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 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความเปน็เลิศด้านการศึกษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินและการกีฬา

  1.1 การศึกษา 1 85,000,000        1 85,000,000         
  1.2 การศาสนา วฒันธรรมและ
        นันทนาการ 6 22,000,000        3 10,250,000      2 193,000,000    11 225,250,000       

รวม 7 107000000 3 10250000 0 0 2 193000000 12 310250000
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อย่างสมดุลและยั่งยืน

  2.1 เคหะและชุมชน 5 199,387,987      1 16,580,000      1 7,000,000        1 7,000,000        8 229,967,987       
  2.2 การศาสนา วฒันธรรมและ
       นันทนาการ 2 15,000,000        1 5,000,000        2 12,000,000      1 5,000,000        6 37,000,000         

รวม 7 214387987 2 21580000 3 19000000 2 12000000 14 266967987

ยุทธศาสตร์

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) บัญชโีครงการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07
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ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมที่เปน็มิตร และ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  3.1 การเกษตร 1 44,000,000      1 44,000,000         

รวม 0 0 0 0 1 44000000 0 0 1 44000000
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชวีิต สงัคม และการเมอืง

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.1 บริหารงานทั่วไป 1 2,500,000          1 2,500,000        2 5,000,000           

รวม 1 2500000 1 2500000 0 0 0 0 2 5000000
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งบประมาณ
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานทกุด้าน

อย่างสมดุลและยั่งยืน

  5.1 บริหารงานทั่วไป 1 6,200,000          1 6,200,000           

  5.2 เคหะและชุมชน 127 650,100,887      63 431,102,700    47 326,641,500    37 161,205,500    274 1,569,050,587    

  5.3 การเกษตร 6 40,100,000        4 23,600,000      3 21,100,000      3 21,100,000      16 105,900,000       

รวม 134 696400887 67 454702700 50 347741500 40 182305500 291 1681150587
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเกษตร เศรษฐกิจ และปรับ

โครงสร้างใหส้มดุลและแข่งขันได้

  6.1 เกษตร 1 5,000,000          1 5,000,000           

รวม 1 5000000 0 0 0 0 0 0 1 5000000

รวมทัง้สิ้น 151 1,025,288,874   73 489,032,700    54 410,741,500    44 387,305,500    642 2,312,368,574    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

   1.1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายลู่วิง่เปน็ - 3,250,000 - - สนามกีฬา ประชาชน อบต. อบจ.
อ าเภอเมืองระยอง หมู่ที่ 1 ทั่วไปมีสนามกีฬา ขนาดกว้าง 8.40 เมตร จ านวน 1 แหง่ ทั่วไปมี นาตาขวญั ระยอง
ต าบลนาตาขวญั ใช้อย่างมีคุณภาพ ยาว 436 เมตร สนามกีฬา

อ าเภอเมืองระยอง และมีร่างกาย และติดต้ังไฟฟา้ ใช้อย่างมี

จังหวดัระยอง แข็งแรงมากขึ้น ส่องสว่าง(High Mast) คุณภาพ 

   สูง 20 เมตร และมีร่างกาย

จ านวน 3 ต้น แข็งแรงเพิ่มขึน้

2 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อมีสถานที่ ก่อสร้างสนามกีฬา - - - 192,000,000 ร้อยละประชาชน ประชาชน ทต.ทบัมา อบจ.
กีฬาเขาตาอิน หมู่ที่ 7 ออกก าลังกายและ เขาตาอิน จ านวน ที่เข้ารับบริการ มีสถานที่ ระยอง
ต.ทบัมา อ.เมืองระยอง สถานที่พกัผ่อน 1 แหง่ ออกก าลัง

จ.ระยอง หย่อนใจ กายสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

- - 0 3,250,000 0 192,000,000 - - - -รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอเมอืงระยอง)

แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   3.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการบ ารุงรักษาและพฒันา เพื่อบ ารุงรักษา อา่งเกบ็น้ าได้รับการบ ารุง - - 44,000,000 - อ่างเก็บน้ าได้รับการ อ่างเก็บน้ า อบต.เพ อบจ.

อ่างเก็บน้ าเกาะเสม็ด หมู่ที่ 4 และพัฒนาอา่งเกบ็น้ า รักษาและพัฒนาใหอ้ยู่ บ ารุงรักษาและพฒันา ได้รับการ ระยอง

บา้นเกาะเสม็ด ต.เพ ให้มีสภาพดีกกัเกบ็น้ า ในสภาพดี  หมู่ที่ 4 ใหอ้ยู่ในสภาพดี บ ารุงรักษา

อ าเภอเมืองระยอง ไวใ้ช้ได้อย่างพอเพยีง บา้นเกาะเสม็ด กักเก็บน้ าไวใ้ช้ได้ และพฒันา

จังหวดัระยอง หมูท่ี่ 4 บ้านเกาะเสม็ด อย่างพอเพยีง ใหอ้ยู่ในสภาพ

ต.เพ อ.เมืองระยอง หมูท่ี่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ดี กักเก็บน้ า

จ.ระยอง  สามารถ ต.เพ อ.เมือง ไวใ้ช้ได้อย่าง

รองรับการทอ่งเที่ยว จ.ระยอง พอเพยีง

ได้ สามารถรองรับการ สามารถ

ทอ่งเที่ยวได้ รองรับการ

ทอ่งเที่ยวได้

- - 0 0 44,000,000 0 - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอเมอืงระยอง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหม้ีการระบาย ก่อสร้างวางทอ่ 1,600,000 - - - จ านวนถนนที่มีการ ระบายน้ า ทต.แกลง อบจ.
วางทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั น้ าได้สะดวกและ ระบายน้ า ค.ส.ล. ก่อสร้างวางทอ่ ออกจากบา้น กะเฉด ระยอง
ค.ส.ล. สายกะเฉด - หาดใหญ่ ลดปญัหาน้ าทว่ม ขนาด Ø  0.80 เมตร ระบายน้ า เรือนของ

ฝ่ังโรงเรียนวดัแกลงบน บา้นเรือนของ มอก.ชั้น 3 จ านวน ประชาชนได้

ช่วง กม.ที่ 1+100 ถึง ประชาชน  360 ท่อน ความยาว สะดวกขึ้น

กม.ที่ 1+500  ม.3 ต.กะเฉด รวมประมาณ 400 และลดปญัหา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  เมตร พร้อมบอ่พกั  น้ าไม่ทว่มขัง

เชื่อมต่อ อบต.กะเฉด ค.ส.ล. จ านวนรวม 40

อ.เมืองระยอง  บ่อพัก (ตามแบบแปลน

จ.ระยอง และผังบริเวณของ

เทศบาลฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอเมอืงระยอง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อวางทอ่ระบาย ปรับปรุงระบบระบายน้ า ๔,๒๐๐,๐๐๐ - - - ระบบระบายน้ า แก้ไขปญัหา ทต.เนินพระ อบจ.
ระบายน้ า ซอยไพบลูย์นิมิตสุข น้ าขนาด ๐.๘๐ พร้อมติดต้ังเสาไฟฟา้ ที่ได้มาตรฐาน น้ าทว่ม ระยอง
หมู่ที่ ๑ ต.เนนิพระ พร้อมติดต้ัง เมตร พร้อมบอ่พกั กิ่งเด่ียว ๒ ข้างทาง

ไฟฟา้กิ่งเด่ียว สูง ๙.๐๐ เมตร คสล. จ านวน ๒

จ านวน ๑๒ ต้น ข้างทาง ความยาว

(รวม ๒ ข้างทาง) คาบเกี่ยว ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐

ต่อเนื่องกับเทศบาลนครระยอง เมตร พร้อมติดต้ังเสา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไฟฟา้กิ่งเด่ียวสูง 

๙.๐๐ เมตร

จ านวน ๑๒ ต้น

(รวม ๒ ข้างทาง) 

3 ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ก่อสร้างผนังคอน 11,627,000 - - - ระยะทาง มีการเชื่อมโยง ทต.ทบัมา อบจ.
เหล็กปอ้งกันตล่ิงพงัสองข้าง ปญัหาน้ าทว่ม กรีตเสริมเหล็กและ ระบบปอ้งกัน ระยอง

ล าคลองทบัมาพร้อมสะพาน สะพานคนเดิน ยาว และแก้ไข

คนเดิน หมู่ที่ 4 ต.ทบัมา ประมาณ 210 เมตร ปญัหาน้ าทว่ม

อ.เมืองระยอง และผนังคอนกรีต

จ.ระยอง เสริมเหล็กและชานพกั

ยาวประมาณ 

204 เมตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 ก่อสร้างถนน สายน้ าคอก - เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 15,885,000 - - - ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน ทต.น้ าคอก อบจ.
หนองตะพาน หมู่ที่ 1 - 4 ได้รับความสะดวก ขนาดกวา้ง 12.40 ก่อสร้างตามกรม ได้รับความ ระยอง

ต.น้ าคอก สบายในการสัญจร  เมตร ยาว 1,860 เมตร ทางหลวงชนบท สะดวกสบาย

อ.เมืองระยอง เชื่อมกับ ไป-มา  หนา 0.15 เมตร ในการสัญจร

หมู่ที่ 3 ต.หนองตะพาน หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ไป-มาระหวา่ง

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 23,064 ตารางเมตร ต าบล
(ตามแบบแปลนของทาง

ราชการ)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารสัญจร ถนนคอนกรีต 3,291,000 - - - จ านวนถนนที่ได้ การสัญจรไปมา อบต.แกลง อบจ.
เสริมเหล็กสายทุ่งล่าง – ไปมาระหวา่งต าบล เสริมเหล็ก ขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น ระหวา่งต าบล ระยอง
เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ เปน็ไปโดยสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร เปน็ไปโดย

อบต.แกลง มีความคาบเกี่ยว รวดเร็วและปลอดภยั ยาว 1,016.00 สะดวกรวดเร็ว

ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 ต.กะเฉด  เมตร หนา 0.15 และปลอดภยั

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  เมตร หรือ พื้นที่ผิว  

จราจรไม่น้อย

กวา่ 6,096

ตารางเมตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกวา้ง 6 ม. 11,322,000 - - - จ านวนถนนที่ได้ มีถนนใชสั้ญจร อบต. อบจ.
เสริมเหล็กสายบา้นแลง - มีถนนส าหรับใช้ ยาวประมาณ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาสะดวก บา้นแลง ระยอง
หนองเสมียน หมู่ที่ 5 เชื่อม ในการคมนาคม 3,145 ม. หนา ขึน้การเดินทาง

ต.นาตาขวญั สัญจรไป-มา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ไป-มาสะดวก

อ.เมืองระยอง 2.เพื่อใช้ในการ ไม่น้อยกวา่ 18,870 ปลอดภยั

จ.ระยอง ขนส่งสินค้าทาง ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง มีถนนใช้ใน

การเกษตร บดอัดแน่นกวา้งข้าง การขนส่งสินค้า

ละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ การเกษตร
ไหล่ทางลูกรังไมน่อ้ยกว่า

3,145 ตร.ม. 

พร้อมปา้ยโครงการ 

(ตามแบบของ

ทางราชการ)

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. ช่วงที่ 1  4,918,500 - - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน อบต.ตะพง อบจ.
สายเนินเสาธง - ชากลาว - หมู่ที่ 6,7,15 กวา้ง 7  เมตร ยาว  มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หว้ยมะเฟอืง หมู่ที่ 6,7,15 ได้มีถนนส าหรับใช้ใน 585  เมตร  หนา ในการคมนาคม

ต.ตะพง เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 การคมนาคมอย่าง 0.15  เมตร ช่วงที่ 2  

ต.เพ อ.เมืองระยอง สะดวกรวดเร็ว กวา้ง 7 เมตร  ยาว  

จ.ระยอง 420 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

ของทางราชการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก เพื่อใหก้ารสัญจร ถนนลาดยาง 7,800,000 - - - ถนนลาดยาง การสัญจร อบต. อบจ.
คอนกรีตถนนสาย 3139 -  ไปมาในการเกษตร แอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์ก ไปมาในการ นาตาขวญั ระยอง
ชากบก และถนนสาย 3139 - การทอ่งเที่ยว คอนกรีต คอนกรีต เกษตร 

ชากบก ซอย 1 หมู่ที่ 5 เกิดความปลอด กวา้ง 6 เมตร กวา้ง 6 เมตร การทอ่งเที่ยว

ต.นาตาขวญั อ.เมืองระยอง ภยัและสะดวก หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร เกิดความ

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ มากยิ่งขึ้น ยาวประมาณ ยาว 1,865 เมตร ปลอดภยัและ

หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 10 ต.ชากบก 1,865 เมตร สะดวกมาก

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง  ยิ่งขึ้น 

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ระยะทางยาว ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนร้อยละ ประชาชน อบต. อบจ.
สายจันดี ซอย  ๓ หมู่ที่  ๔ ได้รับความสะดวก ประมาณ ๑,๕๐๐ ม. ของผู้ใช้ประโยชน์ มีความสะดวก กะเฉด ระยอง

ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง ในการคมนาคม กวา้ง ๖ ม. ในการคมนาคม

จังหวดัระยอง หนา ๐.๑๕  ม. 

  มีความคาบเกี่ยวต่อ

   เนื่องกับ ต าบลวงัหวา้

อ าเภอแกลง  

จังหวดัระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชน ผลผลิต ถนน คสล. 3,000,000 - - - จ านวนระยะทาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.
เหล็กถนนสาย 3320 บริเวณ ได้รับความสะดวก กวา้ง 22 เมตร ของถนนที่ก่อสร้าง ความสะดวก ส านักทอง ระยอง
ตลาดสังขฤกษ ์สามแยกเฉลิม สบายในการคมนาคม ยาว 200 เมตร สบายในการ

พระเกียรติ หมู่ที่ 1 และขนส่งผลผลิต หนา 0.23  เมตร คมนาคมและ

บา้นส านักทอง ทางการเกษตร พื้นที่ผิวจราจร ขนส่งผลผลิต

ต.ส านักทอง ไม่น้อยกวา่  ทางการเกษตร

อ.เมืองระยอง 4,400 ตารางเมตร

จ.ระยอง สถานที่ด าเนินการ  

(ถนนของอบจ.รย.0117) ถนนสาย 3320  

หมู่ 1 ต าบลส านักทอง

อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวดัระยอง

 กลุ่มเปา้หมาย  

2,500 ครัวเรือน

หน้า 8



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างวางทอ่ เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า ก่อสร้างวาง - 2,360,000 - - จ านวนถนนที่มีการ ระบายน้ า ทต.แกลง อบจ.
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั ได้สะดวกและลด ทอ่ระบายน้ า ก่อสร้างวางทอ่ ออกจาก กะเฉด ระยอง
ค.ส.ล. สายกะเฉด-หาดใหญ่ ปญัหาน้ าทว่มบา้น ค.ส.ล. ขนาด ระบายน้ า บา้นเรือนของ

ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียนวดัแกลงบน เรือนของประชาชน Ø  0.80 เมตร ประชาชนได้

ช่วง กม.ที่ 1+910 ถึง มอก.ชั้น 3 จ านวน สะดวกขึ้น

กม.ที่ 1+500 ม.3 ต.กะเฉด 531 ทอ่น และลดปญัหา

เชื่อมต่อ อบต.กะเฉด ความยาวรวม น้ าไม่ทว่มขัง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ประมาณ 590 

เมตร พร้อมบอ่พกั  

ค.ส.ล. จ านวนรวม 

59 บอ่พกั 

(ตามแบบแปลน

และผังบริเวณ

ของเทศบาลฯ)

12 โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ า ๑. เพื่อเปน็การ ก่อสร้างระบบระบายน้ า - ๑๙,๘๕๐,๐๐๐ - - จ านวนระยะทาง ๑. สามารถ ทต.บา้นเพ อบจ.
ถนนจ ารุง - หนิขาว และถนน บริหารจัดการ ถนนจ ารุง-หนิขาวและ ทอ่ระบายน้ า รักษาสภาพ ระยอง
เลียบหาดแม่ร าพงึ ของเสียจากต้นทาง ถนนเลียบหาดแม่ร าพึง แวดล้อมให้

ทต.บา้นเพ อ.เมืองระยอง ก่อนระบายลงสู่ ช่วงลานหินขาว-คลองสาป คงอยู่อย่าง

จ.ระยอง แหล่งน้ าธรรมชาติ พร้อมเชื่อมต่อ ยั่งยืน

๒. เพื่อแก้ไขปญัหา ท่อรวบรวมน้ าเสียเดิม ๒. มีระบบ

น้ าทว่มในภาพรวม -วางทอ่ระบายน้ า ระบายน้ า

ของพื้นที่ ขนาด 1.00 ม. ที่มีมาตรฐาน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

พร้อมบอ่พกั คสล . สามารถ

ความยาวรวม 119 ม. ระบายน้ า

-วางทอ่ระบายน้ า ได้ดีขึ้น

ขนาด 0.80 ม. และถูก

พร้อมบอ่พกั คสล . สุขลักษณะ
ความยาวรวม 1,422 ม.

-วางทอ่ระบายน้ า 

ขนาด 0.60 ม.

พร้อมบอ่พกั คสล . 
ความยาวรวม 1,472 ม.

กอ่สร้างอาคารดักน้ าเสีย 

1 แหง่ ก่อสร้างอาคาร

ปล่อยน้ าเสีย 1 แหง่
กอ่สร้างอาคารสูบน้ าเสีย 

พร้อมเคร่ืองสูบน้ าเสีย 

1 แห่ง วางท่อส่งน้ าเสีย

เพื่อเชื่อมต่อระบบ

รวบรวม
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการติดต้ังเสาไฟส่องสวา่ง เพื่อติดต้ังเสา ติดต้ังเสาไฟ - ๙๕๐,๐๐๐ - - จ านวนพื้นที่ที่มี ประชาชน ทต.เนินพระ อบจ.
กิ่งเด่ียว สูง๙ เมตร จ านวน ไฟส่องสวา่ง ส่องสวา่งกิ่งเด่ียวสูง แสงสวา่งเพิ่มขึ้น ปลอดภยั ระยอง
๑๗ ต้น พร้อมติดต้ังหม้อแปลง กิ่งเด่ียวสูง ๙ เมตร ๙ เมตร จ านวน ๑๗ ต้น ในการใช้

ไฟฟา้ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควเีอ จ านวน ๑๗ ต้น พร้อมติดต้ังหมอ้แปลง เส้นทาง

จ านวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ พร้อมติดต้ัง ไฟฟา้ ขนาด ๑ เฟส คมนาคม

ควบคุม จ านวน ๑ ชุด หม้อแปลงไฟฟา้ ๓๐ เควเีอ 

ถนนซอยแวววงศ์ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ จ านวน ๑ ชุด และ

หมู่ที่ ๑ ต.เนินพระ เควีเอ จ านวน ๑ ชุด อุปกรณ์ควบคุม 

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาล และอุปกรณ์ควบคุม จ านวน ๑ ชุด

นครระยอง อ.เมืองระยอง จ านวน ๑ ชุด

จ.ระยอง

14 ปรับปรุงถนนแอสฟสัติกท์ เพื่อมีเส้นทางการ ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ - 20,680,000 - - จ านวนถนน การสัญจร ทต.ทบัมา อบจ.
คอนกรีตถนนสายทบัมา - คมนาคมที่ได้ ติกคอนกรีต เปน็ถนน ที่ไม้มาตรฐาน สะดวกและ ระยอง
เกาะพรวด ระยะ 2 หมู่ที่ 1 มาตรฐาน ปอ้งกัน คสล.กวา้งประมาณ เพิ่มขึ้น แก้ไขปญัหา

ต าบลทบัมา อ าเภอเมืองระยอง และ แก้ไขปญัหา 12 เมตร ยาวประมาณ น้ าทว่ม

จังหวดัระยอง น้ าทว่ม 2,300 เมตร หนาเฉล่ีย

 ประมาณ 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

27,300 ตรม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างรางระบาย - 5,038,000 - - ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน ทต.น้ าคอก อบจ.
สายน้ าคอก - หนองตาขาน ได้รับความสะดวก น้ ารูปตัวยู ก่อสร้างตามกรม ได้รับความ ระยอง
หมู่ที่ 2 ต.น้ าคอก สบายในการสัญจร สายน้ าคอก - หนอง ทางหลวงชนบท สะดวกสบาย

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ไป-มา ตาขาน กวา้ง ในการสัญจร

หมู่ที่ 1 ต.ทบัมา ภายใน 0.40 ม. ไป-มา ระหว่าง

อ.เมืองระยอง ลึก 0.50 ม. ต าบล

จ.ระยอง ยาว 117 ม.

