
          1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
               1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าและก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
                    และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไ่ด้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างถนนลาดยางถนนเลียบคลอง เพื่อใหม้ถีนนที่ได้มาตรฐานและ กว้าง 5 เมตร ยาว        3,000,000   -   -  ภายในก าหนด ประชาชนเดินทางสัญจร กองช่าง

ตาหลี ฝ่ังตะวันออก หมู่ที่ 1 การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว 2,800 เมตร (อบต.ศาลายา) เวลา 150 วัน ได้สะดวก และเกษตรกร อบต.ศาลายา

เปน็ไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้รวดเร็ว

ได้สะพานเชื่อมระหว่าง

ชุมชนที่มมีาตรฐาน

2 วางทอ่ระบายน้ า ซอยบา้นตาเพลิน เพื่อลดปญัหาน้ าทว่มขังระบายไม่ วางทอ่ระบายน้ าØ0.60 เมตร          500,000   -   -  ภายในก าหนด ปญัหาน้ าทว่มขังระบาย กองช่าง

หมู่ที่ 5 ไมท่นัช่วงฤดูฝน ระยะทางยาว 100 เมตร (อบต.ศาลายา)  เวลา 60 ไมล่ดลง อบต.ศาลายา

3 กอ่สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มในพื้นที่ต าบล ระยะทาง 1,000 เมตร      12,000,000   -  -  ภายในก าหนด ในพื้นที่ไมเ่กดิปญัหา กองช่าง

คลองมหาสวัสด์ิฝ่ังเหนอื ศาลายาเพื่อปอ้งกนัการพงัทลาย สูง 2 เมตร (อบจ.นครปฐม)  เวลา 180 วัน น้ าทว่ม อบต.ศาลายา

หมู่ที่ 1 ของหนา้ดินเพื่อรักษาสภาพคัน  ชป./ททท.

คลองมหาสวัสด์ิ

4 กอ่สร้างประตูน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มในพื้นที่ ติดต้ังบานประตูระบายน้ า  -        9,000,000  -  ภายในก าหนด ปอ้งกนัและบรรเทา กองช่าง

คลองตาพร้ิง (จุดเชื่อมกบัคลองโยง) ต าบลศาลายา เปดิ-ปดิ ขนาด 2 เมตร (อบต.ศาลายา  เวลา 150 วัน ปญัหาอทุกภยัในพื้นที่ อบต.ศาลายา

 หมู่ที่ 2,3 เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่มใน  /ชลประทาน) หมู่ที่ 2, 3และ 5 ต าบล ชป.

  พื้นที่ใหเ้สียหายนอ้ยที่สุด ศาลายา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนต้าบลศาลายา  อ้าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม



          1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
               1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าและก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
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(บาท) (บาท) (บาท)

5 กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เพื่อเพิ่มการสัญจรใหก้บัประชาชน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,980 เมตร        5,000,000   -  -  ภายในก าหนด ประชาชนเดินทางสัญจร กองช่าง
ถนนเฉลิมนเิวศน ์2    หมู่ที่ 1,2 และ 3 พร้อมงานวิศวกรรมจราจร  (อบต.ศาลายา)     เวลา 120 วัน ได้สะดวก เกษตรกรขนส่ง อบต.ศาลายา
หมู่ที่ 1,2 เพื่อเปน็เส้นทางลัดเข้าสู่กรุงเทพฯ ผลผลิตทางการเกษตรได้

เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการ รวดเร็ว และเพิ่มเส้นทาง
เกษตรเปน็ไปด้วยความสะดวก ลัดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 
รวดเร็ว แบง่เบาการจราจรของ

ถนนศาลายา - บางภาษี
6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน ระยะทาง 100 เมตร          500,000   -  -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยส านกัสงฆ ์(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ กว้าง 5 เมตร  (อบต.ศาลายา)     เวลา 60 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา
อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ถนนที่มมีาตรฐาน

7 ปรับปรุงถนนเลียบคลองตาคง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้างเฉล่ีย 5 เมตร          250,000   -  -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก หมู่ที่ 1 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 500 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 45 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา

อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ถนนที่มมีาตรฐาน

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร          800,000   -  -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  (อบต.ศาลายา)  เวลา 90 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา
ซอยนกุลูอทุศิ 1 หมู่ที่ 1 อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

ถนนที่มมีาตรฐาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท)

