ไม่มีน ้าท่วมขังใน
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

5  โครงการขุดลอกคูส่งน ้าพร้อม
วางท่อคสล.หมู่ที่ 1 จากนา
นายเสน่ห์ ปิ่นเกตุ ถึงจุด
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3  ต.โพธ์ิ
ประจักษ ์
 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย 

กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.70 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - ไม่มีน ้าท่วมขังใน
บริเวณพื นท่ีเปา้หมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

 
 
 



-๓๙- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

6 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า  
พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 1 
จากศาลารวมใจ  ถึงจุด
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์
ประจักษ ์

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้ 
 บริเวณพื นท่ีเป้าหมาย 

ขุดลอกคูส่งน ้า ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 
400 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 
0.70 เมตรวางท่อ Ø 
0.80 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  80,000 - ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในบริเวณ
พื นที่เป้าหมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า
พร้อมวางท่อระบายน ้า      
หมู่ที่ 1 จากศาลารวมใจถึง
บ้านนางฉลอง  ข้องหลิม 

ไม่มีน ้าท่วมขังในบรเิวณ
พื นทีเ่ป้าหมาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร 
ยาว 800 เมตร ลึกเดมิ
เฉลี่ย 1.50  เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในบริเวณ
พื นที่เป้าหมาย
ร้อยละ80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 1 จากนานาย ชลติ  
ธนวัฒน์ ถึงนานางจงรักษ์ 
สุดใจชน 

ไม่มีน ้าท่วมขังในบรเิวณ
พื นที่เป้าหมาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร 
ยาว 1,280 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 1.50  เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  30,000 - ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในบริเวณ
พื นที่เป้าหมาย
ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 1 จากสะพาน
แสวงหา-ท่าช้าง จนถึงเขต
ต้าบลแสวงหา 

ไม่มีน ้าท่วมขังในบรเิวณ
พื นที่เป้าหมาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 1.50  เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในบริเวณ
พื นที่เป้าหมาย
ร้อยละ80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 1 จากนานาย
ประดิษฐ์  เหล็กไหล ไปถึง
นานายสะเทือน  ชุ่มอารมณ ์

ไม่มีน ้าท่วมขังในบรเิวณ
พื นที่เป้าหมาย 

กว้างเฉลี่ย 2.50  เมตร 
ยาว 800 เมตร ลึกเดมิ
เฉลี่ย 1.50  เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 
 

-  50,000 - ไม่มีน ้าท่วมขัง
ในบริเวณ
พื นที่เป้าหมาย
ร้อยละ80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๐- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

11 โครงการวางท่อคสล.หมู่ที่ 1 
บริเวณบา้นนาง  สมจิตร 
ทรัพย์สมบรูณ ์
 

เพื่อการระบายน ้าได้ด ี วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 
เมตร จา้นวน 4 ท่อน (ตาม
แบบอบต.ก้าหนด) 
 
 

-  20,000 - เพื่อการระบายน ้า
ได้ดีคดิเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ด ี กองช่าง 

12 โครงการเจาะถนนวางท่อลอด 
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางอนงค์  
ผลโภชน ์

เพื่อการระบายน ้าได้ด ี วางท่อลอด ความยาว 350
เมตร  จ้านวน 4 ท่อน(ตาม
แบบอบต.ก้าหนด) 
 
 

-  10,000 - เพื่อการระบายน ้า
ได้ดีคดิเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ด ี กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกหนองสะตือ 
หมู่ที ่2 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการตื น
เขินของน ้า 
 

กว้างเฉลี่ย 60เมตร ยาว
1,000เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย
2.80เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขิน
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ตื นเขินของน ้า 
 

กองช่าง 

14 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูส่งน ้า     
หมู่ที ่2 จากสะพาน คสล.   
หน้าท่ีท้าการ อบต.ห้วยไผ่  
ถึงนานางสุมาลี พุ่มพิศ 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร   
ยาว 550 เมตร ลึกเดมิ
เฉลี่ย 0.90 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 
 

-  35,000 - การระบายน ้าได้ดี
ไม่ท่วมขังใน
บริเวณพื นท่ี
เป้าหมาย            
ร้อยละ80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

15  โครงการขุดลอกคูส่งน ้า           
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณนานาง 
ส้าเนา ปานทอง ถึงเขต 
ติดต่อหมู่ 1 ต.ห้วยไผ่  