(ตามแบบแปลนของ

ทางราชการ)

16 โครงการก่อสร้างถนนคอน เพื่อใหก้ารสัญจร ถนนคอนกรีต - 4,341,000 - - จ านวนถนนที่ การสัญจร อบต.แกลง อบจ.
กรีตเสริมเหล็กสาย 157 ไปมาระหวา่งต าบล เสริมเหล็ก ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาระหวา่ง ระยอง

หมู่ที่ 1 อบต.แกลง เปน็ไปโดยสะดวก ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ต าบลเปน็ไป

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ รวดเร็วและปลอดภยั ยาว 1,340.00 ม. โดยสะดวก 

หมู่ที่ 9 ต.กะเฉด หนา 0.15 ม. รวดเร็วและ 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือ พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภยั

ไม่น้อยกวา่ 8,040 

ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง - 3,000,000 - - จ านวนถนนที่ มีถนนใช้ อบต. อบจ.
เสริมเหล็กสายหว้งหลาวโอน - ส าหรับใช้ในการ ประมาณ 6 เมตร ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น สัญจรไป – บา้นแลง ระยอง
เขาพระบาท หมู่ที่ 4 คมนาคมสัญจรไปมา ยาวประมาณ 916 มาสะดวก

ต.บา้นแลง เชื่อมต่อกับ 2.เพื่อใช้ในการขนส่ง เมตร หนา 0.15 ขึ้นการเดิน

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง สินค้าทางการเกษตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ทางไป-มา 

จ.ระยอง 5,484 ตรม. สะดวก

ไหล่ทางลูกรังบด ปลอดภยั

  อัดแน่นกวา้งข้างละ มีถนนใช้

0.50 เมตร หรือ ในการขนส่ง

พื้นที่ไหล่ทางลูกรัง สินค้าการ

ไม่น้อยกวา่ 916 เกษตร

ตารางเมตร 

พร้อมปา้ยโครงการ 

(ตามแบบของ

ทางราชการ)

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนนท คสล. - 2,290,000 - - จ านวนระยะทางถนน ประชาชน อบต.เพ อบจ.

เสริมเหล็ก สายในไร่ บา้นช่น ได้รับความสะดวก ขนาดกว้าง 12.00 ม. คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับความ ระยอง

หมู่ที่ 1 ต าบลเพ  อ.เมือง ในการคมนาคม ยาว 300.00 ม. ที่ก่อสร้าง สะดวกใน

จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว หนาเฉล่ีย 0.20 ม.พืน้ผิว การคมนาคม

ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 จราจรไม่น้อยกวา่

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 3,600.00 ตร.ม.

จ.ระยอง 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. ช่วงที่ 1 - 18,730,000 - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน อบต.ตะพง อบจ.
สายยายดา - หว้ยหนิดาด หมู่ที่ 3 , 11 , 14 กวา้ง  7 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความ ระยอง
หมู่ที่ 3 , 11 , 14 ต.ตะพง ได้มีถนนส าหรับ ยาว  458  เมตร  สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ใช้ในการคมนาคม หนา 0.15  เมตร  ในการ

หมู่ที่ 4  ต.บา้นแลง อย่างสะดวก ช่วงที ่2  กวา้ง  6 เมตร  คมนาคม

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง รวดเร็ว ยาว  3,922  เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

20 ก่อสร้างขยายผิวทางจราจร เพื่อใหป้ระชาชน จาก 2 เลน เปน็ 4 เลน - 12,000,000 - - จ านวนร้อยละ ประชาชน อบต.กะเฉด อบจ.
ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับความสะดวก พร้อมวางทอ่ระบาย ของผู้ใช้ประโยชน์ มีความสะดวก ระยอง
ถนนสายกะเฉด – สังขฤกษ์ ในการคมนาคม น้ า  2 ข้างทาง ในการคมนาคม

หมู่ที่ ๑ ต.กะเฉด มีความคาบเกี่ยว  

อ.เมืองระยอง ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 3

จ.ระยอง เทศบาลต าบล

แกลงกะเฉด 

อ.เมือง จ.ระยอง

21 ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ขยายสะพาน คสล. - 5,000,000 - - จ านวนพื้นที่ที่ด าเนิน ประชาชน อบต. อบจ.
เสริมเหล็กถนนสาย  3320 ความสะดวกสบาย 22 ม. ยาว 27 ม. การขยายและ ได้รับความ ส านักทอง ระยอง
(ตลาดสังขฤกษ)์ ในการคมนาคม บริเวณ ถนนสาย ด าเนินการก่อสร้าง สะดวกสบาย

หมู่ที่ 1 ต.ส านักทอง 3320 หมู่ที่ 1 ในการคมนาคม

อ.เมืองระยอง ต.ส านักทอง อ.เมอืงระยอง

จ.ระยอง  จ.ระยอง กลุ่มเป้าหมาย

(ถนนของอบจ.ระยอง 0117) 2500 ครัวเรือน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการก่อสร้างวางทอ่ เพื่อใหม้ีการฉระบาย ก่อสร้างวางทอ่ - - 6,000,000 - จ านวนถนนที่มี ระบายน้ าออก ทต.แกลง อบจ.
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั และ น้ าได้สะดวก และ ระบายน้ า ค.ส.ล. การก่อสร้างวางทอ่ จากบา้นเรือน กะเฉด ระยอง
ทางเดินเท้า ค.ส.ล.สายกะเฉด – ลดปญัหาน้ าทว่ม ขนาด Ø 0.60 เมตร ระบายน้ า ของประชาชน

หาดใหญ่ ซอย 2 ม.3 บา้นเรือนของ ยาวรวมประมาณ ได้สะดวกขึ้น

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ประชาชน และ 974 เมตร พร้อม และลดปญัหา

จ.ระยอง เชื่อมต่อกับ ใหม้ีทางเดินเทา้ที่ได้ บอ่พกั ค.ส.ล. จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง

อบต.กะเฉด (ชุมชนกะเฉด) มาตรฐาน รวม 100 บอ่พกั รวมไปถึงมี

อ.เมืองระยอง และปลอดภยั และก่อสร้างทางเดิน ทางเดินเทา้ที่

จ.ระยอง ส าหรับประชาชน เท้า คสล. กว้าง 1.50 ได้มาตรฐาน

 ใช้ในการสัญจรไปมา เมตร ยาวรวม 974 และปลอดภยั

เมตร หนาเฉล่ีย 0.08

 เมตรหรือมีพื้นที่ทาง

 เดินเทา้ไม่น้อยกวา่

1,461ตารางเมตร

23 โครงการก่อสร้างทางเทา้ ๑. เพื่อส่งเสริม ทางเทา้ คสล. - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - จ านวนระยะทาง ๑. สามารถ ทต.บา้นเพ อบจ.
ค.ส.ล. สายเลียบหาดแม่ร าพงึ และพฒันา ถนนสายเลียบ พื้นที่ทางเทา้ ดึงดูดนัก ระยอง

(ต่อจากเดิม) การทอ่งเที่ยว หาดแม่ร าพงึ ทอ่งเที่ยว

ทต.บา้นเพ อ.เมืองระยอง จังหวดัระยอง ช่วงซุ้มประตูลาน เข้าเที่ยว

จ.ระยอง รวมทั้งเปน็การ หนิขาว-สุดเขตเทศบาล จังหวดัระยอง

ขยายการทอ่ง ทางเทา้ คสล. ได้ตลอดทั้งปี

เที่ยวสู่ระดับ กวา้ง 4.50-7.50 ม. ๒. มีสถาน

สากลต่อไป ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. ที่พกัผ่อน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒. เพื่อพฒันา หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ เพิ่มมากขึ้น

สถานที่ทอ่งเที่ยว 1,975 ตร.ม. ๓. สามารถ

เดิมใหเ้ปน็ที่ดึงดูด พร้อมก่อสร้างก าแพง ปอ้งกันการ

ใจของนักทอ่งเที่ยว กนัดิน คสล. ความสูง รุกล้ าบริเวณ

๓. เพื่อเปน็การ 0.80-1.00 ม. พื้นที่ชายหาด

ปอ้งกันการรุกล้ า  ยาว 90 ม.

พื้นที่ชายหาด

24 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้ากิง่เด่ียว เพื่อติดต้ังเสา เสาไฟฟา้กิ่งเด่ียว - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ - จ านวนพื้นที่ที่ ประชาชน ทต.เนินพระ อบจ.
สูง ๙ เมตร จ านวน ๑๔ ต้น ไฟฟา้กิ่งเด่ียวสูง สูง ๙ เมตร มีแสงสวา่งเพิ่มขึ้น ปลอดภยั ระยอง
พร้อมขยายเขตไฟฟา้แรงสูง ๙ เมตร จ านวน จ านวน ๑๔ ต้น ในการใช้เส้น

และติดต้ัง หม้อแปลงขนาด ๑๔ ต้น พร้อม พร้อมขยาย ทางคมนาคม

๑ เฟส ๓๐ เควเีอ ขยายเขตไฟฟา้ เขตไฟฟา้แรงสูง

จ านวน ๑ ชุด ถนนเนนิหลุมถ่าน แรงสูงและติดต้ัง และติดต้ังหม้อแปลง

หมู่ที่ ๒ ต.เนินพระ หม้อแปลงขนาด ขนาด ๑ เฟส 

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาล ๑ เฟส ๓๐ เควเีอ ๓๐ เควเีอ

นครระยอง อ.เมืองระยอง จ านวน ๑ ชุด

จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริม เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ก่อสร้างผนังคอนกรีต - - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - ระยะทาง การสัญจร ทต.ทบัมา อบจ.
เหล็กปอ้งกันตล่ิงพงัสองข้าง ปญัหาน้ าทว่ม เสริมเหล็กและ สะดวกและ ระยอง
ล าคลองทบัมาพร้อมสะพาน สะพานคนเดิน แก้ไขปญัหา

คนเดิน หมู่ที่ 4 ต.ทบัมา น้ าทว่ม

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารสัญจร ถนนคอนกรีตเสริม - - 2,021,000 - จ านวนถนนที่ การสัญจร อบต. อบจ.
เสริมเหล็กสายร่วมพฒันา - ไปมาระหวา่งต าบล เหล็ก ขนาด กวา้ง ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาระหวา่ง แกลง ระยอง

สร้อยสุนทร หมู่ที่ 5 เปน็ไปโดย สะดวก 6.00 เมตร ต าบล เปน็ไป

อบต.แกลง มีความคาบเกี่ยว รวดเร็วและปลอดภยั ยาว 624.00 เมตร โดยรวดเร็ว

ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 ต.กะเฉด หนา 0.15 เมตร และปลอดภยั

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือ พื้นที่ผิวจราจร  

ไม่น้อยกวา่ 3,744

ตารางเมตร

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 1.ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 19,500,000 - จ านวนถนนที่ มีถนน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ส าหรับใช้ในการ ยาว 5,000 ม. ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชสั้ญจรไป-มา บา้นแลง ระยอง
สายสวนปา่ - หนองเต่า คมนาคมสัญจร หนา 0.15 ม. หรือ สะดวกขึ้น

หมู่ที่ 6 ต.บา้นแลง ไป-มา พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ปลอดภยั

เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 4 2.เพื่อใช้ในการ กวา่ 30,000 ตร.ม. มีถนนใช้

ต.นาตาขวญั ขนส่งสินค้าทางการ พร้อมไหล่ทางบดอัดแน่น ในการขน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เกษตร กวา้งข้างละ 0.50 ม. ส่งสินค้า
หรือพื้นที่ไหล่ทางไมน่อ้ย การเกษตร

กวา่ 5,000 ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารสัญจร ถนน คสล. กวา้ง 6  ม. - - 4,179,000 - ถนน คสล. การสัญจร อบต. อบจ.
เสริมเหล็ก ถนนสายตาโรง – ไปมาในการเกษตร หนา 0.15 ม. กวา้ง 6 เมตร ไปมาในการ นาตาขวญั ระยอง
หนองมะปริง หมู่ที่ 2 การทอ่งเที่ยว ยาวประมาณ 995 ม. หนา 0.15 เมตร เกษตร 

ต.นาตาขวญั เกิดความปลอดภยั ยาว 995 เมตร การทอ่งเที่ยว

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ และสะดวกมากยิง่ขึน้ เกิดความ

หมู่ที่ 7 ต.ตาขัน ปลอดภยั

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง และสะดวก

มากยิ่งขึ้น 

29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กวา้ง  - - 3,160,000 - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน อบต.ตะพง อบจ.
สาย ตรอกบา้นใหม่  หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 2 , 11  6 เมตร  ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

11  ต.ตะพง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ได้มีถนนส าหรับ 640 เมตร  ในการคมนาคม

ต.บา้นแลง อ.เมืองระยอง ใช้ในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร

จ.ระยอง  อย่างสะดวก  พร้อมท าผนังกัน

 รวดเร็ว ตล่ิงพงั 1 แหง่

ตามแบบของ

ทางราชการ   

30 จับเรียงหินใหญ่บริเวณฝายน้ าล้น เพื่อปอ้งกันการ ยาวฝ่ังละ  ๑๗๕  เมตร  - - 2,000,000 - จ านวนร้อยละของ สามารถ อบต.กะเฉด อบจ.
คลองใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.กะเฉด กัดเซาะบริเวณ หนา  ๐.๓๐  เมตร ผู้ใช้ประโยชน์ ปอ้งกัน ระยอง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ริมตล่ิง การกัดเซาะ

หมู่ที่ 3 ทต.แกลงกะเฉด บริเวณริมตล่ิง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได้
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ผลผลิต ถนน คสล. - - 3,300,000 - จ านวนระยะทาง ประชาชน อบต. อบจ.
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 1 ได้รับความสะดวก กวา้ง 6 เมตร ยาว ของถนนที่ก่อสร้าง ได้รับความ ส านักทอง ระยอง
บา้นส านักทอง สบายในการคมนาคม  1,000 เมตร หนา สะดวกสบาย

ต.ส านักทอง  และขนส่งผลผลิต 0.15 เมตร ในการ

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทางการเกษตร พื้นที่ผิวจราจร คมนาคม

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ไม่น้อยกวา่  และขนส่ง

จ.ระยอง 6,000 ตร.ม. ผลผลิตทาง

กลุ่มเปา้หมาย การเกษตร

1,000 ครัวเรือน

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหม้ีถนน - ก่อสร้างถนน - - - 6,500,000 จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน ทต. อบจ.
เสริมเหล็กสายกะเฉด - ที่ได้มาตรฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน มีถนนที่ได้ แกลงกะเฉด ระยอง

หาดใหญ่ (3320) ช่วงกม.ที่ และปลอดภยั กวา้งเฉล่ีย 7.80 – มาตรฐาน

 0+000 ถึง กม.ที่ 0+528 ส าหรับประชาชน 18.00 เมตร ยาว และปลอดภยั

(ส่ีแยกไฟแดงถงึสะพานกะเฉด) ใช้ในการสัญจร 528 เมตร หนาเฉล่ีย ใช้ในการสัญจร
ม.3  ต.กะเฉด 0.20 เมตร หรือพื้น

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 

อบต.กะเฉด อ.เมืองระยอง  7,330 ตารางเมตร

จ.ระยอง (ตามแบบแปลน

และผังบริเวณ

ของเทศบาลฯ)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.ประชาชน ขนาดกวา้ง 5 เมตร - - - 2,900,000 จ านวนถนนที่ได้ มีถนน อบต. อบจ.
เสริมเหล็ก สายศรีนครินทร์ มีถนนส าหรับใช้ ยาวประมาณ มาตรฐาน ใช้สัญจร บา้นแลง ระยอง
ซอย 4 หมู่ที่ 6 ต.บา้นแลง ในการคมนาคม 480 เมตร หรือพื้นที่ ไป – มา

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สัญจรไป-มา ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ สะดวกขึ้น

ต.นาตาขวญั 2. เพื่อใช้ในการ 2,400 ตรม. การเดินทาง

อ.เมืองระยอง ขนส่งสินค้าทางการ พร้อมไหล่ทาง ไป-มา สะดวก

จ.ระยอง เกษตร บดอัดแน่น ปลอดภยั

กวา้งข้างละ 0.50 มีถนนใช้ในการ

เมตร หรือพื้นที่ ขนส่งสินค้า

ไหล่ทางบดอัดแน่น การเกษตร

ไม่น้อยกวา่

 480 ตร.ม.

พร้อมวางทอ่ คสล.

ชั้น 3 ขนาด 0.80

x 1 เมตร

34 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งตามแนว เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง - - - 9,500,000 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง ประชาชน อบต. อบจ.
ถนน สาย 3139 หมู่ที่ 5  ได้รับความสะดวก ชนิดกิ่งเด่ียว ชนิดกิ่งเด่ียว ได้รับความ นาตาขวญั ระยอง

ต.นาตาขวญั อ.เมืองระยอง และปลอดภยัในการ ความสูง 9 เมตร จ านวนไม่น้อยกวา่ สะดวก และ

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เดินทางในเวลา จ านวนไม่น้อยกวา่ 183 ต้น ปลอดภยั

หมู่ที่ 10 ต.ชากบก กลางคืน 183 ต้น ในการเดินทาง

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง ในเวลากลางคืน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กว้าง 6 ม. - - - 9,750,000 จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน อบต.ตะพง อบจ.
สายหาดแม่ร าพงึ-ปั้นทอง- หมู่ที่ 5 ได้มีถนน ยาว 1,220 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง
บา้นเพ หมู่ที่ 5 ต.ตะพง ส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 ม. ในการคมนาคม

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ คมนาคมอย่าง พร้อมฝังทอ่ระบายน้ า

หมู่ที่ 5 ต.เพ สะดวกรวดเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 0.60 x 1.00 ม. 