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร          800,000   -  -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  (อบต.ศาลายา)  เวลา 90 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา
ซอยนกุลูอทุศิ 2 หมู่ที่ 1 อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

ถนนที่มมีาตรฐาน
10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร          800,000   -  -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  (อบต.ศาลายา)     เวลา 90 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา
ซอยนกุลูอทุศิ3 หมู่ที่ 1 อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

ถนนที่มมีาตรฐาน
11 กอ่สร้างสะพานลอยคนเดินข้าม เพื่อลดอบุติัเหตุบริเวณ 3 แยก จ านวน 1 แหง่   -   -        4,000,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ทางเข้าโรงพยาบาลพทุธมณฑล ทางเข้าโรงพยาบาลพทุธมณฑล (ทางหลวงชนบท)  เวลา 180 วัน ปอ้งกนัอบุติัเหตุในการ กรมทาง
หมู่ที่ 1 เดินข้ามถนนเพิ่มขึ้น หลวงชนบท

12 กอ่สร้างเขื่อนพร้อมทางเทา้ริมคลอง เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มในพื้นที่ เขื่อนคอนกรีต สูง 2 เมตร   -      21,000,000      21,000,000  ภายในก าหนด ปอ้งกนัและบรรเทา กองช่าง
โยง (ปากคลองตาพร้ิง-สะพานคลอง เพื่อบรรเทาปญัหาน้ าทว่มใน ระยะทางยาว 2,800 เมตร  (อบจ.นครปฐม) (อบจ.นครปฐม)  เวลา 180 วัน ปญัหาอทุกภยัในพื้นที่ อบต.ศาลายา
โยง) หมู่ที่ 2, 5 พื้นที่ใหเ้สียหายนอ้ยที่สุด ต าบลศาลายา ชลประทาน

13 เสริมดินคันคลองตาหลีฝ่ังตะวันตก เพื่อปอ้งกนัน้ าทว่มพื้นที่ท า ระยะทาง 2,300 เมตร          500,000   -   -  ภายในก าหนด แกไ้ขปญัหาน้ าทว่ม กองช่าง
หมู่ที่ 1,2 การเกษตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 120 วัน พื้นที่ท าการเกษตรรอบ อบต.ศาลายา

บริเวณคลองตาหลี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

14 กอ่สร้างเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงเลียบคลอง เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน ระยะทาง 2,871 เมตร        8,000,000        8,000,000   -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ตาหลีเชื่อมถนนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ (อบต.ศาลายา) (อบต.ศาลายา)  เวลา 180 วัน สะดวกรวดเร็วจากการ อบต.ศาลายา
กบัถนนเทพนมิติ-ลานตากฟา้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
(ฝ่ังตะวันออก) หมู่ที่ 1,2 ถนนที่มมีาตรฐาน

15 กอ่สร้างทางเทา้คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกให้ จ านวน 1 แหง่   -   -          500,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ชุมชนริมคลองตาพร้ิง หมู่ที่ 3 ประชาชน ได้มทีางคมนาคม (อบต.ศาลายา)  เวลา 150 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5  เมตร ระยะทาง 3,000        2,000,000        2,000,000        2,000,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

 ถนนเมตตาอรุณ 1 - 5 หมู่ที่ 4 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  เมตร (อบต.ศาลายา) (อบต.ศาลายา) (อบต.ศาลายา)  เวลา 180 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา
อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ถนนที่มมีาตรฐาน

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,871          500,000           500,000          500,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เลียบคลองตาหลีเชื่อมถนนเลียบ ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ เมตร (อบต.ศาลายา) (อบต.ศาลายา) (อบต.ศาลายา)  เวลา 150 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา
คลองมหาสวัสด์ิกบัถนนเทพนมิติ อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ลานตากฟา้ (ฝ่ังตะวันออก) หมู่ที่ 2 ถนนที่มมีาตรฐาน

18 กอ่สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปอ้งกนัอทุกภยั และ ระยะทาง 2,000 เมตร  -      30,000,000   -  ภายในก าหนด ในพื้นที่ไมเ่กดิน้ าทว่ม กองช่าง
เลียบคลองทวีวัฒนา  หมู่ที่ 5 ปอ้งกนัตล่ิงพงั (ชลประทาน)  เวลา 180 วัน อบต.ศาลายา