เพื่อการระบายน ้าได้ดี  
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง  

กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร      
ยาว 600 เมตร ลึกเดมิ
เฉลี่ย 1.20 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)  
 
 
 
 

30,000   - -  การระบายน ้าได้ดี
ไม่ท่วมขังใน
บริเวณพื นท่ี
เป้าหมาย            
ร้อยละ80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง  

กองช่าง  



-๔๑- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

16 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า      
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณนานาย
ไฉน ถึงเขตติดต่อหมู่ 1             
ต.ห้วยไผ่  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดี ไม่เกดิน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร       
ยาว 800 เมตร ลึกเดมิเฉลีย่ 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 
 

-  60,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น    
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี     
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

17 
 

โครงการขุดลอกคูส่งน ้า
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 
จากบริเวณนานายชด  คุ้ย
ทรัพย์ ถึงนานายสัมฤทธิ์ 
ละม้ายเมือง  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดี ไม่เกดิน ้า
ท่วมขัง 

ขุดลอกคูส่งน ้า กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 300 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. จ้านวน 4 จุด  
จุดที่ 1  บริเวณนานายชด    
คุ้ยทรัพย์ ø0.80 เมตร           
จ้าวน 9 ท่อน  
จุดที่ 2 บริเวณนานายชด     
คุ้ยทรัพย์  ø0.60 เมตร          
จ้าวน 4 ท่อน  
จุดที่ 3 บริเวณนานายสุพจน์ 
จันทร์ทุ่งใหญ่ ø0.60 เมตร  
จ้านวน 5 ท่อน 
จุดที่ 4 บริเวณนานายสัมฤทธ์ิ 
ละม้ายเมือง ø0.80 เมตร จ้า
วน 10 ท่อน (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ระบบการระบาย
น ้าท่ีดีขึ น 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า           
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณหนอง
สะตือ ถึงบ้านนางเตา อู่ทอง  
 

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดี ไม่เกดิน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
580 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 0.90 
เมตร(ตามแบบ อบต.กา้หนด) 
 
 
 

-  40,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๒- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

19 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 
จากบริเวณนานายวิวัฒน์    
ชูเชิด ถึง หน้าที่ท้าการ 
อบต.ห้วยไผ่   

เพื่อให้ระบบการ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

ขุดลอกคูส่งน ้า กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 800 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. จ้านวน 4 จุด  
จุดที่ 1  บริเวณนานายวิวัฒน์ 
ชูเชิด ø 0.60  เมตร จ้าวน 5 
ท่อน 
จุดที่ 2  บริเวณนานายวิวัฒน์ 
ชูเชิด  ø 0.60  เมตร จ้าวน 5 
ท่อน 
จุดที่ 3  บริเวณนานางสวย 
เพิ่มเตมิ ø 0.60 เมตร  
จ้านวน 6 ท่อน 
จุดที่ 4 บริเวณนานายแล สิงห์
ห่วง  ø 0.80 เมตร           
จ้าวน 6 ท่อน (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  60,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ระบบการระบาย
น ้าท่ีดีขึ น 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า               
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณบ้าน  
นางส้ารวม  ค้าสวัสดิ์ ถึงจุด
เชื่อมต่อ ต.โพธ์ิประจักษ์         
จ.สิงห์บุรี  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดี ไม่เกดิน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร   ยาว 
1,360  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  100,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า  
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณแยก
ถนนคสล.บ้านนายสุนทร 
ปานทอง ถึงบริเวณเขต
ติดต่อต.บางระจัน             
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุร ี

เพื่อการระบาย
น ้า  ได้ดี ไม่เกิด
น ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.00เมตร ยาว
1,200เมตร  ลึกเดิมเฉลี่ย    
1.20 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๓- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

22 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า
พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 
จากบริเวณนานายสัมฤทธิ์ 
ละม้ายเมือง ถึงบริเวณนา
นายชิต เรืองศักดิ ์