พร้อมบอ่พกั คสล .

 ทกุระยะ 10 ม.

ทั้งสองข้างทางและ  

  ท่อลอดเหล่ียม 1 แหง่

36 ติดต้ังโคมไฟฟา้ภายนอก เพื่อใหป้ระชาชน ผลผลิต โคมไฟฟา้ - - - 1,500,000 จ านวนโคมไฟฟา้ ประชาชน อบต. อบจ.
บริเวณทางเดินเทา้ ถนนสาย มีความปลอดภยั ภายนอกบริเวณทาง ที่ติดต้ัง มีความ ส านักทอง ระยอง
3320 ตลาดสังขฤกษ์ ในชีวติและทรัพย์สิน เดินเทา้ จ านวน ปลอดภยั

หมู่  1 ต.ส านักทอง การคมนาคม 60 ต้น สถานที่ ในชีวติและ

อ.เมืองระยอง ปลอดภยั ด าเนินการ หมู่  1 ทรัพย์สิน

จ.ระยอง ถนนสาย 3320 การคมนาคม

(ถนนของ อบจ.รย.0117) ตลาดสังขฤกษ์ ปลอดภยัมาก

 ต.ส านักทอง ขึ้น

  กลุ่มเปา้หมาย 

 2,500  ครัวเรือน

- - 69,643,500 94,239,000 142,960,000 30,150,000 - - - -รวม 36 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่แองเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

   2.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟแูละ 1)เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศน์ 1) ก่อสร้างสะพาน 11,000,000  - - - สะพานยาว 1) มีสภาพ เทศบาล อบจ.

พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง ชายฝ่ังคืนความสมบรูณ์ ศึกษาธรรมชาติ 920 เมตร ปา่ชายเลน ต าบล ระยอง

อนุรักษลุ่์มน้ าปา่ชายเลน สู่ปา่ชายเลน เกิดความ ด้วยไม้เนื้อแข็ง ที่อุดมสมบรูณ์ เนินฆ้อ

คลองทา่ตาโบย๊ หมู่ที่ 2 สมดุลย์ในระบบนิเวศน์ ยาว 920 เมตร 2)  มีสถานที่

ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง ประชาชนมีส่วนร่วมใน 2) ศาลาที่พกั ทอ่งเที่ยว

จังหวดัระยอง การสงวนบ ารุงรักษา นักทอ่งเที่ยว เพิ่มขึ้นใน

(แผนชุมชน ม.2) และใช้ประโยชน์ จ านวน 3 จุด ต าบลและ

จากทรัพยากรธรรมชาติ 3) จุดชมววิ จังหวดั

ปา่ชายเลน จ านวน 2 จุด 3) ทอ้งถิ่นมี

2)เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง เศรษฐกิจดีขึ้น

ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของต าบลและจังหวดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอแกลง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 ก่อสร้างสะพานศึกษา  - เพื่อพฒันาแหล่ง  - ก่อสร้างสะพานศึกษา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สถานที่  - มีแหล่ง อบต. อบจ.

ธรรมชาติและจุดชมววิ ทอ่งเที่ยวในชุมชน ธรรมชาติและจุดชุมววิ ทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยว พงัราด ระยอง

หมู่ที่ 5 ต าบลพงัราด ใหดี้ยิ่งขึ้น เชิงอนุรักษ์ เชิงอนุรักษ์

 - เพื่อใหป้ระชาชน จ านวน  - ประชาชน

ในชุมชนมีรายได้ 1 แหง่ มีรายได้จาก

จากการทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยว

 - เพื่อปอ้งกันการบกุรุก  - มีการ

และท าลายปา่ชายเลน อนุรักษ์

ปา่ชายเลน

3 โครงการพฒันาแหล่ง 1. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการ 1. ปรับปรุงลานทุ่ง 5,000,000     -  -  - ร้อยละ 80 ของ 1.นกัทอ่งเที่ยว เทศบาล อบจ.

ทอ่งเที่ยวทุ่งโปรงทอง ทอ่งเที่ยวใหม้ีศักยภาพ โปรงทอง ขนาดกวา้ง ของประชาชน มีความ ต าบล ระยอง

หมู่ที่ 7 ต าบลปากน้ า เพิ่มมากขึ้น 6.00 เมตร โดยเปล่ียน ที่ได้รับประโยชน์ ปลอดภยั ปากน้ า

กระแส อ าเภอแกลง 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการ ฐานรากคอนกรีต ในการเดิน ประแส

จังหวดัระยอง ทอ่งเที่ยวทุ่งโปรงทอง เสริมเหล็กซ่อมแซม ชมธรรมชาติ

ใหห้ลากหลายใน โครงสร้างและพื้นไม้ 2. สะพาน

การเรียนรู้ธรรมชาติ พร้อมขยายที่นั่ง ได้มาตรฐาน

3.เพื่อเพิ่มความปลอดภยั ไม้เนื้อแข็ง รองรับ

แก่นักทอ่งเที่ยวที่ 2.กอ่สร้างศาลาประกอบ นักทอ่งเที่ยว

เข้ามาเดินชมศึกษา กจิกรรมฐานรากคอนกรีต 3.ผู้ด้อยโอกาส

ธรรมชาติทุ่งโปรงทอง เสริมเหล็กและโครงสร้าง ผู้พกิาร สะดวก

หน้า 2



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ไม้เนื้อแข็งทั้งหมด ใช้ชีวิตเทา่เทยีม

3. ก่อสร้างสะพานเดิน กับคนทั่วไป

ชมธรรมชาติ ฐานราก 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 4. ชุมชน
และโครงสร้างไมเ้นื้อแข็ง เศรษฐกจิดีขึ้น 

มีรายได้

เกิดความ

เข้มแข็ง

4 ก่อสร้างปรับปรุงทา่เทยีบ ๑.เพื่อปรับปรุงทา่เทยีบ (ตามแบบแปลนเทศบาล 30,000,000  -  -  - จ านวน 1.ประชาชน เทศบาล อบจ.

เรืออ่าวมะขามปอ้ม เรือที่ช ารุดใหใ้ช้การได้ดี ต าบลสุนทรภู)่ ๑ แหง่ และนักทอ่ง ต าบล ระยอง

หมู่ที่ 6 ต าบลกร่ า และปลอดภยัแก่ เที่ยวที่ใช้ สุนทรภู่

อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง นักทอ่งเที่ยวและ บริการมีความ

ประชาชนที่มาใช้บริการ ปลอดภยั

๒.เพื่อใหม้ีสถานที่เทยีบ พงึพอใจ

เรือทอ่งเที่ยวและ มากขึ้น

ประมงอย่างเพยีงพอ 2.มีสถานที่

และปลอดภยั เทยีบเรือ

อย่างเพยีงพอ

และเปน็

ระเบยีบ

หน้า 3



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อพฒันาที่วา่งริม  - ก่อสร้างทางจักรยาน 14,000,000   -  -  -  - เส้นทาง  -ประชาชนใช้ เทศบาล อบจ.

เส้นทางจักรยานริมคลอง คลองวงัมะนาวใหเ้ปน็ กวา้ง 4.00 ม. ยาว จักรยาน เส้นทาง ต าบล ระยอง

วงัมะนาวพร้อมปรับปรุง ทางจักรยานปั่นออก 2,300.00 ม. คิดเปน็  2,300 ม. ส าหรับปั่น ทุ่งควายกิน

ภมูิทศัน์ หมู่ที่ 11 ก าลังกายของชุมชน พื้นที่ 9,200.00 ตร.ม. จักรยานออก

ต าบลทุ่งควายกิน  - เพื่อพฒันาใหเ้ปน็ และงานภมูทิัศนริ์มคลอง ก าลังกาย

(ทต.ทุ่งควายกิน) สถานที่พกัผ่อน  STA.0+000ถึง STA.  - ประชาชน

มีความคาบเกี่ยวต่อ ส าหรับชุมชนและ 2+300 มีสถานที่พกั

เนื่องกับ หมู่ที่ 11 ประชาชนทั่วไป ผ่อนสัมผัส

ต าบลทุ่งควายกิน  - เพื่อพฒันาเปน็ ธรรมชาติริม

(อบต.ทุ่งควายกิน) แหล่งทอ่งเที่ยวใน คลอง 

อ าเภอแกลง อนาคต เช่น ตลาดน้ า  - ประชาชน

จังหวดัระยอง สวนไม้ดอกริมคลอง มีสถานที่

และกิจกรรมต่างๆ  ส าหรับจัด

กิจกรรมตาม

วถิีชาวบา้นใน
อนาคตและ

ประเพณีต่างๆ

- - 70,000,000  10,000,000   10,000,000   10,000,000   - - - -รวม 5 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่แองเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน
   2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการอันซีนกองดิน  -เพื่อพฒันาแหล่ง  -โดยท าการก่อสร้าง 10,000,000  - - - สถานที่ทอ่งเที่ยว แหล่งทอ่ง เทศบาล อบจ.

ทอ่งเที่ยวในชุมชน 1. อาคารบริการ เชิงอนุรักษ์ เที่ยวในชุมชน ต าบล ระยอง

ใหดี้ยิ่งขึ้น นกัทอ่งเที่ยว ขนาด จ านวน 1 แหง่ เปน็ที่รู้จัก กองดิน

 -เพื่อพฒันาคุณภาพ 6.00x16.00 เมตร ดังนี้ ประชาชน

ชีวติของคนในชุมชน  -หอ้งเจ้าหนา้ที่ 1 หอ้ง มีรายได้จาก

ใหดี้ยิ่งขึ้น  -หอ้งน้ าหญิง  3  หอ้ง การทอ่งเที่ยว

 -เพื่อเผยแพร่แหล่ง  -หอ้งน้ าชาย  3  หอ้ง -ปา่ชายเลน

ทอ่งเที่ยวประชาชนทั่วไป 2. สะพานแขวน 2 ชุด และทรัพยากร

 -เพื่อสร้างรายได้  -บริเวณศาลาท่าน้ ากองดิน ธรรมชาติไม่

เข้าสู่ชุมชน  ความยาว 85.00  เมตร ถูกท าลาย

 -เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์/ -ในปา่ชายเลน เป็นแหล่งเรียน

การทอ่งเที่ยวใหดี้ยิ่งขึ้น ความยาว 50.00 เมตร รู้ ใหก้ับ เด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอแกลง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 -เพื่อปอ้งกันการบกุรุก 3. หอดูนก เยาวชน

ท าลายปา่ชายเลน 4. จุดพกัสถานเีรียนรู้ ประชาชน

และทรัพยากร จ านวน  8  แหง่ ในชุมชน 

ธรรมชาติในพื้นที่ 5. สะพานไม้ชมป่าชายเลน ต าบลกองดิน

6. ติดต้ังอุปกรณ์ปีนหน้าผา และต าบล

บริเวณหน้าผาวัดเขาถ้ าระฆงัทอง พงัราด

- - 10,000,000  -           -           -           - - - -รวม 1 โครงการ

หน้า 6



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจร เพื่อสร้างความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ชนิดเครือขา่ย 6,200,000  -  -  - จ านวน ประชาชนและ เทศบาล อบจ.
ปิด CCTV จ านวน 4 ในชีวิตและทรัพยสิ์นของ แบบมุมมองคงที่ ส าหรับ 78 ตัว นักท่องเที่ยวมี ต าบล ระยอง

เส้นทาง ประชาชนในพื้นที่และ ติดต้ังภายนอกอาคาร ความปลอดภัย เมืองแกลง
สร้างความเชื่อมั่น (Outdoor Fixed ในชีวิตและ

ให้กบันักท่องเที่ยว  NetworkCamera) ทรัพยสิ์น

ทั่วไปที่สัญจรผ่าน แบบที่ 3 จ านวน 78 ตัว

ไปมา พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ

และการติดต้ัง

- - 6,200,000    -               -               -               - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอแกลง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.2 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างและปรับ  - เพื่อใหก้ารระบาย โดยก่อสร้างเปน็ผิวจราจร 21,648,000  -  -  -  - จ านวน  - การระบาย เทศบาล อบจ.
ปรุงถนนแหลมยางต่อจาก น้ าสะดวก คสล. หนา 0.20 ม. กวา้ง 1 เส้น น้ าเปน็ไปด้วย ต าบล ระยอง
ของเดิมไปจนถึงศาลา  - เพื่อใหป้ระชาชนที่ 8.00 ม. ยาว 1,600 ม.หรือ  - ร้อยละ60 ความสะดวก เมืองแกลง
แหลมยาง ทต.เมืองแกลง เดินทางสัญจรไปมา มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ของประชาชน รวดเร็วยิ่งขึ้น

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ มีความปลอดภยัใน 12,800 ตร.ม. พร้อมวา่งทอ่ ได้รับความ  - ประชาชน

ทต.ทุ่งควายกิน ชีวติและทรัพย์สิน ระบายน้ า Ø0.60 ม. ทาง สะดวกปลอดภยั และนักทอ่ง

อ.แกลง จ.ระยอง  - เพื่อส่งเสริมการ เทา้กวา้ง 1.00 ม. ทั้งสอง ในการเดินทาง เที่ยวเดินทาง

ทอ่งเที่ยวริมคลอง ข้างพร้อมไฟทาง เพิ่มขึ้นมีน้ า สัญจรไปมามี

ประแส ทว่มขังลดลง ความสะดวก

สบายปลอดภยั

ยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอแกลง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชน ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต 7,223,275     -  -  - มีถนนคอนกรีต ประชาชนได้ เทศบาล อบจ.
คอนกรีตเหล็ก (ใช้เหล็ก สัญจรไปมาอย่าง เสริมเหล็ก (ใช้เหล็ก wire เสริมเหล็กเพิ่มขึ้น รับความ ต าบล ระยอง

wire mash) ถนนสาย สะดวกสบาย  mash) ขนาดกวา้ง จ านวน 1 สาย สะดวกสบาย บา้นนา

ทุ่งเค็ด - ส านักยาง หมู่ที่ 6 6.00 เมตรยาว 2,000 ม. และจ านวนระยะ ในการเดินทาง

ต.บา้นนา อ.แกลง หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปน็ ทางที่ก่อสร้าง สัญจรไปมา

(บน.0601) มีความคาบ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 

เกี่ยวต่อเนื่อง กับ หมู่ที่ 9 12,000 ตารางเมตร ไหล่

ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา ทางลงหนิคลุกกวา้งเฉล่ีย

จ.ระยอง ข้างละ 0.50 เมตร 

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนน คสล.  กวา้ง 6 เมตร ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ประชาชน เทศบาล อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่และประชาชน ยาว 600 เมตร  หนา 600 เมตร ทั่วไปที่สัญจร ต าบล ระยอง

สายหว้ยยาง - ส านกัไมห้อม ทั่วไปมีถนนส าหรับ 0.15 เมตร ไปมาได้รับ สองสลึง

หมู่ที่ ๓ บา้นเนินดินแดง ใช้ในการคมนาคม ความสะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ อย่างสะดวกรวดเร็ว สบายและมี

หมู่ที่ 3 ต.หว้ยยาง ความปลอดภยั

อ.แกลง จ.ระยอง ในการเดินทาง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมกีาร ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 12,000,000   -  -  - จ านวนระยะ ประชาชนมี อบต. อบจ.

เหล็กสายกระแสบน-อู่ทอง คมนาคม ขนส่ง ที่ 1,245.00 ม.หนา 0.20 ม. ทางที่ก่อสร้าง ความสะดวก กระแสบน ระยอง

หมู่ที่ 1, 9, 14 ต.กระแสบน สะดวก รวดเร็ว พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู สบายในการ

อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว จ านวน 2 ข้าง หรือมีปริมาณ สัญจรไปมา

ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 5 ต.บา้นนา พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

อ.แกลง จ.ระยอง 9,960 ตารางเมตร 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 ปรับปรุงถนนแอสฟลัส์ติก เพื่อความสะดวกใน ปรับปรุงผิวจราจรเดิม 10,000,000   -  -  - ร้อยละ 80 ๑.ประชาชนมี อบต. อบจ.

คอนกรีต สายคลองปนู- การสัญจรไปมาในการ พร้อมขยายผิวจราจร ที่ใช้ถนนมี ถนนใช้สัญจร คลองปนู ระยอง

ทุ่งควายกิน หมู่ ๗ หมู่ 5 ใช้ยานพาหนะ เพิ่มข้างละ ๑.๐๐ ม. ความสะดวก ที่ปลอดภยั

ต.คลองปนู ยาว ๒,๑๐๐ ม. และปลอดภยั ๒.สามารถ

6 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมี ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละร้อยของ ประชาชนมี อบต. อบจ.

ไฟฟา้สาธารณะสาย ความปลอดภยัช่วง ประชาชนได้ใช้ ความปลอดภยั ชากโดน ระยอง

เฉลิมราษฎร์ หมู่ ๒ เวลากลางคืนในการ ไฟฟา้อย่างทั่วถึง ช่วงเวลา

เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ สัญจรไปมา กลางคืนในการ

ต าบลเนินฆ้อ เดินทางสัญจร

ไปมา

7 วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 1.เพื่อใหก้ารระบายน้ า วางทอ่ระบายน้ า 2,200,000     -  -  - จ านวน  -มีรางระบาย อบต. อบจ.
พร้อมก่อสร้างรางระบาย สะดวก คสล.  ขนาด 0.60 เมตร  ๑ แหง่ น้ าได้ ลดปญัหา ทางเกวยีน ระยอง
น้ ารางต้ืน  ถนนสายโรงสี- 2.เพื่อลดปญัหา พร้อมก่อสร้าง ทว่มขัง

คลองใช้ หมู่ที2่ มีความ น้ าทว่มขัง รางระบายน้ ารางต้ืน  -เพิ่มความ

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 3.เพื่อใหก้ารสัญจรไปมากวา้ง 1.00 เมตร  สะดวกแก่

หมู๓่ อบต.กระแสบน สะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชน

ต.กระแสบน อ.แกลง  จ านวน  2  ข้าง ทั้งสองต าบล

จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพื่อใหไ้ด้ถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต ๑,๖๐๐,๐๐๐ 1,600,000    -  - ระยะทาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

ชากตาอู่ – เนินส าราญ เสริมเหล็กที่ได้ เสริมเหล็กกวา้ง 6.00 เมตร ความสะดวก พงัราด ระยอง

หมู่ที่ 6 ต าบลพงัราด มาตราฐาน เหมาะ ยาว 390 เมตร ในการคมนาคม

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง ส าหรับการใหบ้ริการ หนา 0.15 เมตร และขนส่ง

กับหมู่ที่ 9 ประชาชนในการสัญจร

บา้นหนองเสม็ดแดง ไปมาเพื่อปอ้งกัน

ต าบลคลองปนูอ าเภอแกลง อุบติัเหตุในการ

จังหวดัระยอง ใช้เส้นทางในการสัญจร
(จากแผนชุมชน)

9 โครงการก่อสร้างสะพาน  - เพื่อใหป้ระชาชนใช้  - ร้ือทอ่ลอดถนน ค.ส.ล. 5,000,000  -  -  -  - สะพาน  -ประชาชน เทศบาล อบจ.