ชป.
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ที่ โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์
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               1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าและก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
                    และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไ่ด้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-5 เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ถนน        1,000,000        1,000,000        1,000,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้  ลาดยาง,ถนนลูกรัง ที่อยู่ในความ  (อบต.ศาลายา)  (อบต.ศาลายา)  (อบต.ศาลายา)  เวลา 60 วัน สะดวกและปลอดภยั อบต.ศาลายา
อย่างสะดวก รวดเร็ว รับผิดชอบ จากการใช้ถนนเพิ่มขึ้น

20 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน ระยะทางประมาณ 1,100 เมตร   -  -      10,000,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ อบจ.นครปฐม
คอนกรีต ถนนเฉลิมนเิวศน ์1 ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ (อบจ.นครปฐม) เวลา 90 วัน สะดวกรวดเร็วจากการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
ถนนที่มมีาตรฐาน

21 วางทอ่ระบายน้ าทิ้งบริเวณหอถัง เพื่อลดปญัหาน้ าทว่มขังระบาย วางทอ่ระบายน้ าขนาด  -  - 1,000,000  ภายในก าหนด ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่ กองช่าง
รพช. ไมท่นั Ø  0.60 เมตร ระยะทางยาว  (อบต.ศาลายา) เวลา 60 วัน ลดนอ้ยลง อบต.ศาลายา

400 เมตร
22 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 4.00 เมตร  -  - 750,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตบริเวณหอถัง รพช. ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 300 เมตร  (อบต.ศาลายา) เวลา 60 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา
สัญจรไป-มา

23 ปรับปรุงถนนพร้อมปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนนส าหรับ กว้าง 5.00 เมตร   -   -        1,125,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางเข้า รพ.สต.วัดสุวรรณ หมู่ที่ 1 ใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก รวด ยาว 150 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 45 วัน สะดวก รวดเร็ว จากการ อบต.ศาลายา

เร็ว และได้มาตรฐาน สัญจรไปมาและมภีมูทิศัน์
ที่สวยงาม

24 ขยายผิวจราจรพร้อมวางทอ่ระบายน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ ระยะทาง 680 เมตร        3,400,000   -   -  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนศาลายา-บางเตย หมู่ที่ 1 เส้นทางสัญจรไป-มาและลดปญัหา  (อบต.ศาลายา)  เวลา 120 วัน สะดวกรวดเร็วจากการ อบต.ศาลายา

น้ าทว่มขัง สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ที่



          1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
               1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าและก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
                    และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไ่ด้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
25 ปรับพื้นที่ส าหรับจอดรถบริเวณหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ พื้นที่ด าเนนิการ 9,000 ตร.ม.  -   -      18,000,000  ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 สะดวกสบายในการประกอบ เวลา 45 วัน สะดวกสบาย อบต.ศาลายา
กจิกรรมทางพทุธศาสนา

26 กอ่สร้างถนนเลียบคลองตาคง เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 5.00 เมตร  -  - 800,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 400 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 60 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา

สัญจรไป-มา
27 กอ่สร้างถนนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5.00 เมตร  -  -        7,500,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เขตติดต่อเทศบาลต าบลศาลายา ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 2,000 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 180 วัน สะดวกรวดเร็วจากการ อบต.ศาลายา
อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น
ถนนที่มมีาตรฐาน

28 ท าความสะอาดทอ่ระบายน้ า เพื่อลดการอดุตันของทอ่ระบายน้ า พื้นที่ต าบลศาลายา  -  - 1,000,000 ความพงึพอใจ ปญัหาทอ่ระบายน้ าอดุตัน กองช่าง
และปอ้งกนัการเกดิน้ าทว่มขังใน  (อบต.ศาลายา)  ของผู้รับบริการ ลดนอ้ยลง อบต.ศาลายา
พื้นที่ ร้อยละ 80

29 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนได้มถีนน กว้าง 5.00 เมตร   -   -      11,200,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตถนนเลียบคลองตาหลีถึง ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 2,800 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 150 วัน สะดวกรวดเร็วจากการ อบต.ศาลายา
ถนนเลียบคลองมหาสวัสด์ิ อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้ สัญจรไป-มาเพิ่มขึ้น

ถนนที่มมีาตรฐาน

 -28-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(พื้นที่การรถไฟแหง่ประเทศไทย)