เพื่อให้ระบบการ
ระบายน ้าทีด่ีขึ น 

ขุดลอกคูส่งน ้า กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร ยาว 800 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. จ้านวน 3 จุด  
จุดที่ 1 บริเวณนานายไพโรจน์ 
ศรีทองนุ่มนวล   ø0.60 เมตร 
จ้าวน 7 ท่อน 
จุดที่ 2 บริเวณนานางละเอียด 
เนตรขยาย ø 0.60 เมตร จ้า
วน 6 ท่อน 
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายชิต  
เรืองศักดิ์ ø 0.60 เมตร 
จ้านวน 7 ท่อน (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

-  60,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ระบบการระบาย
น ้าท่ีดีขึ น 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า     
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณบ้านนาง
ส้ารวม  ค้าสวัสดิ์ ถึงนานาง 
ส้าเนา  ปานทอง   

เพื่อการระบาย 
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว  
1,000  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต. 
ก้าหนด) 
 

-  70,000  - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80  

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง  

กองช่าง  

24 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า      
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณ รร.ประ
สิทธิวิทยาฯ ถึงบริเวณหนอง
ลาดเค้า  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง  

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว  
1,340  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย  
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต. 
ก้าหนด) 
 

-  100,000  - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80  

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง  

กองช่าง  

25 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า    
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณบ้านนาง
ม้วย  โตสมมุติ ถึงเขตติดต่อ 
ต.โพธ์ิประจักษ์ จ.สิงห์บุรี  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
265  เมตร หนา 0.10 เมตร 
ลึกเดมิเฉลีย่ 0.90 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๔- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

26 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า           
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณนานาง
ละเอียด เนตรขยาย ถึง
บริเวณนานายสุนทร   ปาน
ทอง  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
1,450  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  100,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น      
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

27 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูน ้าทิ ง         
หมู่ที่ 2 จากนานายไฉนถึง
เขตติดต่อหมู่ที่ 1 ต้าบลห้วย
ไผ ่

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
1.200 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90  เมตร(ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า      
หมู่ที ่2 จากนานายศรี  แสง
ไข่ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1        
ต.ห้วยไผ่  
 

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง  
 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
900 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 0.90  
เมตร(ตามแบบ อบต.กา้หนด)  
  

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า             
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณนานาย
เฟอืง บุญเลิศ ถึงเขตตดิต่อ   
ต.โพธ์ิประจักษ์  จ.สิงห์บุร ี
 

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง  

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
1000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90  เมตร(ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  70,000 - ไม่มีน ้าท่วมขังในบรเิวณ
พื นที่เป้าหมาย ร้อยละ 80 
 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า          
หมู่ที่ 2 จากถนนคสล.สาย
แสวงสุข-ห้วยไผ่ ถึงจุด
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3  ต.โพธ์ิ
ประจักษ์  อ.ท่าช้าง  

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง 
 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร  ยาว 
1,150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

31 
 

โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า             
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณบ้าน
นานายสวสัดิ์ นาคศรี ถึงบ้าน
นางวิเชียร สิงห์ห่วง    
 

เพื่อการระบาย
น ้าได้ดไีมเ่กิดน ้า
ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
800 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 0.90 
เมตร(ตามแบบแปลน อบต.
ก้าหนด) 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น     
ร้อยละ 80 

เพือ่การระบายน ้าได้ดี ไม่
เกิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๕- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

32 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า    
หมู่ที่ 2 จากบรเิวณนานาง
สิน มูลทะวงษ์ ถึงจุด
เชื่อมต่อ  ต.โพธิ์ประจักษ์   
อ.ท่าช้าง 

เพื่อการระบายน ้า
ได้ดไีม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้างเฉลี่ย2.20 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบแปลน 
อบต.ก้าหนด) 

-  100,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น    
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

33 
 
 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูระบาย
น ้า หมู่ที่ 2 จากรมิคลอง
แสวงสุขถึงเขตตดิต่อ    
หมู่ที่ 3  ต.โพธ์ิประจักษ์   

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

สภาพเดิมปากคูกว้างเฉลี่ย 
3.80 เมตร ยาว 900 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.90 เมตร ก้นคู
กว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร  
ความต้องการปากคูกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 900 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.40 เมตร ก้นคู
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 

-  40,000  - มีการระบายน ้าไดด้ี      
คิดเป็นร้อยละ 80  

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อคสล.              
หมู่ที่ 2 บริเวณสามแยก
ไปหนองลาดเคลา้ 
 
 