ข้ามคลองวงัมะนาว เปน็สะพานข้ามคลอง “ของเดิม” พร้อมเปดิทางน้ า 1 แหง่ มีสะพาน ต าบล ระยอง

หมู่ที่ 11 ต าบล  -เพื่อใหก้ารระบายน้ า  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ค.ส.ล. ที่ได้ ทุ่งควายกิน

ทุ่งควายกิน ในคลองในช่วงหน้าฝน ความกวา้ง 10.00 ม. มาตรฐาน

(ทต.ทุ่งควายกิน)   -เพื่อเปน็เส้นทาง ยาว 14.00 ม.จ านวน 1 แหง่  - แก้ไขปญัหา

มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปยังต าบล การกีดขวาง 

ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 11 ใกล้เคียงสะดวงยิ่งขึ้น ทางน้ า ท าให้

ต าบลทุ่งควายกิน น้ าไหลผ่านได้

(อบต.ทุ่งควายกิน)  รวดเร็วยิ่งขึ้น

อ าเภอแกลง 

จังหวดัระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหก้ารจราจรเปน็ ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาด 4,680,000     -  -  - ขนาดพื้นผิว ประชาชน เทศบาล อบจ.

ค.ส.ล. สายเนินทราย- ไปโดยสะดวก กวา้ง 6.00 เมตร ยาว จราจร ได้รับความ ต าบล ระยอง

หนองแพงพวย-จ ารุง ขนาดพื้นผิวจราจร 1,300 เมตร 7,800  ตร.ม. สะดวกใน เนินฆ้อ

หมู่ที่ 5 ต.เนินฆ้อ มีความ ไม่น้อยกวา่ การสัญจร

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 2 7,800 ตร.ม.

ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

11 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชน ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก4,131,112     -  -  - มีถนนคอนกรีต ประชาชนได้ เทศบาล อบจ.
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาอย่าง (ใช้เหล็ก wire mash) เสริมเหล็กเพิ่มขึ้น รับความ ต าบล ระยอง

(ใช้เหล็ก wire mash) สะดวกสบาย ขนาดกวา้ง 6.00 ม.  ยาว จ านวน 1 สาย สะดวกสบาย บา้นนา

ถนนสายเนินมะค่า - 1,145 ม. หนา 0.15 ม. และจ านวนระยะ ในการเดินทาง

คลองสะตอ หมู่ที่ 3  หรือคิดเปน็พื้นที่คอนกรีตไม่ ทางที่ก่อสร้าง สัญจรไปมา

ต.บา้นนา อ.แกลง น้อยกวา่ 6,870 ตร.ม. 

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

หมู่ที่ 9 ต.ซ าฆ้อ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนน คสล. กวา้ง 6 เมตร ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ประชาชน เทศบาล อบจ.

เสริมเหล็ก สายสองพี่น้อง - พื้นที่และประชาชน ยาว 600 เมตร 600 เมตร ที่สัญจรไปมา ต าบล ระยอง

สมานมิตร หมู่ที่ ๒ ทั่วไปมีถนนส าหรับใช้  หนา 0.15 เมตร ได้รับความ สองสลึง

บา้นสองพี่น้อง มีความคาบ ในการคมนาคมอย่าง สะดวกสบาย

เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 2 สะดวกรวดเร็ว มีความปลอด

ต.กะเฉด  อ.เมืองระยอง ภยัในการ

จ.ระยอง สัญจรไปมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมีการ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,074,000     -  -  - จ านวนระยะ ประชาชนมี อบต. อบจ.

เหล็ก สายวงัไทร 3-วงัตุ่ม- คมนาคม ขนส่ง 1,060  ม.หนา 0.15 ม. ทางที่ ความสะดวก กระแสบน ระยอง

ถนนบา้นบงึแกลง หมู่ที่ 9 ที่สะดวก รวดเร็ว หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ก่อสร้าง สบายในการ

ต.กระแสบน อ.แกลง ไม่น้อยกวา่ 5,300 ตร.ม. 1,060 ม. สัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

หมู่ที่ 6 ต.วงัจันทร์ 

อ.วงัจันทร์ จ.ระยอง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก 1,500,000  -  -  - ร้อยละ 80 ๑.ประชาชนมี อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก การสัญจรไปมาในการ คอนกรีตขนาด กวา้ง ๖.๐๐ ม. ที่ใช้ถนนมี ถนนใช้สัญจร คลองปนู ระยอง

สายก้นกรอก-เกาะลอย ใช้ยานพาหนะ ยาว ๔๐๐ เมตร ความสะดวก ที่ปลอดภยั

หมู่ ๔ บา้นปากทางหลวง และ ๒.สามารถ

ต.คลองปนู อ.แกลง ปลอดภยั ขนส่งพชืผล

จ.ระยอง ทางการเกษตร

ได้เร็วยิ่งขึ้น

15 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ๑,๔๗๐,๐๐๐  -  -  - ระยะทาง รวม ประชาชนมี อบต. อบจ.

เปน็แอสฟสัทติ์กสาย ความปลอดภยัช่วง 700 ม. ความปลอดภยั ชากโดน ระยอง

ไกรพงษ ์๒ หมู่ ๘ เชื่อมต่อ เวลากลางคืนในการ ช่วงเวลา

หมู่ ๔ ต.สุนทรภู่ สัญจรไปมา กลางคืนในการ
อ.แกลง จ.ระยอง เดินทางสัญจร

ไปมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 ก่อสร้างปรับปรุงถนน 1.เพื่อใหไ้ด้ถนน ช่วงที่  1  ปรับปรุงซ่อมแซม 8,137,000  -  -  - จ านวน  -ได้ถนน อบต. อบจ.
คอนกรีตเสริมเหล็กและ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง เปน็ถนน คสล. ๑ แหง่ คอนกรีตเสริม ทางเกวยีน ระยอง
วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ที่ได้มาตรฐาน กวา้ง  6  ม.ยาว 1,368 ม. เหล็กที่ได้

พร้อมบอ่พกัถนนสายราง ใหบ้ริการประชาชน พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 8,208 มาตรฐาน
น้ าแหง้-สนามกีฬา หมู่ที2่ ในการสัญจรไปมา ตรม.ไม่มีไหล่ทางพร้อมวางทอ่
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง ๒. เพื่อลดปญัหา ระบายน้ า คสล.มอก ชั้น 3

กับหมู่ ๓ อบต.กระแสบน น้ าทว่มขัง ขนาด 0.80 ม. จ านวน 424

ต.กระแสบน อ.แกลง 3.เพื่อลดอุบติัเหตุใน  ทอ่น บอ่พกั จ านวน 46 ลูก

จ.ระยอง การใช้เส้นทางของ ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.

ประชาขน กวา้ง 6  ม. ยาว 230 ม.

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า

คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด

 0.80 ม. ขนาด 0.80 ม. 
 จ านวน 108  ทอ่น 

บอ่พกั จ านวน 12  ลูก

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหไ้ด้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 7,980,000 7,980,000  -  - ระยะทาง ประชาชนได้ อบต. อบจ.

เสริมเหล็ก สายมาบพลู - ที่ได้มาตรฐาน เหมาะ เสริมเหล็ก กวา้ง 6.00 ม. 1,900 ม. รับความสะดวก พงัราด ระยอง

ปา่แต้ว หมู่ที่ 4,5 ต าบล ส าหรับการใหบ้ริการ ยาว 1,900 ม.หนา 0.15 ม. ในการคมนาคม

พงัราด มีความคาบเกี่ยว ประชาชนในการ และขนส่ง

ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 6 ต าบล สัญจรไปมา

กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง  - เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ

ในการใช้เส้นทาง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการก่อสร้างและปรับ  - เพื่อใหป้ระชาชนที่ โดยก่อสร้างเปน็ผิวจราจร 2,000,000  -  -  -  - จ านวน 1 เส้น  - ประชาชนที่เดินเทศบาล อบจ.
ปรุงถนนรอบสระหนองน้ า เดินทางสัญจรไปมา คสล.หนา 0.15 ม. กวา้ง  - ร้อยละ60 ทางสัญจรไปมา ต าบล ระยอง
ขาวออกไปทางประปาถัง มีความปลอดภยัใน 6.00 ม. ยาว 388 ม. ของประชาชน มีความสะดวก เมืองแกลง
สูงของเทศบาลต าบลเมือง ชีวติและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ได้รับความ สบายปลอดภยั

แกลง พร้อมปรับปรุง  - เพื่อปรับสภาพแวด- กวา่ 2,328 ตร.ม. สะดวกปลอดภยั ยิ่งขึ้น

ภมูิทศัน์ติดต้ังไฟรอบ ล้อมใหน้่าอยู่ ในการเดินทาง  - ประชาชน

สระน้ า มีความคาบเกี่ยว เปน็สถานที่พกัผ่อน เพิ่มขึ้น สามารถใช้เปน็

ต่อเนื่องกับ อบต.ทางเกวยีน และออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อน

อ.แกลง จ.ระยอง ออกก าลังกาย

19 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใหป้ระชาชนมี  - ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 33,500,000  -  -  -  - สายทางที่ได้รับ  - ประชาชน เทศบาล อบจ.

ปรับปรุงสายทางและ เส้นทางการคมนาคม ความกวา้ง 1.80 ม. ตาม การพฒันาระยะ ได้ใช้เส้นทาง ต าบล ระยอง

ขยายผิวจราจรพร้อม ขนส่งที่สะดวกและ มาตรฐานพร้อมทาสีพื้นและ 800 เมตร สัญจรไปมา ทุ่งควายกิน

วางทอ่ระบายน้ าและ ปลอดภยัในชีวติและ ทาสีสัญลักษณ์จักรยานตาม สะดวกและ

เส้นทางจักรยานสาย ทรัพย์สิน มาตรฐาน (สองฝ่ังทาง) มีความ

ถนนเทศบาลทุ่งควายกิน  - ประชาชนใช้รถยนต์ ปลอดภยัใน
27 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งควายกิน สัญจรไปมามีความ ชีวติและ

(ทต.ทุ่งควายกิน) สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทรัพย์สิน

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ  - เพื่อปรับปรุง

หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งควายกิน ภมูิทศัน์ใหม้ีความเปน็

(อบต.ทุ่งควายกิน) ระเบยีบเรียบร้อยตาม

อ.แกลง จ.ระยอง ความต้องการของ

ประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหก้ารจราจรเปน็ ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กวา้ง 5,760,000     -  -  - ขนาดพื้น ประชาชน เทศบาล อบจ.

สายหนองแพงพวย-ซอย ไป โดยสะดวก  6.00 เมตร ยาว 1,600 ม. ผิวจราจร ได้รับความ ต าบล ระยอง

ชาวสวน 1 บา้นจ ารุง ลดอุบติัเหตุ 9,600  ตร.ม. สะดวกใน เนินฆ้อ

หมู่ที่ 5, 7 ต าบลเนินฆ้อ การสัญจร

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั 

หมู่ที่ 1 ต.หว้ยยาง 

อ.แกลง จ.ระยอง 
(แผนชุมชน หมู่ที่ 5 )

21 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนใน ถนน คสล.  กวา้ง 6 เมตร ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนยาว ประชาชนทั่วไป เทศบาล อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่และประชาชน ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. 750 เมตร ที่สัญจรไปมา ต าบล ระยอง

สายหนองเสม็ด - สมอโพรง ทั่วไปมีถนนส าหรับใช้ ได้รับความ สองสลึง
หมู่ที่ 6 บา้นหนองเสม็ด ในการคมนาคมอย่าง สะดวกสบาย

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สะดวกรวดเร็ว และมีความ

หมู่ที่ 1 ต.ชากพง ปลอดภยัใน

อ.แกลง จ.ระยอง การเดินทาง

22 ก่อสร้างถนนแอสฟลัส์ติก เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก 4,100,000     -  -  - ร้อยละ 80 ที่ ๑.ประชาชนมี อบต. อบจ.

คอนกรีตสาย การสัญจรไปมาในการ คอนกรีตขนาด กวา้ง ๖.๐๐ ม. ใช้ถนนมี ถนนใช้สัญจร คลองปนู ระยอง

บา้นอ่าง-พงัราด ใช้ยานพาหนะ ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ความสะดวก ที่ปลอดภยั

หมู่ ๒ บา้นเนินสมบรูณ์ และปลอดภยั ๒.สามารถ

ต.คลองปนู ขนส่งพชืผล

อ.แกลง จ.ระยอง ทางการเกษตร

ได้เร็วยิ่งขึ้น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมี ระยะทาง 600 เมตร ๖๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละร้อยของ ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายสุนทรภู่แหลมแม่พมิพ์ ความปลอดภยัช่วง ประชาชนได้ใช้ ความปลอดภยั ชากโดน ระยอง

หมู่ 5,6 เชื่อมต่อหมู่ 5 กลางคืนในการสัญจร ไฟฟา้อย่างทั่วถึง ช่วงเวลา

ต าบลกร่ า อ.แกลง ไปมา กลางคืนใน

จ.ระยอง การเดินทาง

สัญจรไปมา

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.เพื่อใหไ้ด้ถนน ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 4,572,000  -  -  - จ านวน  - ได้ถนน อบต. อบจ.
สายมาบใหญ-่คลองใช้ คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.๐๐ เมตร ยาว 1,270  ม. ระยะทาง คอนกรีตเสริม ทางเกวยีน ระยอง
ซอย 1 ที่ได้มาตรฐาน หนา ๐.๑๕  ม. ไม่มีไหล่ทาง เหล็กที่ได้
(เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 และ 2. เพื่อใช้เปน็เส้นทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต  มาตรฐาน
หมู่ที่ 8) มีความคาบ ในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกวา่ 5,080  ตร.ม.  - ลดอุบติัเหตุ
เกี่ยวต่อเนื่อง กับหมู่ ๘ และเพิ่มความ
อบต.กระแสบน ปลอดภยัใน

ต.กระแสบน อ.แกลง การสัญจร
จ.ระยอง ของประชาชน

25 โครงการก่อสร้างและปรับ  - เพื่อใหป้ระชาชนที่ โดยก่อสร้างเปน็ผิวจราจร 2,671,500  -  -  -  - จ านวน 1 เส้น  - ประชาชนที่ เทศบาล อบจ.
ปรุงถนนสายหนองปรือ เดินทางสัญจรไปมา คสล.หนา 0.15 ม. กวา้ง  - ร้อยละ60 สัญจรไปมา ต าบล ระยอง
(ทางเข้าอ าเภอแกลง) มีความปลอดภยัใน 6.00 ม. ยาว 685 ม. ของประชาชนได้รับ มีความสะดวก เมืองแกลง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ชีวติและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย ความสะดวก สบายปลอดภยั

อบต.ทางเกวยีน อ.แกลง กวา่ 4,110 ตร.ม. ปลอดภยัในการ ยิ่งขึ้น

จ.ระยอง เดินทางเพิ่มขึ้น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมี ผิวจราจรกวา้ง 6ม.ยาว 900ม. 3,500,000  -  -  - ร้อยละร้อย ประชาชนมี อบต.กองดิน อบจ.
เหล็กสายสุขุมวทิ-มาบพลู ความสะดวกสบายใน หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ของ ความสะดวก ระยอง

เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 การสัญจรไปมา คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 5,400 ประชาชน ในการเดิน

บา้นชากขุนวิเศษ ต.กองดิน ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ได้ใช้เส้นทาง ทางสัญจร

กับ หมู่ที่ 5 บา้นทุ่งเสาธง หนิคลุกข้างละ 0.05 เมตร สัญจร ไปมา

ต.พงัราด อ.แกลง จ.ระยอง พร้อมปา้ยจราจร

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความสะดวกขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 3,200,000  -  -  - จ านวนระยะทาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.
เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรไปมาของ ยาว 837 ม. หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวกใน วงัหวา้ ระยอง
สายรางตาแผน หมู่ที่ 6, 9 ประชาชนผู้ใช้ถนน หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า การสัญจรไปมา
ต าบลวงัหวา้ มีความคาบ 5,022 ตารางเมตร ไหล่ทางลง

เกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 หนิคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม.

ต.ทางเกวยีน 

อ.แกลง จ.ระยอง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนได้ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 3,767,100  -  -  - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.
เหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 5 รับความสะดวกใน ยาว 700 เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวกใน หว้ยยาง ระยอง
ต.หว้ยยาง มีความคาบ การสัญจร หนา 0.15 เมตร การเดินทาง

เกี่ยวต่อเนื่องกับ ต.วงัหวา้ 

อ.แกลง จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ๑.เพื่อใหป้ระชาชนใช้ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จ านวน ประชาชนใช้ใน เทศบาล อบจ.

สายหนองกะมาง-ทา่ฐาธง ในการคมนาคมและ ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม. ๑ สาย การคมนาคม ต าบล ระยอง

หมู่ที่ 1 ต.ชากพง ในการขนถ่ายสินค้า พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 1 ม. และการขนถ่าย สุนทรภู่

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทางเกษตรได้อย่าง และสะพาน ค.ส.ล. สินค้าทางเกษตร

หมู่ที่ 8 ต.ชากโดน สะดวกและรวดเร็ว ขนาดกวา้ง 8 เมตร สะดวก รวดเร็ว

อ.แกลง จ.ระยอง ๒.ใช้เปน็เส้นทาง ยาว60 เมตรจ านวน 2 แหง่ ละเพื่อใช้เปน็

สัญจรไปยัง อบต. (ตามแบบแปลนเทศบาล เส้นทางสัญจร

ชากโดนและ ต าบลสุนทรภู)่ ไปยัง อบต.

อ าเภอแกลง ชากโดนและ

 อ.แกลง

30 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1,000,000  -  -  - จ านวนถนน ประชาชนมี อบต.กองดิน อบจ.