          1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
               1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าและก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
                    และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไ่ด้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
30 ลงหนิคลุกไหล่ทางซอยดาวทอง 2 เพื่อลดอบุติัเหตุบนทอ้งถนนให้ กว้างข้างละ  1.00  เมตร   -   -        2,400,000  ภายในก าหนด ประชาชนมคีวามปลอด กองช่าง

กบัประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ยาว  2,400  เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 45 วัน ภยัในการใช้เส้นทางสัญจร อบต.ศาลายา
ไป-มา ไป-มา

31 ขยายทางวางทอ่ระบายน้ าสองฝ่ัง เพื่อลดปญัหาน้ าทว่มข้งระบายไม่ วางทอ่ระบายน้ าขนาด Ø 1.00  - 1,800,000  - ภายในก าหนด ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่ ทางหลวง
บริเวณ ม.กติติชัย ถึงคลองตาหลี ทนัช่วงฤดูฝน เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร (ทางหลวงชนบท)  เวลา 90 วัน ลดนอ้ยลง ชนบท

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 6.00 เมตร  -  - 913,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมทอ่ระบายน้ า ม.เจมส์เพลส สัญจรไป-มา และลดปญัหาน้ า ยาว 145 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 45 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา
(บา้นแฝด) หมู่ที่ 3 ทว่มขัง สัญจรไป-มา

33 ปรับปรุงถนนหนา้ อบต.ศาลายา เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 7.00 เมตร        1,195,000        1,195,000        1,195,000 ภายในก าหนด ประชาชนมคีวามปลอด กองช่าง
หมู่ที่ 3, 5 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ระยะทาง 2,390 เมตร  (อบต.ศาลายา)  (อบต.ศาลายา)  (อบต.ศาลายา)  เวลา 90 วัน ภยัในการใช้เส้นทางสัญจร อบต.ศาลายา

ไป-มา
34 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 5.00 เมตร  -  -        4,875,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเฉลิมนเิวศน ์1 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 1,300 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 120 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา
สัญจรไป-มา

35 ขยายถนนซอย ม.เจมส์เพลส เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 5.00 เมตร  -   -          125,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 150 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 45 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา

สัญจรไป-มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



          1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
               1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้าและก่อสร้างระบบบ้าบดัน ้าเสีย
                    และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีไ่ด้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เปา้หมาย ตวัชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
36 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 5.00 เมตร   -   -      12,750,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเมตตาอรุณ 3, 4, 5, 6 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 3,400 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 120 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา
หมู่ที่ 4 สัญจรไป-มา

37 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเมตตาอรุณ 6 เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 4.50 เมตร   -   -        4,050,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมุ่ที่ 4 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 1,800 เมตร  (อบต.ศาลายา)  เวลา 60 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา

38 วางทอ่ระบายน้ า หมู่ที่ 4 เพื่อลดปญัหาน้ าทว่มขังระบายไม่ วางทอ่ระบายน้ าขนาด   -   -        6,000,000 ภายในก าหนด ปญัหาน้ าทว่มขังระบาย กองช่าง
ไมท่นัช่วงฤดูฝน Ø 60 เมตร ระยะทางยาว  (อบต.ศาลายา)  เวลา 150 วัน ไมล่ดลง อบต.ศาลายา

3,000 เมตร
39 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ หมู่ที่ 5 ต าบลศาลายา   -   -          500,000 ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตริมคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 5 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา  (อบต.ศาลายา)  เวลา 45 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา
สัญจรไป-มา

40 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กว้าง 6.00 เมตร        6,118,000  -  - ภายในก าหนด ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตสายซอยเฉลิมนเิวศน ์2 ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ยาว 1,980 เมตร (อบจ.นครปฐม)  เวลา 120 วัน สะดวก รวดเร็ว ในการ อบต.ศาลายา
หมู่ที่ 2 สัญจรไป-มา

41 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัดินซอย เพื่อปอ้งกนัการพงัทลายของตล่ิง ระยะทาง 1,851 เมตร 4,719,000       4,719,000       4,719,000        ภายในก าหนด ลดการพงัทลายของตล่ิง กองช่าง
เมตตาอรุณ 6 หมู่ที่ 4 สูง 1.50 เมตร  (อบต.ศาลายา)  (อบต.ศาลายา)  (อบต.ศาลายา)  เวลา 120 วัน ประชาชนได้รับความ อบต.ศาลายา

สะดวก รวดเร็ว ในการ
สัญจรไป-มา

 -30-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

















 