เพื่อการระบายน ้า
ได้ดไีม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

ขนาด Ø 100 ซม. จ้านวน  4 
ท่อน(ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  30,000 - มีการระบายน ้า ได้ดีขึ น  
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

35 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า    
หมู่ที่ 3 จากนานายชด คุย้
ทรัพย์ ถึงนานายสัมฤทธิ์ 
ละม้ายเมือง 
 

เพื่อการระบายน ้า
ได้ดไีม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว.  
800 เมตร  ลึกเดิมเฉลี่ 1.20 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น    
ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

36  โครงการขุดลอกคูส่งน ้า 
หมู่ที่ 3 จากนานายผาด 
แสงไข ถึงจุดเช่ือมต่อหมู่8 
ต.แสวงหา (พร้อมขนย้าย
ดิน)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เพื่อการระบายน ้า
ได้ดไีม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  100,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมีการ
ระบายน ้าไดด้ีคิดเป็น    
ร้อยละ 100 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๖- 
 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

37 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า    
หมู่ที่ 3 จากบรเิวณนานาง
ประนอม ชมเอ ถึงบริเวณ
นานายเจือ  สุขสว่าง 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร    
ยาว 1,400 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 2.50 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

40,000  - - คูคลองไมต่ื นเขิน      
มีการระบายน ้าไดด้ี   
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

38 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า      
หมู่ที่ 3 จากบรเิวณนานาย
ส้ารวย ถึงนานายไก่ (ล็อค4) 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง  
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร     
ยาว 1,000เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.20 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

15,000  - - คูคลองไมต่ื นเขิน      
มีการระบายน ้าไดด้ี   
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

39 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า          
หมู่ที่ 3 จากบรเิวณนานาย
เจือ สุขสว่าง ถึงบึงห้วยไผ ่

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง  
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร   
ยาว 800 เมตร ลึกเดมิ
เฉลี่ย 0.90 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  35,000 - คูคลองไมต่ื นเขิน     
มีการระบายน ้าไดด้ี    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

40 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 3 จากร้านค้านาง
จ้านงค์  แก้วอิน ถึงประตูน ้า
บริเวณบา้นนายชาติ  
ทองชุบ 
 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร    
ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 0.90 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี    
คิดเป็นร้อยละ 80 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 3 จากบรเิวณหนา้ 
รพ.สต.ห้วยไผ่ ถึงจุด
เชื่อมต่อหมู่ 8 ต.แสวงหา 
(พร้อมขนย้ายดิน) 
 
 
 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร    
ยาว 1,500 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 0.90 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 

-  100,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี   
คิดเป็นร้อยละ 100 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๗- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

42 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า    
(ล็อค 3) หมู่ที่ 3 จากบริเวณนา
นายส้ารวย ถึงนานายไก ่
 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 0.90 เมตร (ตาม
แบบแปลน อบต.ก้าหนด) 
 

20,000  - - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี    
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า       
หมู่ที่ 3 จากนา น.ส.มาลัย คลอง
นาค ถึงนานายประทวน  จิว๋สุข 
(ล็อค 4 ) 
 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี      
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร 
ยาว 600 เมตร ลึกเดมิ
เฉลี่ย 0.90 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 

-  40,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี   
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

44 โครงการสร้างบ่อพักน ้าพร้อมวาง
ท่อระบายน ้า หมู่ที่ 3 บริเวณ
คลองต้นสะตือ  

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง       
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กว้าง 1 เมตร ยาว 1 
เมตร ลึก 1 เมตร  วางท่อ 
PVC 10 นิ ว ยาวประมาณ 
15 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  15,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี               
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างประตูน ้าหมู่ที่ 3 
บริเวณวดัไทรร้างพร้อมดาดคลอง
คอนกรีต 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

ปรับระดับประตูกักน ้า         
กว้างเฉลี่ย 3.00เมตร 
ยาว120เมตร ลึกเดิมเฉลี่
0.90 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็น ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้า    
ได้ด ี

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างประตูน ้า       
หมู่ที่ 3 บริเวณต้นสะตือศาลา
ประชาคม 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังให้
การระบายน ้าได้ด ี

ปรับระดับประตูกักน ้า         
กว้างเฉลี่ย 5.00เมตร 
ยาว 3.00 เมตร ลึกเดมิ 
เฉลี่ย0.20เมตร(ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็น ร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้า     
ได้ด ี