เสริมเหล็ก สาย มีการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร ที่ได้ ความสะดวก ระยอง

หนองเสม็ดแดง- โพธิไ์ทร ขนส่งที่สะดวก มาตรฐาน สบายในการ

หมู่ที่ 4 ต.กองดิน  ปลอดภยั เพิ่มขึ้น เดินทางสัญจร

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง ไปมา

กับเทศบาลต าบลกองดิน

อ.แกลง จ.ระยอง

หน้า 19



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมี ผลผลิต : ผิวจราจรกวา้ง ๖ ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ผิวจราจร ประชาชน อบต. อบจ.
เหล็ก ซอยวงแหวน ความสะดวกสบาย ยาว 490 ม.  หรือมีพื้นผิว กวา้ง 6 ม. สัญจรไปมา ทุ่งควายกิน ระยอง
หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งควายกิน มี ในการเดินทางสัญจร จราจรไม่น้อยกวา่ 2,940 ยาว 490 ม. ได้สะดวกมาก
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ไปมา ตร.ม. สถานที่ด าเนินการ หรือมีพื้นที่ ขึ้นและการ

หมู่ที่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง : หมู่ที่ 8 กลุ่มเปา้หมาย ผิวจราจรไม่ ล าเลียงผล

จ.ระยอง : ประชาชน น้อยกวา่ ผลิตทางการ

2,940 ตร.ม. เกษตรได้รับ

จ านวน 1 เส้น ความสะดวก

32 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออ านวยความ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 3,800,000  -  -  - จ านวนระยะทาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.
เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจร ยาว 974 เมตร หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวกใน วงัหวา้ ระยอง
สายหนองกวาง - เขาดิน ไปมาของประชาชน หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า การสัญจรไปมา
ซอย 2 หมู่ที่ 9, 6 ต.วังหว้า 5,844 ตารางเมตร

มคีวามคาบเกี่ยวต่อเนื่องกบั

หมู่ที่ 9 ต.ทางเกวยีน

อ.แกลง จ.ระยอง

33 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอน เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า 1,500,000  -  -  - จ านวนระยะทาง ลดปญัหา อบต. อบจ.

กรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม ตามแบบของทางราชการ รางระบายน้ า น้ าทว่มขัง หว้ยยาง ระยอง

เรียงหนิหน้าทอ่ 

สายชากพรวด  หมู่ที่ 8

ต.หว้ยยาง เชื่อมต่อ

ต.วงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ผลผลิต : ผิวจราจรกวา้ง ๖ ม. ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ผิวจราจร ประชาชน อบต. อบจ.
เสริมเหล็ก ซอยหนอง มีความสะดวกสบาย ยาว 735 ม. หรือมีพื้นผิว กวา้ง 6 ม. สัญจรไปมาได้ ทุ่งควายกิน ระยอง
บอ้งขวาน หมู่ที่ 9 ในการเดินทางสัญจร จราจรไม่น้อยกวา่ 4,320 ยาว 735 ม. สะดวกมากขึ้น

ต.ทุ่งควายกิน  ไปมา ตร.ม. หรือมีพื้นที่ และล าเลียงผล

อ.แกลง จ.ระยอง ผิวจราจรไม่ ผลิตทางการ

น้อยกวา่ เกษตรได้รับ

4,320 ตร.ม. ความสะดวก

จ านวน 1 เส้น รวดเร็วขึ้น

35 ปรับปรุงถนนลาดยางเปน็ เพื่ออ านวยความสะดวกขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 4,000,000  -  -  - จ านวนระยะทาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรไปมาของ ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวกในการวงัหวา้ ระยอง
สายหนองหอย - ชากตะแบก ประชาชนผู้ใช้ถนน หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า สัญจรไปมา

(ซอยวิจิตร 3) หมู่ที่ 3, 12 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง

ต.วงัหวา้ มีความคาบเกี่ยว ลงหนิคลุกกว้างข้างละ0.50ม. 

ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 9 พร้อมวางทอ่ลอดกลม คสล . 

ต.ทางเกวยีน ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร

อ.แกลง จ.ระยอง จ านวน 10 ทอ่น

36 ก่อสร้างทอ่เหล่ียม ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชนได้ ก่อสร้างทอ่เหล่ียมคสล. 4 1,500,000  -  -  - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนมี อบต. อบจ.
4 ช่องทางสายมาบพลุ- รับความสะดวกใน ช่องทางน้ า กวา้ง 10 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความปลอดภยั หว้ยยาง ระยอง

เขาหนิแทน่ หมู่ที่ 2 การสัญจร ยาว 10 เมตร ในการเดินทาง

ต.หว้ยยาง เชื่อมต่อกับ

ต.วงัหวา้ อ.แกลง

จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมี ผลผลิต : ผิวจราจรกวา้ง ๖ ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน อบต. อบจ.
เสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม้ ความสะดวกสบาย ยาว 245 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สัญจรไปมาได้ ทุ่งควายกิน ระยอง
- เนินยาง หมู่ที่ 13 ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ สะดวก และ
ต.ทุ่งควายกิน ไปมา 1,470 ตร.ม. การล าเลียง

มคีวามคาบเกี่ยวต่อเนื่องกบั ผลผลิตทาง

หมู่ 5 อบต.คลองปนู การเกษตร

อ.แกลง  จ.ระยอง สะดวกมากขึ้น

38 ปรับปรุงถนนลาดยางเปน็ เพื่ออ านวยความ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 8,500,000  -  -  - จ านวนระยะทาง ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจร 6 ม.ยาว 1,327 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวกใน วงัหวา้ ระยอง
สายหนองหอย - ชากตะแบก ไปมาของประชาชน หนา 0.15 ม. การสัญจรไปมา

หมู่ที่ 8, 12, 11, 3 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง

ต.วงัหวา้ มีความคาบเกี่ยว 6 ม. ยาว 871 ม. หนา 0.15 ม.

ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 9 หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า

ต.ทางเกวยีน  อ.แกลง 13188 ตร.ม.ไหล่ทาง ลงหนิ

จ.ระยอง คลุก กวา้งข้างละ 0.50 ม.

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1,974,000  -  -  -

เสริมเหล็ก สาย 5/8 มีการคมนาคม ยาว 800 เมตร

หมู่ที่ 5, 8 ต.วงัหวา้ ขนส่ง ที่สะดวก หนา 0.15 เมตร

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ปลอดภยั หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู่ที่ 8 ต.หว้ยยาง ไม่น้อยกวา่ 3,200 ตร.ม.

อ.แกลง จ.ระยอง

- - 199,387,987  16,580,000   7,000,000     7,000,000   - - - -รวม 39 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.3 แผนงานดา้นการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ก่อสร้างฝายแอ่งตาข า เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ ผลผลิต : ขนาดกวา้ง 30 ม. ๔,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ขนาดกวา้ง 30 ม. เกษตรมีน้ าใช้ อบต. อบจ.
หมู่ที่ 11  ต.ทุ่งควายกิน การเกษตร สูง 6 ม. สูง 6 ม. จ านวน เพื่อการเกษตร ทุ่งควายกิน ระยอง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง สถานที่ด าเนินการ : หมู่ที่ ๑๑ 1 แหง่ อย่างทั่วถึง

กับหมู่ที่ 1 ทต.ทุ่งควายกิน กลุ่มเปา้หมาย : ประชาชน และเพยีงพอ

อ.แกลง จ.ระยอง

- - 4,000,000     -                -                -                - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอแกลง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงกอ่สร้างระบบ 18,980,000 18,980,000 18,980,000 18,980,000 ระบบประปา ประชาชนมนี้้า อบต. อบจ.

ก่อสร้างระบบจ่ายน้้า ในพื้นที่ใช้น้้าประปา จ่ายน้้าประปาหมู่บา้น หมู่บา้นชุมชน ประปาอปุโภค แม่น้้าคู้ ระยอง

ประปาหมู่บา้นชุมชน ส้าหรับอุปโภค ชุมชนต้าบลแมน่้้าคู้โดย ต้าบลแม่น้้าคู้ บริโภคเพยีงพอ

ต้าบลแม่น้้าคู้ บริโภคอย่างเพยีง วางทอ่จ่ายน้้าประปา

พอลดปญัหา ทอ่ HDPE ความยาว

การขาดแคลนน้้า รวมไม่น้อยกวา่ 

34,340 เมตร แยก

ความยาวตามขนาด

งานวางทอ่ HDPE

100 Ø 63 มม. 

PN 6.3 ความยาว

ไม่น้อยกวา่ 2,450

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอปลวกแดง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เมตร งานวางทอ่ 

HDPE 100 Ø 110

มม. PN 6.3 ความ

ยาวรวมไม่น้อยกวา่ 

2450 เมตร 

งานวางทอ่ HDPE

100Ø 160 มม. 

PN 6.3 ความยาว

รวม 29,450 เมตร

พร้อมงานประตูน้้า

และชุดดับเพลิง

รายละเอียดตามแบบ

แปลงของ อบต.แมน่้้า

คู้ พร้อมปา้ยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนใน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 ถนนยาว ประชาชนมี อบต. อบจ.

ถนนผิวจราจรลาดยางสาย พื้นที่ได้รับความ ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก 7,500 เมตร ถนนสัญจรไป แม่น้้าคู้ ระยอง

วงัประดู่ - มาบเตย (สาย 22) สะดวกและปลอดภยั คอนกรีตขนาดผิว มาที่สะดวก

ในการเดินทางสัญจร จราจร กวา้ง 6.00 และปลอดภยั

ไปมา เมตร ไหล่ทาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

ข้าง ละ1.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ความยาว 7,500

เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

จราจร ไม่น้อยกวา่

60,000 ตารางเมตร

พร้อมปา้ยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ

1 ปา้ย
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บรรเทาความเดือด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 2,613,000 2,613,000 2,613,000 2,613,000 ร้อยละความพงึพอ ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายบงึตาต้า- เนินส้าราญ ร้อนของประชาชน เหล็กผิวจราจรกวา้ง ใจของผู้ใช้เส้นทาง คุณภาพชีวิตที่ดี  หนองไร่ ระยอง

พร้อมวางทอ่ระบายน้้า ในการสัญจร 6.00 ม.ยาว 670 ม. การสัญจรไปมา

หมู่ที่ 5 บา้นคลองน้้าด้า ลดอุบติัเหตุ หนา 0.15 ม. หรือมี สะดวก 

ต.หนองไร่ มีความคาบเกี่ยว ยกระดับคุณภาพชีวติ พื้นที่เทคอนกรีต ลดอุบติัเหตุ 

ต่อเนื่องกับหมู่ที่ 4 ต. ตาสิทธิ์ ไม่น้อยกวา่ 4,020 ขนส่งผลผลิต

อ้าเภอปลวกแดง ต.ร.ม.พร้อมวางทอ่ ทางการเกษตร

จังหวดัระยอง คสล. ขนาด 1.00 ม. ได้สะดวก

จ้านวน 8 ทอ่นมีผนัง

ปากทอ่ตามแบบของ

อบจ. ระยอง พกิัด

จุดเร่ิมต้น พกิัดจุดส้ิน

สุด 47p 074842

847p0747785

UTM 1442404 

UTM1442221
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บรรเทาความเดือด กอ่สร้างถนนคอนกรีต 5,121,500 5,121,500 5,121,500 5,121,500 ร้อยละความ ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายเขาคลองซอง - โปง่เก้ง ร้อนของประชาชน เสริมเหล็กผิวจราจร พงึพอใจของ คุณภาพชีวิตที่ดี  หนองไร่ ระยอง

หมู่ที่ 6 บา้นเขาคลองซอง ในการสัญจร กวา้ง 6.00 ม. ผู้ใช้เส้นทาง การสัญจรไปมา

ต.หนองไร่ ลดอุบติัเหตุ ยาว 3,635 ม. สะดวก 

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ยกระดับคุณภาพชีวติ หนา 0.15 ม. หรือ ลดอุบติัเหตุ 

ต.ตาสิทธิ ์อ.ปลวกแดง มีพื้นที่เทคอนกรีต ขนส่งผลผลิต

จ.ระยอง ไมน่อ้ยกว่า 21,810 ทางการเกษตร

ต.ร.ม. พร้อมกอ่สร้าง ได้สะดวก

ทอ่เหล่ียม จ้านวน 2 

แหง่ ขนาด 1.80

* 1.80 เมตร 2 ช่อง

ตามแบบของ อบจ.

ระยอง พกิดัจุดเร่ิมต้น

47P 07583910

UTM 1441759

พกิัดจุดส้ินสุด

47P 0751114

UTM 1440362
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อเปน็สถานที่ ปรับปรุงภมูทิศันร์อบ 12,733,000 - - - จ้านวนประชาชน ประชาชนมี ทต.บา้น อบจ.

รอบบอ่น้้าดิบผลิตน้้าประปา พกัผ่อนและออกก้าลัง บอ่น้้าดิบผลิตน้้า ที่ใช้สถานที่ สถานที่พกัผ่อน ปลวกแดง ระยอง

เทศบาลบา้นปลวกแดง หมู่ที่ 1 กายส้าหรับประชาชน ประปาเทศบาลต้าบล และออกก้าลัง

ต้าบลปลวกแดง อ้าเภอ บา้นปลวกแดง กาย

ปลวกแดง จังหวดัระยอง โดยท้าการก่อสร้าง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ถนนคอนกรีตเสริม

บา้นทบัตอง หมู่ที่ 6 เหล็กขนาดผิวจราจร

อบต. ปลวกแดง กวา้ง 6 เมตร

อ้าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง ยาว 1,080 เมตร 

หรือขนาดผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 6,480

ตร.ม. หนา 0.15 ม.

พร้อมงานกอ่สร้างร้ัว

TM สูง 1.60 เมตร

ยาว 1,089 เมตร 

งานปลูกต้นไม้และ

หรืองานอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสม
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อปอ้งกันและแก้ไข ก่อสร้างรางระบายน้้า 3,900,000 - - - จ้านวน ระบบระบายน้้า ทต.บา้น อบจ.

ค.ส.ล. ชนิดรางย ูถนนเทศบาล 6 ปญัหาน้้าทว่ม คสล. ชนิดรางยู ระยะทาง คล่องตัวปอ้งกนั ปลวกแดง ระยอง

ถนนเทศบาลพฒันา ขนาดภายในราง ทอ่ระบายน้้า น้้าทว้ม

ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 1 ระบายน้้า กว้าง 0.60

บา้นทบัตอง มีความคาบเกี่ยว เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60

ต่อเนื่องกบับา้นทบัตอง หมู่ที่ 6 เมตร ยาว 960 เมตร

ต้าบลปลวกแดง 

อ้าเภอปลวกแดง จังหวดัระยอง

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อลดปญัหาการใช้ สร้างถนน คสล. 5,499,000 5,499,000 - - จ้านวนถนน คสล. ประชาชน อบต. อบจ.

สายเฉลิมลาภ - หา้แยก หมู่ที่ ถนนและมีเส้นทาง ระยะทาง 2,820 เมตร เพิ่มขึ้น สามารถสัญจร ตาสิทธิ์ ระยอง

2,5 ต้าบลตาสิทธิ์ รองรับการคมนาคม ผิวจราจร กวา้ง 6 ไปมาได้สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ได้สะดวก และ เมตร หนา  0.15 และปลอดภยั

ต้าบลหนองไร่ อ้าเภอปลวกแดง ปลอดภยั เมตร หรือมีพื้นที่

และต้าบลหนองเสือช้าง ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

อ้าเภอหนองใหม่ จังหวดัชลบรีุ 16,920 ตร.ม.

8 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหม้ีคลองที่ ขุดลอกคลองขนาด 6,252,000 - - - จ้านวนคลองที่ ประชาชนมี อบต. อบจ.

มาบไข่เน่า หมู่ที่ 2 สามารถระบายน้้าได้ กวา้ง 14.00 เมตร เพิ่มขึ้น คลองสาธารณะ ตาสิทธิ์ ระยอง

ต้าบลตาสิทธิ ์มีคาบเกี่ยวต่อ สะดวกและใช้น้้าเพื่อ ยาว 1,022 เมตร ที่ใช้ประโยชน์

เนื่องกับต้าบลหนองเสือช้าง การเกษตรได้ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ร่วมกัน

อ้าเภอหนองใหญ่ จังหวดัชลบรีุ พร้อมเทคานและเรียง

 หนิใหญ่ทั้งสองฝ่ัง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000 มีจ้านวนถนน มีระบบ อบต. อบจ.

ค.ส.ล. ซ.ส่ีแยกปาก ไปมาสะดวก กวา้ง 9 เมตร ที่ได้มาตรฐาน คมนาคมที่ดีขึ้น ละหาร ระยอง

แพรกสะเดาหวาน หมู่ที่ 1 ยาว 1,000 เมตร เพิ่มขึ้น

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3

ต.หนองไร่ อ.บา้นค่าย

จ.ระยอง

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 มีจ้านวนถนน มีระบบ อบต. อบจ.

หมอหมุ่ย - หนองไร่ ไปมาสะดวก กวา้ง 7 เมตร ที่ได้มาตรฐาน คมนาคมที่ดีขึ้น ละหาร ระยอง

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ยาว 1,000 เมตร เพิ่มขึ้น

ต้าบลหนองไร่ อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อลดปญัหาการใช้ สร้างถนน คสล. 19,200,000 19,200,000 19,200,000 - จ้านวนถนน คสล. ประชาชน อบต. อบจ.

สายส่ีแยกวังตาผิน - หนา้บริษทั ถนน และมีเส้นทาง ระยะทาง 3,600 เพิ่มขึ้น สามารถสัญจร ปลวกแดง ระยอง

สยามอสิเทร์ินอนิดัสเตรียลพาร์ค รองรับการคมนาคม เมตร ผิวจราจร กวา้ง ไปมาได้

(GK : เดิม) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 4 ได้สะดวกและ 16 เมตร หนา 0.20 สะดวกและ

ต้าบลปลวกแดง มีความ ปลอดภยั เมตร ปลอดภยั

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

ต้าบลมาบยางพร

อ้าเภอปลวกแดง 

จังหวดัระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อลดปญัหาการใช้ สร้างถนน คสล. 6,000,000 - - - จ้านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.

สายบา้นลุงแกละ - บอ่วนิ ถนนและมีเส้นทาง ขนาด 6 เมตร คสล. เพิ่มขึ้น สามารถสัญจร ปลวกแดง ระยอง

หมู่ที่ 4 ต้าบลปลวกแดง รองรับการคมนาคม ระยะทาง 1,200 ไปมาได้สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ได้สะดวกและ เมตร หนา 0.15 และปลอดภยั

ต้าบลบอ่วนิ อ้าเภอศรีราชา ปลอดภยั เมตรพร้อมบล็อก

จังหวดัชลบรีุ คอนกรีต

13 โครงการก่อสร้างทางถนน เพื่อแก้ไขปญัหาถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 14,461,000 - - - มีถนนคอนกรีต ช่วยบรรเทา อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ช้ารุดเพื่อเปน็การลด เสริมเหล็กกว้าง 8.00 เสริมเหล็ก ปญัหาการ มาบยางพร ระยอง

วางทอ่ระบายน้้าและบอ่พกั อุบติัเหตุเพื่อความ เมตร ระยะทางยาว จ้านวน 1 เส้น จราจรติดขัด

ซอยมาบยางพร 18 หมู่ที่ 2 สะดวกแก่ผู้ใช้ถนน 1,370 เมตร กวา้ง 8.00 เมตร ในช่วงเวลาเร่ง

ต้าบลมาบยางพร เชื่อมต่อ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะทางยาว ด่วน ช่วยลด

หมู่ที่ 4 ถนนวงัตาผิน - หรือคิดเปน็พื้นที่ 1,370 เมตร หนา อุบติัเหตุ

ปลวกแดง อ้าเภอปลวกแดง ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ เฉล่ีย 0.15 เมตร ในการสัญจร

จังหวดัระยอง (ช่วงที่ 2 10,960 ตารางเมตร ไปมาประชาชน

กม.ที1่+200 - กม.ที่ 2-570) และวางทอ่รบายน้้า ผู้ใช้รถในถนน

 คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับความ

ขนาด 1.00 เมตร สะดวกในการ

พร้อมบอ่พกัพร้อม เดินทาง

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

ตามแบบของส่วน

ราชการก้าหนด

- - 119,099,500 75,753,500 70,254,500 51,054,500 - - - -รวม  13 โครงการ

หน้า 9



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

   1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 40 ม. ยาว 60 ม. 10,000,000    - - - มีอาคารส าหรับ ประชาชนมี ทต. อบจ.