กองช่าง 



-๔๘- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

47 โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อ    
หมู่ที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับ
หลังท่อจากหัวคอนกรีตต้น
สะตือถึงหนองลาดเค้า  

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ใหก้ารระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว 
5,000 เมตร  ลึกเฉลี่ย 2.50
เมตร พร้อมวางท่อ (ตามแบบ
อบต.ก้าหนด) 
 

50,000  - - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

-เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

48 โครงการขุดดินและวางท่อ
พร้อมบ่อพักน ้า หมู่ที่ 3 จาก
บริเวณทีด่ินนางประมวล    
พุทธภา ถึงวัดไทรร้าง  

เพื่อการระบายน ้าได้ดี    
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.50เมตร ยาว 1 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
พร้อมวางท่อ (ตามแบบอบต.
ก้าหนด) 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 100 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

49 โครงการวางท่อข้ามคลองคูทิ ง
น ้า หมู่ที่ 3 บริเวณถนนสาย
ต้นสะตือ (จ้านวน 2 จุด) 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ใหก้ารระบายน ้าได้ด ี

จุดที่ 1 บริเวณนานาง
ละเอียด เนตรขยายØ 100 
ซม. จ้านวน 14 ท่อน 
จุดที่ 2 บริเวณนานาง
ประยงค์ จันทร์ทุ่งใหญ่       
Ø 100 ซม. จ้านวน 7 ท่อน 

-  50,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็น ร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ใหก้ารระบายน ้าได้ด ี

กองช่าง 

50 โครงการวางท่อประปา            
หมู่ที่ 3 (ใหม่ทั งหมู่) 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน 
 

วางท่อ PVC 10 นิ ว ยาว
ประมาณ 2,500 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด)      

     -  50,000 - มีน ้าในการอุปโภค
บริโภคทุกครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
ในการอุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

51 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า          
หมู่ที่ 4 จากนานายอภิชีพ  
ถึงนานางสาวร้าพัน พุมมา 

-เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20  เมตร ยาว 
200เมตร ลึกเดมิเฉลี่ย 0.90 
เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  30,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า         
หมู่ที่ 4 จากบรเิวณบ้านนาย
ไสว เชื อนิล ถึงบริเวณนานาง
สมาน กองเนียม 
 

-เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20  เมตร ยาว 
100 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  10,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี 
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๔๙- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

53 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า      
หมู่ที่ 4  จากบริเวณบ้าน  
นางปาย  กลิ่นกุหลาบ ถึงนา
นายสว่าง สุขคง 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,000   เมตร ลึกเดมิเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  50,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า       
หมู่ที่ 4  จากนานางกุหลาบ  
ไม้งิ ว ถึงถนนคสล.ต้นสะตือ 

-เพื่อการระบายน ้า 
ได้ดี ไม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1025 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.90
ลึกใหม่ 1.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  30,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดีไมเ่กิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า     
หมู่ที่ 4 บริเวณนานายสว่าง  
สุขคง  ถึงบริเวณนานายทอง
สุข กองเนียม  

-เพื่อการระบายน ้า  
ได้ดี ไม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 990 
เมตร ลึกเดมิ 0.90 เมตร  ลึก
ใหม่ 1.50 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  30,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดีไมเ่กิดน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

56 โครงการดาดคอนกรตีคสู่งน ้า 
หมู่ที่ 4 จากนานางประจบ 
อินเทียนถึงนานายสว่าง สุข
คง 

-เพื่อการระบายน ้า  
ได้ดไีม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้าง 2.50  เมตร ยาว 700  
เมตร  ก้นคูกว้าง 0.50 ลึก 1.20   
เมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  250,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

57 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูส่งน ้า            
หมู่ที ่4 จากบรเิวณนานายใจ 
ไม้แก่น  ถึงบริเวณต้นสะตือ 

-เพื่อการระบายน ้า
ได้ดี ไม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20  เมตร ยาว  
940  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.90 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

-  70,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

-เพื่อการระบายน ้า
ได้ดี ไม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกคูส่งน ้า             
หมู่ที่ 4 จากบรเิวณนานาย
สิน สุขคง ถึงบริเวณถนนสาย
ต้นสะตือ 
 
 

-เพื่อการระบายน ้า 
ได้ดี ไม่เกดิน ้าท่วม
ขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20  เมตร ยาว  
1,335 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.90 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

-  100,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 



-๕๐- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

59 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 4 บริเวณนานาง
ประนอม  พุมมา ถึงบริเวณ 
นานายสว่าง  สุขคง 
 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง 
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร     
ยาว 130 เมตร ลึกเดมิเฉลีย่ 
1.20 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 
 

-  50,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

60 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า    
หมู่ที่ 4 จากบรเิวณนานาย
สยาม พรโพธิ์  ถึงนานาย
บุญลือ ชัยพร  
 

-เพื่อการระบายน ้าได้ดี
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
130 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 
1.20 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด) 

-  15,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

61 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า     
หมู่ที่ 4 จากนานางประจบ    
อินเทียน ถึงถนน คสล.สาย
ต้นสะตือ 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร      
ยาว  565  เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 1.60  เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - คูคลองไมต่ื นเขินมี
การระบายน ้าได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

62 
 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 4 จากบรเิวณนา
นางสาวอารีย์ ทองนุ้ย ถึง
บริเวณนานายสว่าง  สุขคง 
 

เพื่อการระบายน ้าได้ดี
ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
600 เมตร ลึกเดิม0.90 ลึก
ใหม่ 1.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

-  30,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้าได้
ดี ไม่เกดิน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

63 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า 
หมู่ที่ 4 จากนานายสุวรรณ  
เพชรมา ถึงถนนคสล.สาย
ต้นสะตือ 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
600 เมตร ลึกเดิม0.90 ลึก
ใหม่ 1.50 เมตร (ตามแบบ 
อบต.ก้าหนด) 

-  15,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

64 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูส่งน ้า  
หมู่ที่ 5 จากบรเิวณนานาง
มาลี  พึ่งเสือ ถึงบริเวณถนน 
คสล.หลังโรงเรียนวดัยาง 
 

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขัง
ให้การระบายน ้าได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
1,270 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
0.90 เมตร (ตามแบบ อบต.
ก้าหนด ) 
 

-  100,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้า  
ได้ด ี

กองช่าง 



-๕๑- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

65 
 
 
 

โครงการขุดลอกคูส่งน ้า หมู่ที่ 5 
บริเวณนานางส้าเริง บัวงาม ถึง
บริเวณนานางส้าเนยีง อันประ
นิตย์  

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
445 เมตร ลึกเดิมเฉลีย่ 1.60 
เมตร (ตามแบบอบต.กา้หนด) 
 

-  35,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้า  
ได้ด ี

กองช่าง 

66 โครงการขุดลอกคูทิ งน ้า หมู่ที่ 5 
จากเขตตดิต่อหมู่ที่ 4 ถึงบริเวณ
บ้านนายบุญรอด  ชมพูนุช  

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 
800   เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.90 
เมตร (ตามแบบแปลน อบต.
ก้าหนด) 
 

-  60,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้า  
ได้ด ี

กองช่าง 

67 โครงการขุดลอกคูระบายน ้าหมู่
ที่ 5 จากนานายสะอาด สุขคง 
ถึงบ้านนางศรีนวล องค์บุญ  
 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
390  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.90 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก้าหนด) 

-  30,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

68 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า   
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสนิท ปิน่
เกตุ ถึงเขตหมู่ 3 ต.ห้วยไผ่        

เพื่อป้องกันน ้าทว่ม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.90 
เมตร(ตามแบบ อบต.กา้หนด) 
 

-  75,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

69 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า 
หมู่ที่ 5 จากนานายสะอาด สุข
คง ถึงบริเวณนานายมานะ ปาน
ทอง   

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือคิดเป็นบริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. 
 

-  30,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

กองช่าง 

70 
 

โครงการปรับระดับประตูกักน ้า
ให้ต่้าลง หมู่ที่ 5 บริเวณนานาย
สะอาด สุขคง 

เพื่อป้องกันน ้าท่วม
ขังให้การระบายน ้า
ได้ด ี

ปรับระดับประตูกักน ้า         
กว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว150
เมตร ลึกเดมิเฉลี่0. เมตร(ตาม
แบบ อบต.ก้าหนด) 
 

-  50,000 - มีการระบายน ้าไดด้ี
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อการระบายน ้า   
ได้ด ี

กองช่าง 

 