ต าบลบา้นค่าย อ.บา้นค่าย มีสถานที่ออก ออกก าลังกาย สถานที่ บา้นค่าย ระยอง

จ.ระยอง ก าลังกายได้อย่าง ที่ได้มาตรฐาน ออกก าลังายที่

สะดวกสบาย สะดวกสบาย

2 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์สนามกีฬา1,500,000    - - - จ านวนผู้ใช้ ประชาชน อบต. อบจ.

ประสงค์สนามกีฬา ด้านกีฬาและ ต าบลบางบตุร บริการ มีศาลาเอนก บางบตุร ระยอง

ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย นันทนาการใหแ้ก่ ประสงค์ในการ

จ.ระยอง ประชาชน จัดกิจกรรม

ด้านกีฬาและ

- - 11,500,000  -               -               -               - - - -รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอบ้านค่าย)

แบบ ผ.04
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่  5 เสรมิสรา้งมาตรฐานการด ารงชีวิต และการมีสว่นรว่มของประชาชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่  6 สรา้งความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบรกิารสูก่ารแข่งขันในระดับสากล

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทุกด้านอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทุกด้านอยา่งสมดุลและยัง่ยนื

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั
1 โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพื่อเปน็การระบาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. 2,000,000   - - - ได้ถนนที่มี สามารถลด ทต. อบจ.

พร้อมวางท่อระบายน้้า น้้าและประชาชน ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน และแกใ้ข บา้นค่าย ระยอง

สายไผ่ล้อม - บงึต้นชัน พร้อม สามารถใช้เส้นทาง ปญัหาน้้าท่วม พัฒนา

ขยายสะพานจ้านวน 1 จุด คมนาคมได้อย่าง ได้และใช้เปน็

หมู่ที่ 4 มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกบั สะดวกและรวดเร็ว เส้นทางสัญจร

หมูท่ี่ 9 ต.ชากบก อ.บา้นค่าย ได้สะดวก

จ.ระยอง ปลอดภยั

2 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 2,000,000   - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายเขาหวาย - หา้ร้อยไร่ หมู ่7 มเีส้นทางคมนาคม 480 ม. หนา้ 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก หนองบวั ระยอง

ต.บางบตุร มคีวามคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

ต่อเนือ่งกบั หมู ่5 ต.ชากบก การสัญจร

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด (เขตอ าเภอบา้นค่าย)
องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04

หนา้ 2



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชน ท่อระบายน้้า คสล. ขนาด ศก. 7,000,000   - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

ค.ส.ล. ถนนสายบ้านค่าย - ตีนเนิน มเีส้นทางคมนาคม 0.50 ม. ยาว 1,500 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก หนองละลอก ระยอง

หมู ่6  ต.หนองละลอก มีความ ที่สะดวกปลอดภยั หนา 0.12 ม. ปลอดภยัใน

คาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั หมู ่4 การสัญจร

ต.บา้นค่าย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

4 โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาด กว้างข้างละ 2 ม. 5,000,000   - - - ได้สะพานที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สะพานแม่น้้าระยอง มเีส้นทางคมนาคม ยาว 45 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก ตาขัน ระยอง

สายหนองตะแบก - บา้นเกา่ ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

หมู ่2 มีความคาบเกีย่วต่อเนือ่งกับ การสัญจร

หมู ่1,2 ต.หนองตะพาน

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

5 กอ่สร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. 13,500,000   - - - จ้านวนถนน ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายหลังเมรุวัดหนองตะพาน มเีส้นทางคมนาคม ยาว 3+200 กม. ที่ได้มาตรฐาน รับความสะดวก หนองตะพาน ระยอง

หมูท่ี่ 3,4 ต.หนองตะพาน ที่สะดวกปลอดภยั เพิ่มขึน้ ปลอดภยัใน

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั การสัญจร

หมูท่ี่ 3 ต.น้้าคอก อ.เมอืงระยอง

จ.ระยอง

6 โครงการขยายผิวจราจรถนนค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 2,500,000   - - - ได้ถนนที่มี สามารถลดและ ทต. อบจ.

พร้อมวางท่อระบายน้้า สาย มเีส้นทางคมนาคม ยาว 805 ม. มาตรฐาน แกไ้ขปญัหาน้้า บา้นค่าย ระยอง

ชากฆอ้บน หมู่ 3 ต.บา้นค่าย ที่สะดวกปลอดภยั ท่วมขังได้และ พัฒนา

มคีวามคาบเกีย่วกบั หมูท่ี่ 3,9 ใช้เปน็เส้นทาง

ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.ระยอง สัญจรสะดวก

หนา้ 3



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 ม. 2,000,000   - - - จ้านวนถนน สามารถลดและ อบต. อบจ.

สายทางเข้าวัดตะแบก หมูท่ี่ 9 มเีส้นทางคมนาคม ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน แกไ้ขปญัหาน้้า บางบตุร ระยอง

ต.บางบตุร มคีวามคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั เพิ่มขึน้ ท่วมขังได้และ

ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 6 ต.ชากบก ใช้เปน็เส้นทาง

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง สัญจรสะดวก

8 โครงการกอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้างข้างละ 2.40 x 2.40 ม. 1,090,000   - - - ได้สะพานที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

(ท่อลอดเหล่ียม) ขนาด 4 ชอ่งทาง มเีส้นทางคมนาคม ยาว ประมาณ 8 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก ตาขัน ระยอง

ข้ามคูคลอง หมูท่ี่ 1 ต.ตาขัน ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง การสัญจร

9 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. 2,000,000   - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายช่องลม - เขาเผือก หมูท่ี่ 10 มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก บางบตุร ระยอง

ต.บางบตุร มคีวามคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 5 ต.ชากบก การสัญจร

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

10 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้างเฉล่ีย 6 ม. ยาว675 ม. 2,632,500 - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายหนองมะปริง หมูท่ี่ 6 มเีส้นทางคมนาคม มาตรฐาน รับความสะดวก ตาขัน ระยอง

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

หมูท่ี่ 2 ต.นาตาขวัญ การสัญจร

อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง

หนา้ 4



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อเปน็การระบาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. 2,000,000 - - - ได้ถนนที่มี สามารถลด ทต. อบจ.

ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้้า น้้า และประชาชน ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน และแก้ไขปัญหา บา้นค่าย ระยอง

สายเลียบคลองชลประทาน สามารถใช้เส้นทาง น้้าท่วมขังได้ พัฒนา

หมูท่ี่ 5 มีความคาบเกีย่วกบั คมนาคมได้อย่าง และใช้เปน็

หมูท่ี่ 3, 9 ต.ตาขัน สะดวกและรวดเร็ว เส้นทางสัญจร

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง ได้สะดวก

ปลอดภยั

12 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. 1,000,000 - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายห้วยยางโขดกลาง - ท่ากนิขา้ว มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก บางบตุร ระยอง

หมูท่ี่ 11 และ หมูท่ี่ 8 มคีวาม ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

คาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 11 การสัญจร

ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

13 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6 ม. ยาว 328 1,277,500   - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 ต.ตาขัน มเีส้นทางคมนาคม มาตรฐาน รับความสะดวก ตาขัน ระยอง

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

หมูท่ี ่2 ต.นาตาขวญั อ.เมืองระยอง การสัญจร

จ.ระยอง 

14 โครงการกอ่สร้างค.ส.ล.สายเลียบ เพื่อเปน็การระบาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. 2,000,000   - - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ ทต. อบจ.

คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 น้้าและประชาชน ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก บา้นค่าย ระยอง

ต.บา้นค่าย มีความคาบเกีย่ว สามารถใช้เส้นทาง ปลอดภยัใน พัฒนา

ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 8, 9 คมนาคมได้อย่าง การสัญจร

ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สะดวกและรวดเร็ว

หนา้ 5



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
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ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพื่อเปน็การระบาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. 4,000,000   4,000,000 - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ ทต. อบจ.

สายบา้นค่าย - สะพานยายคุด น้้าและประชาชน ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก บา้นค่าย ระยอง

หมูท่ี่ 5, 7 ต.บา้นค่าย สามารถใช้เส้นทาง ปลอดภยัใน พัฒนา

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั คมนาคมได้อย่าง การสัญจร

หมูท่ี่ 4, 9 ต.ตาขัน สะดวกและรวดเร็ว

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

16 กอ่สร้างถนนลาดยางถนน เพื่อใหป้ระชาชน ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก กว้าง 3,000,000   - - - จ้านวน ประชาชน ทต. อบจ.

สายเทศบาล 2 (ถนนอาทิตย์ ได้รับความสะดวก 7 ม. ผิวจราจรไมน่อ้ยกว่า 6 ม. โครงการที่ ได้รับความ บา้นค่าย ระยอง

ประดิษฐาน) หมูท่ี่ 1, 2 ปลอดภยัในการ ระยะทางรวมไมน่อ้ยกว่า อปท.ปรับปรุง สะดวก

ต.บา้นค่าย มีความคาบเกีย่ว สัญจร 1,680 ม. ระบบ ปลอดภยั

ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 2 ต.บางบตุร โครงสร้าง ในการสัญจร

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง พื้นฐานและ มคีวาม

สาธารณูปโภค คล่องตัวทาง
การขนส่ง
เศณษฐกจิและ
การค้า

17 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.สายแถวเนนิ- เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล.กว้าง 6 ม. 2,900,000 - - - ร้อยละของ ประชาชน ทต. อบจ.

หนองมะนาว (รย.ถ.34-004) ได้รับความสะดวก ยาว 815 ม. จ้านวนประชาชนได้รับความ ชากบก ระยอง
หมูท่ี่ 3 ต.ชากบก มีความคาบ ปลอดภยัในการ ที่ได้รับความง สะดวก
เกีย่วต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 8 ต.ตาขัน สัญจร สะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง เพิ่มขึน้ ในการสัญจร

หนา้ 6
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งบประมาณและที่ผ่านมา

18 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 470 ม. 4,000,000   - - - จ้านวนพื้นที่ ประชาชน อบต. อบจ.

สายชากตาหมืน่ - หนองพะวา มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้รับการ ได้รับความ หนองบวั ระยอง

พร้อมรางระบายน้้าและท่อลอด ที่สะดวกปลอดภยั 2,820 ตร.ม. พร้อมรางระบาย ปรับปรุง สะดวก

เหล่ียม ค.ส.ล. หมู่ 6 ต.หนองบวั น้้าและท่อลอดเหล่ียม คสล. ปลอดภยั

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั หมู่4 ในการสัญจร

ต.บางบตุร อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

19 กอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจร CAPE SEAL กว้าง 8,000,000   - - - จ้านวนถนน ประชาชน ทต. อบจ.

บริเวณถนนเทศบาล 1 เร่ิมที่ มเีส้นทางคมนาคม 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 2 ม. ระยะ ที่ได้มาตรฐาน ได้รับความ บา้นค่าย ระยอง

หมู ่2 และหมู่ 1 ต.บา้นค่าย ที่สะดวกปลอดภยั ทางรวมไมน่อ้ยกว่า 2,900 ม. เพิ่มขึน้ สะดวก

มคีามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ปลอดภยั

หมู ่3,4 ต.หนองละลอก พร้อม ในการสัญจร

ขยายคอสะพาน 2 แหง่

20 กอ่สร้างถนนค.ส.ล. สายหนองหว้า เพื่อใหป้ระชาชน ถนนคสล. ขนาดกว้าง 6 ม. 4,100,000   - - - จ้านวนถนน ประชาชน ทต. อบจ.

ซอย 2 (รย.ถ. 34-017) หมู ่6 มเีส้นทางคมนาคม ยาว 815 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน ได้รับความ ขากบก ระยอง

ต.ชากบก มีความคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั สะดวก

ต่อเนือ่งกบั หมู ่9 ต.บางบตุร ปลอดภยั

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง ในการสัญจร

21 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. 1,000,000   - - - จ้านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.

สายหลุมต้นตาล - เนนิสว่าง มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ถนน ที่ได้มาตรฐาน ได้รับความ หนองบวั ระยอง

บา้นเส่ียเหลา หมู่ที่ 7 ต.หนองบวั ที่สะดวกปลอดภยั คสล. ไมน่อ้ยกว่า 1,590 ม. สะดวก

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ปลอดภยั

หมูท่ี่ 6 ต.บางบตุร ในการสัญจร

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

หนา้ 7
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งบประมาณและที่ผ่านมา

22 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาลอย เพื่อใหป้ระชาชน ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 834 ม. 3,000,000   - - - ได้ถนนที่มี ประชาชน ทต. อบจ.

3-4 (รย.ถ. 34-041) หมูท่ี่ 5 มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ได้รับความ ชากบก ระยอง

ต.ชากบก มีความคาบเกีย่วต่อ ที่สะดวกปลอดภยั สะดวก

เนือ่งกบั หมู่ที่ 5 ต.กระเฉด ปลอดภยั

อ.เมอืง จ.ระยอง ในการสัญจร

23 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. สายเนนิไทร- เพื่อใหป้ระชาชน ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 530 ม. 2,000,000 - - - ได้ถนนที่มี ประชาชน อบต. อบจ.

แพนธาน ีหมูท่ี่ 5 ต.หนองบวั มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ มาตรฐาน ได้รับความ หนองบวั ระยอง

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ที่สะดวกปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 3,180 ตร.ม. สะดวก

หมูท่ี่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง ปลอดภยั

จ.ระยอง ในการสัญจร

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลุมต้นตาล เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6 ม. ยาว 530 ม. 2,000,000 - - - ได้ถนนที่มี ประชาชน อบต. อบจ.

 - เนินสว่าง - สวนมะนาว หมู่ที่ 7 มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไม่ มาตรฐาน ได้รับความ หนองบวั ระยอง

ต.หนองบวั มคีวามคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั นอ้ยกว่า 3,180 ม. สะดวก

ต่อเนือ่งกบัหมู่ที่ 6 ต.บางบตุร ปลอดภยั

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง ในการสัญจร

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. 1,000,000 - - - ได้ถนนที่มี ประชาชน อบต. อบจ.

สายเลียบแม่น้้าระยอง หมู่ที่ 1,2 มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย มาตรฐาน ได้รับความ หนองบวั ระยอง

ต.หนองบวั มคีวามคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั กว่า 1,590 ตร.ม. สะดวก

ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 8 ปลอดภยั

ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย ในการสัญจร

จ.ระยอง 

หนา้ 8
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26 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000 - - - ได้ถนนที่มี ประชาชน อบต. อบจ.

 สายสหกรณ์ - วังโพรง หมู่ที่ 9 มเีส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ย มาตรฐาน ได้รับความ หนองบวั ระยอง

ต.หนองบวั มคีวามคาบเกีย่ว ที่สะดวกปลอดภยั กว่า 3,180 ตร.ม. สะดวก

ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 7 ต.ชุมแสง ปลอดภยั

อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในการสัญจร

27 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อเปน็การระบาย ติดต้ังไฟกิง่เด่ียวบริเวณสีแยก - 3,200,000 - - ได้ถนนที่มี สามารถลด ทต. อบจ.

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน น้้าและประชาชน เล้ียวเข้าหมู ่4 มาตรฐาน และแกไ้ข บา้นค่าย ระยอง

รอยต่อถนนสายบา้นค่าย - สามารถใช้เส้นทาง ปญัหาน้้า พัฒนา

หนองคอกหม ูมีความคาบเกีย่ว คมนาคมได้อย่าง ท่วมขังได้

ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 3, 9 ต.ตาขนั สะดวกและรวดเร็ว และใช้เปน็

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง เส้นทางสัญจร

ได้สะดวก

ปลอดภยั

28 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหป้ระชาชน กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. - 2,340,000 - - ได้ถนนที่มี ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายขน้า หมูท่ี่ 5 ต.ตาขัน มเีส้นทางคมนาคม มาตรฐาน รับความสะดวก ตาขัน ระยอง

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ที่สะดวกปลอดภยั ปลอดภยัใน

หมู่ที่ 1 - 2 ต.หนองตะพาน การสัญจร

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

หนา้ 9
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29 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว  - 8,160,000    -  - จ้านวนถนน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย มเีส้นทางคมนาคม 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน รับความสะดวก หนอง ระยอง
ตีนเนนิ - หนองตะพาน หมูท่ี่ 5 ที่สะดวกปลอดภยั เพิ่มขึน้ ปลอดภยัใน ละลอก
ต.หนองละลอก มคีวามคาบเกีย่ว การสัญจร
ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 2 
ต.หนองตะพาน
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

30 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ยาว  - 6,650,000  -  - จ้านวนถนน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย มเีส้นทางคมนาคม 1,300 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน รับความ หนอง ระยอง
ตีนเนนิ - บา้นค่าย หมู่ที่ 5 ที่สะดวกปลอดภยั เพิ่มขึน้ สะดวกและ ละลอก
ต.หนองละลอก มคีวามคาบเกีย่ว ปลอดภยั
ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 5 ต.บา้นค่าย ในการสัญจร
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว  - 4,000,000  -  - จ้านวนถนน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
สายศาลเจ้า - หนองตะพาน มเีส้นทางคมนาคม 925 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน รับความ หนอง ระยอง
หมูท่ี่ 4 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภยั พร้อมวางท่อระบายน้้า จ้านวน เพิ่มขึน้ สะดวกและ ละลอก
มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั 30 จุด ปลอดภยั
หมูท่ี่ 2 ต.หนองตะพาน ในการสัญจร
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

32 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว  - 2,210,000  -  - จ้านวนถนน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย มเีส้นทางคมนาคม 520 ม. หนา 0.05 ม. ที่ได้มาตรฐาน รับความ หนอง ระยอง
เลียบคลองชลประทาน หมูท่ี่ 1 ที่สะดวกปลอดภยั พร้อมวางท่อระบายน้้า จ้านวน เพิ่มขึน้ สะดวกและ ละลอก
ต.หนองละลอก มคีวามคาบเกีย่ว 30 จุด ปลอดภยั
ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 2 ต.บางบตุร ในการสัญจร
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

หนา้ 10



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว  - 15,600,000  -  - จ้านวนถนน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
สายหนองละลอก - หนองตะพาน มเีส้นทางคมนาคม 925 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน รับความ หนอง ระยอง
(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ที่สะดวกปลอดภยั พร้อมวางท่อระบายน้้า จ้านวน เพิ่มขึน้ สะดวกและ ละลอก
ต.หนองละลอก มคีวามคาบเกีย่ว 30 จุด ปลอดภยั
ต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 2 ในการสัญจร
ต.หนองตะพาน อ.บา้นค่าย
จ.ระยอง

34 กอ่สร้างสะพานค.ส.ล. ขา้มคลอง เพื่อใหป้ระชาชน สะพานขนาด กว้าง 10 ม. 14,800,000 - - จ้านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.

ใหญ่พร้อมกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. มเีส้นทางคมนาคม ยาว 60 ม. พร้อมถนนคสล. ที่ได้มาตรฐาน ได้รับความ หนองบวั ระยอง

สายท้ายทุ่งหนองปลาไหล - ที่สะดวกปลอดภยั กว้าง 8 ม. ยาว 500 ม. เพิ่มขึน้ สะดวก

นาจ้าพัง หมู่ที่ 2  ต.หนองบวั ปลอดภยั

มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่ง หมู ่8 ในการสัญจร

ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย

จ.ระยอง

35 กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. หมูท่ี่ 2 เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างาะพาน ขนาดกว้าง  - 12,000,000  -  - จ้านวนสะพาน ประชาชนได้ อบต. อบจ.

ต.หนองบวั (ทุ่งหชู้าง) มคีวาม มเีส้นทางคมนาคม 8 ม. ยาว 100 ม. ที่ได้มาตรฐาน รับความ หนองบวั ระยอง

คาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 8 ที่สะดวกปลอดภยั เพิ่มขึน้ สะดวกและ

ต.หนองละลอก อ.บา้นค่าย ปลอดภยั

จ.ระยอง ในการสัญจร

หนา้ 11



เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ
ทีข่อ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว  - 7,197,200  -  - จ้านวนพื้นที่ใน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มเีส้นทางคมนาคม 1,621 ม. หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า การกอ่สร้าง รับความ หนองบวั ระยอง

หนองหว้า - ละหาร (พลงหลวง) ที่สะดวกปลอดภยั 9,726 ตร.ม. ถนน สะดวกและ

หมูท่ี่ 3 ต.หนองบวั มีความ ปลอดภยั

คาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั หมูท่ี่ 1 ในการสัญจร

ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจร กว้าง 6 ม.  - 2,000,000  -  - จ้านวนพื้นที่ใน ประชาชนได้ อบต. อบจ.
สายเสรีภาพ - วังจันทร์ หมูท่ี่ 4 มเีส้นทางคมนาคม ยาว 600 ม. หรือมพีื้นที่ การกอ่สร้าง รับความ หนองบวั ระยอง
ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย ที่สะดวกปลอดภยั ไมน่อ้ยกว่า 3,180 ตร.ม. ถนนคสล. สะดวกและ
มคีวามคาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั ปลอดภยั
หมูท่ี่ 5 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ ในการสัญจร
จ.ระยอง

- - 83,000,000   82,157,200  -               -              - - - -รวม 37 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.2 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 ขดุลอกคลองหนองเชิงกราน เพื่อให้ประชาชน ขดุลอกคลองกว้าง 20  ม. 13,500,000     -  -  - จ้านวนแหล่งน า้ ประชาชนได้ อบต. อบจ.

คลองท่าใหญ่ คลองหนองล้าดวน มีแหล่งน า้อุปโภค ยาว 4,500 ม. ลึกลงไปจากเดิม ที่ได้มาตรฐาน ใช้ประโยชน์ หนอง ระยอง
พร้อมฝายชลอน า้ 2 จดุ หมู่ที่ บริโภค และท้าการ 4.00 ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มขึ น จากแหล่งน า้ ตะพาน
1, 2, 4 ต.หนองตะพาน เกษตร โดยรอบพร้อมกอ่สร้างฝายชะลอ ในการอุปโภค
อ.บ้านค่าย มีความคาบเกีย่ว น า้ 2 จดุ บริโภค และ
ต่อเนื่องกบั ต.หนองละลอก ท้าการเกษตร
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

- - 13,500,000    -                -               -              - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอบ้านค่าย)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.04แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าคอนกรีต เพื่อไม่ใหเ้กิดปญัหา ทอ่ระบายน้้าขนาด 3,108,000 - - - ทอ่ระบายน้้า การคมนาคม เทศบาล อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล เร่ืองระบบระบายน้้า  Ø 0.60 เมตร ความยาว 650 สะดวกปลอด เมือง ระยอง

34 หมู่ที่ 3 ต.พลา ยาว 650 เมตร เมตร จ้านวน ภยัส้าหรับ บา้นฉาง

(ด้านสนามกอล์ฟอีสเทอร์น มีบอ่พกัทกุระยะ 1  แหง่ การใช้เส้นทาง

สตาร์ ถึงสุดเขต ทม.บา้นฉาง) ทอ่ไม่เกิน 10 ทอ่น และลดปญัหา

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทต. พลา หรือทกุมุมเล้ียว ในการระบาย

หมู่ที่  3 ต.พลา อ.บา้นฉาง และทางแยกพร้อม น้้าท้าให้

 จ.ระยอง รางรูปตัววหีลังทอ่ มลภาวะดีขึ้น

และมีฝาปดิบอ่พกั

ชนิดฝาคอนกรีต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอบ้านฉาง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการเขื่อนหนิทิ้ง หมู่ที่ 6 เพื่อใหน้้้าได้เข้าออก เขื่อนหนิทิ้ง 10,000,000  - - - ประชาชน ลดปญัหา เทศบาล อบจ.

ต.พลา คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ตามระดับน้้าทะเล ตามแบบหน่วยงาน ต้าบลพลา น้้าไม่สามารถ ต้าบลพลา ระยอง

ทต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง เพื่อลดปญัหาน้้าขัง ผู้เชี่ยวชาญออกแบบ 30% ระบายเข้า

จ.ระยอง เกิดปญัหาเน่า-เสีย ในวงเงินไม่เกิน ได้รับประโยชน์ ออกทะเลได้

(ปากคลองพลา) 10,000,000 บาท

3 ก่อสร้างระบบระบายน้้า เพื่อรองรับการระบาย ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 6,000,000 - - - ระบบ ราษฎรได้รับ เทศบาล อบจ.

สายทางหลวงทอ้งถิ่น น้้ามาจากฝ่ัง (รายละเอียด ระบายน้้า ความสะดวก ต้าบลพลา ระยอง

อบจ.รย. หมายเลข 0501 ทม.บา้นฉาง ตามแบบที่ก้าหนด) 1 สาย และสามารถ

(บา้นฉาง-กงเพชร) ต.พลา ระบายน้้าใหล้ง ปอ้งกนัน้้าทว่ม

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทะเลปอ้งกัน ได้มากขึ้น

ต. บา้นฉาง อ.บา้นฉาง การเกิดน้้าทว่ม

จ.ระยอง

4 ก่อสร้างระบบระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างวางทอ่ระบาย 12,841,000  - - - 1. ความยาวของ การระบายน้้า เทศบาล อบจ.

ซอยเทศบาล 11 เชื่อมซอย ได้รับความสะดวก น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ของระบายน้้า ออกจาก ต้าบล ระยอง

เทศบาล 29 และซอยเทศบาล ในการระบายน้้า  Ø 0.80 เมตร 2.ร้อยละ 80 อาคารบา้น ส้านักทอ้น

11/1 (เข้าโรงงานโรตาร่ี) ออกจากอาคาร พร้อมบอ่พกัคอนกรีต ของประชาชน เรือนเปน็ไป

หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 บา้นเรือน เสริมเหล็กระยะทาง มีความพงึพอใจ โดยสะดวก

ต.ส้านักทอ้น มีความคาบเกี่ยว ลดปญัหาน้้าทว่มขัง รวม 3,8๖๙ เมตร ลดปญัหา

ต่อเนื่องกับ อบต.ส้านักทอ้น พร้อมซ่อมแซม น้้าทว่มขัง

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง ผิวจราจรเดิม

หนา้ 2



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า เพื่อก่อสร้าง ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 17,228,000 - - - ทอ่ระบายน้้า แก้ปญัหาด้าน เทศบาล อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ทอ่ระบายน้้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ทศิเหนือยาว โครงสร้าง ต้าบล ระยอง

ถนนบา้นฉาง-กงเพชร หมู่ที่ 4 คอนกรีต ไหล่ทางถนนบา้นฉาง 1,950 เมตร พื้นฐานปญัหา บา้นฉาง

ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง เสริมเหล็ก -กงเพชร ทศิเหนือ ทศิใต้ยาว ด้านการ

จ.ระยอง ยาว 1,950 เมตร 2,357 เมตร จราจรสามารถ

ทศิใต้ยาว 2,357 ระบายน้้าได้

เมตร ขนาดเส้นผ่า สะดวก

ศูนย์กลางขนาด ลดปญัหา

0.80 x 1.00 เมตร น้้าทว่มขัง

พร้อมบอ่พกัทกุ

ระยะ 10.00 เมตร

6 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชน วางทอ่ระบายน้้า 23,277,000 - - - วางทอ่ การคมนาคม อบต. อบจ.

สระแก้ว ซอย 6 หมู่ที่ 6 มีเส้นทางคมนาคม ขนาด Ø 0.80 ม. ระบายน้้า สะดวกปลอด ส้านักทอ้น ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ที่สะดวกรวดเร็ว จ้านวน 4,258 ทอ่น 1 สาย ภยัส้าหรับ

เทศบาลส้านักทอ้น อ.บา้นฉาง บอ่พกัคอนกรีตเสริม การใช้เส้นทาง

จ.ระยอง เหล็กพร้อมฝาปดิ และลดปญัหา

จ้านวน 388 บอ่ ในการระบาย

ความยาวรวมบอ่พกั น้้าท้าให้

4,646 ม.พร้อม มลภาวะดีขึ้น

ซ่อมแซมผิวจราจร

หลังทอ่ฯรวมพื้นที่ไม่

นอ้ยกว่า 4,258 ตรม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 วางทอ่ระบายน้้าสายโรตาร่ี เพื่อใหม้ีทอ่ระบาย วางทอ่ระบายน้้า 9,500,000 - - - วางทอ่ระบายน้้า การคมนาคม อบต. อบจ.

หมู่ที่ 6 ต.ส้านักทอ้น น้้าที่ได้มาตรฐาน ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวม สะดวกปลอด ส้านักทอ้น ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ และแก้ไขปญัหา จ้านวน 2,378 ทอ่น 2,594 เมตร ภยัส้าหรับ

หมู่ที่ 5 ทต.ส้านักทอ้น น้้าทว่มขัง บอ่พกัคอนกรีตเสริม การใช้เส้นทาง

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง ในช่วงฤดูฝน เหล็กพร้อมฝาปดิ และลดปญัหา

จ้านวน 216 บอ่ ในการระบาย

ความยาวรวมบอ่พกั น้้าท้าให้

2,594 ม. และงาน มลภาวะดีขึ้น

รางวต้ืีนผิวจราจร

หลังทอ่ฯ หนาเฉล่ีย

0.15 ม. รวมพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 2,378

ตร.ม. ตามแบบ อบจ.รย.

8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อแก้ไขปญัหาเร่ือง ขนาดผิวจราจร - 2,242,500 - - ถนน การคมนาคม ทม. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ระบบการคมนาคม กวา้งข้างละ 1.50 ความยาว มีความสะดวก บา้นฉาง ระยอง

โดยการขยายไหล่ทาง เมตร ยาว 900 เมตร 900 เมตร และปลอดภยั

ถนนสายเทศบาล 39/1 หนาเฉล่ีย 0.05 จ้านวน 1 สาย ส้าหรับ

ซอย 10 (สายบา้นฉาง - ภดูร) เมตร หรือพื้นที่ ประชาชน 

หมู่ที่ 3 ต.บา้นฉาง ด้าเนนิการไมน่อ้ยกว่า ผู้ใช้เส้นทาง

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ  2,700 ตารางเมตร

เทศบาลต้าบลบา้นฉาง พร้อมตีเส้นจราจร

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม เพื่อใหป้ระชาชน ถนน ค.ส.ล.กวา้ง 6 - 10,000,000 - - ความยาว ราษฎรมีการ ทต. พลา อบจ.

ระบบระบายน้้า สายตะกาด- มีถนนใช้ในการ เมตร ยาว 1,390 ถนน คมนาคม ระยอง

ส่ีกั๊ก ม.6 ต.พลา มีความ คมนาคมได้ เมตร คิดเปน็ปริมาณ 1,390 ม. สะดวก

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สะดวกรวดเร็ว 8,340 ตร.ม. รวดเร็ว

ทต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง ระบบระบายน้้า เพิ่มขึ้น

 จ.ระยอง ยาว 1,390 เมตร

10 โครงการซ่อมแซมสะพาน เพื่อใหป้ระชาชน (ตามรายละเอียด - 5,000,000 - - สะพาน เพื่อความ ทต. พลา อบจ.

 ค.ส.ล. หมูที่ 6 ต.พลา ในหมู่ที่ 6 ที่ก้าหนด) 1 ปลอดภยั ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ มีทอ่ระบายน้้าเพื่อ แหง่ ในชีวติและ

ทต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง ปอ้งกันน้้าทว่ม ทรัพย์สินของ

จ.ระยอง ผู้สัญจร ไปมา

11 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก มีสถานที่เพยีงพอ (ตามแบบ ทต.พลา) - 10,000,000      - - อาคาร เทศบาลต้าบล ทต. พลา อบจ.
ประสงค์ ม.2  ต.พลา ในการปฏบิติังาน 1 แหง่ พลา มีสถานที่ ระยอง
 อ.บา้นฉาง จ.ระยอง เพื่อรองรับการ ในการด้าเนิน

ใช้งานของต้าบลพลา กจิการต่างๆ

และพื้นที่ใกล้เคียง ของราชการ

อย่างเพยีงพอ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า เพื่อก่อสร้าง ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า - 16,450,000 - - ทอ่ระบายน้้า แก้ปญัหาด้าน ทต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ทอ่ระบายน้้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ทศิตะวนัออก โครงสร้าง บา้นฉาง ระยอง

ถนนเนินกระปรอก-หาดน้้าริน คอนกรีต ไหล่ทางถนน ยาว 3,290 ม. พื้นฐานปญัหา

หมู่ที่ 2,4 ต.บา้นฉาง เสริมเหล็ก เนินกระปรอก- ทศิตะวนัตก ด้านการจราจร

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง หาดน้้าริน (คลองน้้าตก) ยาว 2,855 เมตร สามารถระบาย

ทศิตะวนัออก น้้าได้สะดวก

ยาว 3,290 เมตร ลดปญัหา

ทศิตะวนัตก ยาว น้้าทว่มขัง

 2,855.00 เมตร

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1.00 x 1.00 เมตร

พร้อมบอ่พกัทกุระยะ

10.00 เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนน กวา้ง - 2,463,000 - - ก่อสร้าง ประชาชนมี อบต. อบจ.

แอสฟสัติกคอนกรีต มีเส้นทางคมนาคม  6 ม. ยาว 708 ม. ถนน เส้นทาง ส้านักทอ้น ระยอง

สายหนิสามชั้น - เขาภดูร ที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1 สาย คมนาคมที่

หมู่ที่ 7 มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปน็พื้นที่ ได้มาตรฐาน

ต่อเนื่องกับ ทต.ส้านักทอ้น ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 4,248 ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนน กวา้ง - 9,709,000 - - ก่อสร้าง ประชาชน อบต. อบจ.

แอสฟสัติกคอนกรีต มีเส้นทางคมนาคม 6 ม. ยาว 2,790 ม. ถนน มีเส้นทาง ส้านักทอ้น ระยอง

สายยายร้า - หนองน้้าเย็น ที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 1 สาย คมนาคม

หมู่ที่ 1, 5, 7 มีความคาบ หรือคิดเปน็พื้นที่ ที่ได้มาตรฐาน

เกี่ยวต่อเนื่องกบั ทต.ส้านกัทอ้น ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง  16,740 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า เพื่อแก้ไขปญัหาเร่ือง ทอ่ระบายน้้าขนาด -  - 4,655,000 - ทอ่ระบายน้้า การคมนาคม ทม. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบการคมนาคม Ø 0.60 เมตร ความยาว 950 สะดวก บา้นฉาง ระยอง

ถนนสายเทศบาล 39/1 ยาวรวม 950 เมตร เมตร จ้านวน ปลอดภยั

ซอย 11, 13, 15 หมู่ที่ 3 มีบอ่พกัทกุระยะ 1  แหง่ ส้าหรับการใช้

ต.บา้นฉาง (จากหมู่บา้นรวมมติร ทอ่ไม่เกิน 10 ทอ่น เส้นทางและ

- สุดเขตเทศบาล คาบเกี่ยว หรือทกุมุมเล้ียว ลดปญัหาใน

ต่อเนื่องกับ ทต.บา้นฉาง และทางแยกพร้อม การระบายน้้า

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง รางรูปตัววหีลังทอ่ ท้าใหม้ลภาวะ

และฝาปดิบอ่พกั ดีขึ้น

ชนิดฝาคอนกรีต

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดกว้าง 5 ม. - - 1,395,000 - ความยาว ราษฎรมกีาร ทต.พลา อบจ.

เสริมเหล็กสายเทศบาล 4 ในหมู่ที่ 4 มีถนน ยาว 465 ม. ถนน คมนาคม ระยอง

ซ. 10 ม. 4 ต.พลา ใช้ในการคมนาคม หนา0.15 ม.  465 เมตร สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ได้สะดวกรวดเร็ว รวมปริมาณพื้นที่ รวดเร็วเพิ่มขึ้น

ทม.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง (พลารมย์) ไม่น้อยกวา่

จ.ระยอง 2,325ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟกิ่ง ปรับปรุงภมูิทศัน์ โคมไฟกิ่ง ขนาดสูง - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ - มีไฟส่องสวา่ง เส้นทาง ทต.พลา อบจ.

พร้อมเสา สายทางหลวง ถนนสายทางหลวง 9 เมตร เพิ่มมากขึ้น คมนาคม ระยอง

ทอ้งถิ่น หมายเลข 3037 ทอ้งถิ่น หมายเลข จ้านวน 40 ต้น 40 ต้น ในต้าบลพลา

(พลา-ก.ม.16) หมู่ที่ 2 3037 มีความ

ต.พลา มีความคาบเกี่ยว (พลา-ก.ม.16) ปลอดภยัใน

ต่อเนื่องกับ ทม.บา้นฉาง ใหม้ีความสวา่ง การสัญจร

 อ.บา้นฉาง จ.ระยอง  ท้าใหก้ารเดินทาง ไปมามากขึ้น

มีความปลอดภยั

18 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟ เพื่อใหป้ระชาชน จ้านวน  90  ต้น - - 4,000,000 - มีไฟส่องสว่าง ประชาชน ทต.พลา อบจ.

สาธารณะพร้อมเสาโคม ได้รับความสะดวก ตามแบบ ทต.พลา เพิ่มมากขึ้น ได้รับความ ระยอง

กิ่งเด่ียว สายตะกาด - ส่ีกั๊ก ในการใช้ถนน 90 ต้น สะดวกในการ

ม.6 ต.พลา มีความคาบเกี่ยว ใช้ถนนเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องกับ ทต.บา้นฉาง

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง

19 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟ เพื่อใหป้ระชาชน ตามแบบ ทต.พลา - - 2,000,000 - 1 ประชาชน ทต.พลา อบจ.

สาธารณะพร้อมเสา ได้รับความสะดวก โครงการ ได้รับความ ระยอง

สายทางหลวงทอ้งถิ่น อบจ.รย. ในการใช้ถนน สะดวกในการ

หมายเลข 0501 (บา้นฉาง-พลา) ใช้ถนนเพิ่มขึ้น

บา้นฉาง-กงเพชร ต.พลา

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ

เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า เพื่อก่อสร้าง กอ่สร้างทอ่ระบายน้้า - - 14,275,000  - ทอ่ระบายน้้า แกป้ญัหาด้าน ทต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง ทอ่ระบายน้้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ทศิตะวนัออก โครงสร้าง บา้นฉาง ระยอง

ถนนเนินกระปรอก-หาดน้้าริน คอนกรีต ไหล่ทางถนน ยาว 3,290 ม. พื้นฐานปญัหา

หมู่ที่ 2,4 ต.บา้นฉาง เสริมเหล็ก เนนิกระปรอก- ทศิตะวนัตก ด้านการจราจร

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง หาดน้้าริน(คลองน้้าตก) ยาว 2,855 สามารถระบาย

ทศิตะวันออกยาวรวม เมตร น้้าได้สะดวก

3,290.00 เมตร ลดปญัหา

ทศิตะวนัตก ยาวรวม น้้าทว่มขัง

2,855.00 เมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง
1 X 1 เมตร พร้อม

พร้อมบอ่พกัทกุระยะ

พร้อมบอ่พกัทกุระยะ

10.00 เมตร

21 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า เพื่อไม่ใหเ้กิดปญัหา ทอ่ระบายน้้าขนาด -  -  - 2,500,000 ทอ่ระบายน้้า การคมนาคม ทม. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย เร่ืองระบบระบายน้้า Ø 0.60 ม. ยาว ความยาว 500 สะดวก บา้นฉาง ระยอง

เทศบาล 39 หมู่ที่ 3 500 ม. มีบอ่พกั เมตร จ้านวน ปลอดภยั

ต.บา้นฉาง สายโรงเรียนบา้นฉาง ทกุระยะทอ่ไม่เกิน 1  แหง่ ส้าหรับการใช้

กาญจกุลวทิยา คาบเกี่ยว 10 ทอ่น หรือทกุมุม เส้นทางและลด

ต่อเนื่องกับ ทต.บา้นฉาง เล้ียวและทางแยก ปญัหาในการ

หมู่ที่ 3 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง พร้อมรางตัววหีลังทอ่ ระบายน้้าท้าให้

จ.ระยอง และฝาปิดบ่อพักคอนกรีต มลภาวะดีขึ้น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 โครงการวางทอ่ระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชน ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. -  -  - 1,595,000 มีการระบาย ราษฎรได้รับ ทต.พลา อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่ที่ 6 มีทอ่ ความยาวข้างละ น้้าเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

 สายเทศบาล 6 ซอย 2 ระบายน้้า เพื่อ 465 ม.พร้อมบอ่พกั และสามารถ

(สองข้าง) ม.6 ต.พลา ปอ้งกันน้้าทว่ม ค.ส.ล. ขนาด ปอ้งกัน

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 0.90x0.90 ม. น้้าทว่ม

ทต.บา้นฉาง  อ.บา้นฉาง ยาว 1 ม. จ้านวน ได้มากขึ้น

จ.ระยอง 64 บอ่

 (ตามแบบ ทต.พลา)

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชน ขนาด 0.50x0.60 -  -  - 2,800,000 รางระบายน้้า ราษฎรได้รับ ทต.พลา อบจ.

รูปตัวยู สายเทศบาล 4 ในหมู่ที่ 4 ม. ความยาวข้างละ 790 เมตร ความสะดวก ระยอง

ซอย 9 (2 ข้าง) หมู่ที่ 4 มีทอ่ระบายน้้า 790 ม. พร้อมบอ่พกั พร้อมบอ่พกั และสามารถ

ต.พลา มีความคาบเกี่ยว เพื่อปอ้งกันน้้าทว่ม ค.ส.ล. ขนาด  ปอ้งกัน

ต่อเนื่องกับ ทม.บา้นฉาง (หน่องม่วง) 0.60x0.60 ม. น้้าทว่ม

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง ยาว 1 ม. ได้มากขึ้น

จ้านวน 20 บอ่

(ตามแบบ ทต.พลา)

- - 81,954,000 55,864,500 28,525,000 6,895,000 - - - -รวม  23 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

   1.1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1  โครงการติดต้ังสปอร์ตไลท์ เพื่อให้ผู้ใช้    - ติดต้ังสปอร์ตไลท์เสาสูง 2,500,000      -   -   - High ประชาชน/ ทต. อบจ.

เสาสูงส่องสว่างภายในสนาม สนามกฬีาในการ High Mast สูง 20 เมตร Mast หน่วยงาน ชุมแสง ระยอง

ฟุตบอล จดัการแขง่ขนั ไฟ 1000 w สูง ต่างๆสามารถ

(ภาพรวมของอ าเภอวังจนัทร์) กฬีาสามารถ จ านวน 12 ดวงโคม 20 ม. เล่นกฬีาใน

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง จดัการแขง่ขนั จ านวน ยามค่ าคืนได้

ในยามค่ าคืนได้ 12 ดวงโคม

2 โครงการกอ่สร้างลานเอนก เพื่อให้ประชาชน/    - กอ่สร้างลานคอนกรีต 2,500,000      -   -   - พื้นที่ มีสถานที่ ทต. อบจ.

ประสงค์บริเวณสวนสุขภาพ นักเรียน/ผู้สูงอายุ เสริมเหล็กโดยมีพื้นที่ไม่น้อย ไม่น้อย ส าหรับให้ ชุมแสง ระยอง

หลังตลาดชุมแสง ใช้เป็นสถานที่ กว่า 2,286 ตร.ม. กว่า ประชาชนไว้

 (ต่อจากของเดิม) ออกก าลังกาย 2,286 ใช้ในการ

  - ภาพรวมเป็นสนามกฬีา ตร.ม ออกก าลังกาย

ระดับอ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอวังจันทร์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนก เพื่อให้ประชาชน ตามแบบแปลนของเทศบาล   - 4,500,000     -   - อาคาร ประชาชนใน ทต. อบจ.

ประสงค์ (บริเวณสนามกฬีา) ในเขตอ าเภอ ต าบลชุมแสง อเนก เขตอ าเภอ ชุมแสง ระยอง

  - ภาพรวมเป็นสนามกฬีา วังจนัทร์ใช้เป็น ประสงค์ วังจนัทร์มี

ระดับอ าเภอ สถานที่ในการ 1 หลัง สถานที่ในการ

ทต.ชุมแสง ประกอบกจิกรรม ประกอบ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง เช่นการแขง่ขนั กจิกรรม เช่น

กฬีา-การจดั การแขง่ขนั

ประชุมหรืองาน กีฬา จัดประชุม

แสดงสินค้าต่างๆ หรืองาน

แสดงสินค้า

4 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพื่อให้เด็กนักเรียน   -กอ่สร้างรางระบายน้ ารูป   - 2,500,000   -   - สนาม นักเรียน ทต. อบจ.

โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา ใช้ประกอบ ตัวย ู0.40 เมตรพร้อมฝา กฬีาที่ มีสนามกฬีา ชุมแสง ระยอง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง กจิกรรมต่างๆ   -ปูหญ้าสนามกฬีาไม่น้อยกว่า ได้ ที่มีมาตรฐาน

เช่นการแขง่ขนั 813 ตร.ม. มาตรฐาน ส าหรับออก

กฬีาต่างๆ ก าลังกาย

5 โครงการปรับปรุงสนามกฬีา เพื่อให้เด็กนักเรียน   -ปูหญ้าสนามกฬีาไม่น้อยกว่า   -   -   - 1,000,000 สนาม นักเรียน ทต. อบจ.

โรงเรียนบ้านเขาตลาด ใช้ประกอบ 813 ตร.ม. กฬีาที่ มีสนามกฬีา ชุมแสง ระยอง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง กจิกรรมต่างๆ   -ติดต้ังสปอต์ไลท์เสาสูง ได้ ที่มีมาตรฐาน

เช่นการแขง่ขนั จ านวน 4 ดวง มาตรฐาน ใช้ส าหรับ

กฬีาต่างๆ การออก

ก าลังกาย

- - 5,000,000      7,000,000     -               1,000,000   - - - -รวม 5 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ได้มีถนนใช้ในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,000,000      -   -   - กว้าง 6 มีระบบ อบต. อบจ.

เหล็กสายเขาไม้นวล- คมนาคมได้อยา่ง ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง
คลองอ้ายเหียก หมู่ที่ 3 สะดวกและ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย ยาว ที่ดีขึน้
ต.ป่ายบุใน อ.วังจนัทร์ รวดเร็ว 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 500
จ.ระยอง มีความคาบเกีย่ว จราจรไม่น้อยกว่า 3,120 เมตร 
ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 4 ต.เขาซก ตารางเมตร หนา 
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี กอ่สร้างท่อบล็อก ชนิด 2 0.35

 ช่องทางขนาดความกว้าง เมตร
2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 
ยาว 8 เมตร พร้อมกอ่สร้าง
ราวกนัตก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอวังจันทร์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร 4,655,000      -   -   - ความยาวถนน มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการใช้รถใช้ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 950 เมตร คมนาคม ชุมแสง ระยอง

สายซอยสันติสุข - หนองจรเข้ ถนนของประชาชน คิดเป็นพื้นที่ 6,650 ตร.ม. ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 2 อบต.ชุมแสง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง

3 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร กว้าง   6 เมตร     6,173,000   -   -   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังจนัทร์- คมนาคมได้อยา่ง   ยาว 1,620 เมตร  ยาว 1,620 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

เขาหินแท่น ม.5 ต.วังจนัทร์ สะดวกและ หนา 0.15 เมตร เมตร ที่ดีขึน้

อ.วังจนัทร์ มีความคาบเกีย่ว รวดเร็ว

ต่อเนื่องกบั ม.8 ต.วังหว้า 

อ.แกลง จ.ระยอง

(ช่วงที2่, ช่วงที3่)

4 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,900,000      -   -   - ระยะ มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตสายสหกรณ์-หนองหอย ในหมู่ที่ ๗ และหมู่ กว้าง 6 เมตร ยาว 611 เมตร ทาง คมนาคม พลงตาเอี่ยม ระยอง

(เสนอโดยหมู่ที่ 7 บ้านคลองสอง 5 ได้มีถนนในการ ไหล่ทางแอสฟัลท์ฯ ขา้งละ 611 ที่ดีขึน้

จากแผนฃุมชน ปี ๖๐) คมนาคมอยา่ง 0.50 เมตร เมตร

อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์ สะดวกและ

จ.ระยอง  ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการกอ่สร้างถนน คศล. เพื่อให้ประชาชนใน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 934,800.0      -   -   - กว้าง 6 มีระบบ อบต. อบจ.

สาย อบต.ป่ายบุใน-ยบุตาเหน่ง ต าบลได้มีถนนใช้ ยาว 205 หนา 0.15 เมตร เมตร คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง

-ท่าเสา หมู่ที่ 4,5 ต.ป่ายบุใน ในการคมนาคมได้ พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ ยาว 205 ที่ดีขึน้

อ.วังจนัทร์ มีความคาบเกีย่ว อยา่งสะดวกและ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้าง หนา

ต่อเนื่องกบัหมู่ที่ 4 ต.หนองบัว รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร 0.15

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมตร 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 3,150,000      -   -   - ร้อยละ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง

ชุมแสง - หนองเสม็ดแดง ถนนของประชาชน คิดเป็นพื้นที่ 7,000 ตร.ม. ถนน ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 1 ในเขต

อบต.ชุมแสง อ.วังจนัทร์ อบต.

จ.ระยอง ชุมแสง

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 915,000   -   -   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

สายหนองโพรง-ชุมนุมตาเชย ม.2    คมนาคมได้อยา่ง ยาว 240 เมตร หนา คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

 ต.วังจนัทร์ อ.วังจนัทร์ มีความ สะดวกและ 0.15 เมตร ที่ดีขึน้

คาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ม.4 รวดเร็ว

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์ 

จ.ระยอง  (ช่วงที2่)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อให้ประฃาชนใน รางระบายน้ า กว้าง 0.50 เมตร 1,100,000      -   -   - ระยะทาง ประชาชนได้ อบต. อบจ.

สายหลังวัดพลงตาเอี่ยม-วังจนัทร์ หมู่ 3 ได้มีถนนใน ลึก 0.50 เมตร ยาว 550 เมตร 550 รับความ พลงตาเอี่ยม ระยอง

(เสนอโดยหมู่ 3 บา้นพลงตาเอีย่ม) การคมนาคม เมตร สะดวกและ

(จากแผนชุมชน ปี60 อยา่งสะดวกและ ปลอดภัยใน

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ปลอดภัยและป้อง การเดินทาง

กนัน้ าท่วมขงั และน้ าไม่

ท่วมขงั

9 โครงการกอ่สร้างวางท่อส่งน้ า เพื่อให้มีน้ าเพื่อการ ด าเนินการกอ่สร้างวางท่อส่งน้ า 2,500,000      -   -   - ร้อยละ มีน้ าต้นทุน ทต. อบจ.

เชื่อมต่อสระผลิตน้ าประปาหมู่ที่5 อุปโภคบริโภคและ เชื่อมต่อสระผลิตน้ าประปา ของ ส ารองไว้ใช้ ชุมแสง ระยอง

ลงสู่สระน้ าหลังที่ว่าการอ าเภอ มีน้ าต้นทุนส ารอง หมู่ที่ 5 จ านวน ในช่วงฤดูแล้ง

วังจนัทร์  มีความคาบเกีย่วต่อ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง   -สถานีสูบน้ า การผลิต อยา่งเพียงพอ

เนื่องกบั หมู่ที่  5 อบต.ชุมแสง   -มอเตอร์ 150 hp 2 ตัว 3 p น้ า

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง   -ขยายเขตไฟฟ้า  100 A ต่อวัน

  -มิเตอร์ 3 p 4 w

  - ปั๊มหอยโขง่

  -ท่อขนาด 150 x 123 มม.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนใน ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 8,669,100      -   -   - กว้าง 7 มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชน ต าบลได้มีถนนใช้ ยาว 1,890 เมตร หนา 0.05 เมตร คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง

ป่ายบุใน-แยกสักทอง-ยบุตาเหน่ง ในการคมนาคมได้ เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อย ยาว 205 ที่ดีขึน้

หมู่ที่ 4,5 ต.ป่ายบุใน มีความ อยา่งสะดวกและ กว่า 13,230 ตารางเมตร 1,890

คาบเกีย่วต่อเนื่อง หมู่ที่ 2 รวดเร็ว กอ่สร้างท่อบล็อก ชนิด 2 เมตร 

ต.ชุมแสง อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ฃ่องทาง ขนาดกว้าง 2.10 หนา

เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 8 0.05

 เมตรพร้อมกอ่สร้างราวกนัตก

วางท่อระบายน้ า คสล. 0.60 

เมตร จ านวน 3 แห่ง จ านวน

20 ท่อน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 0.0 เมตร

จ านวน   แห่ง  จ านวน   ท่อน

11 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 1,714,500      -   -   - ระยะทาง ถนนคอนกรีต อบต. อบจ.
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีโสภณ มีถนนใช้ในการ ยาว 450 เมตร 1,000 เสริมเหล็กได้ วังจนัทร์ ระยอง
วังโพลง หมู่ที่ 2 ต.วังจนัทร์ คมนาคมได้อยา่ง หนา 0.15 เมตร เมตร มาตรฐาน
มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั สะดวกและรวดเร็ว ระยะทาง
หมู่ที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม 1,000 เมตร
อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง (ช่วงทื่ 1)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการซ่อมสร้างถนนสาย เพื่อให้ประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4,300,000      -   -   - ระยะทาง ถนนคอนกรีต อบต. อบจ.
สหกรณ์-เขาหวาย ในหมู่ 6 และหมู่ 6 เมตร ยาว 1,000 เมตรไหล่ 1,000 เสริมเหล็กได้ พลงตาเอี่ยม ระยอง
(เสนอโดยหมู่ 6 บ้านคลองอ่าง) 4 ได้มีถนนในการ ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร เมตร มาตรฐาน
(จากแผนชุมชน ปี60 คมนาคมอยา่ง ระยะทาง
อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง สะดวกและ 1,000 เมตร

ปลอดภัย

13 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัย    - กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม   - 2,158,000     -   - กว้าง ประชาชนได้ ทต. อบจ.

เสริมเหล็กสายสุดเขตเทศบาล ในการใช้รถใช้ เหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 ม. รับความสะดวก ชุมแสง ระยอง

ต าบลชุมแสง ขา้งป้อมต ารวจ ถนนของ 500 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว ปลอดภัยจาก

ทางหลวง  มีความคาบเกีย่วต่อ ประชาชนเพื่อ พื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า3000 500 ม. การใช้รถใช้

เนื่องกบัหมู่ที่ 3 อบต.พลงตาเอี่ยม อ านวยความ ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังขา้งละ0.50 หนา ถนนการขนส่ง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง สะดวกแก่ ม.พร้อมว่างท่อระบายน้ าค.ส.ล. 0.15 ม. พืชผลทางการ

เกษตรกรที่ใช้เส้น ขนาด 0.4x1ม.จ านวน 8ท่อน เกษตรของ

ทางในการขนส่ง พร้อมป้ายต.4และบ.1 เกษตรกรเป็น

พืชผลทางการ จ านวน 2 ป้าย ไปโดยสะดวก

เกษตร รวดเร็ว
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ได้มีถนนใช้ในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร - 10,320,000   - - กว้าง 6 มีระบบ อบต. อบจ.

เสริมเหล็กสายสวนส้ม-เขากระพง คมนาคมได้อยา่ง ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง

หมู่ที่ 7 ต.ป่ายบุใน มีความคาบ สะดวกและ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย ยาว ที่ดีขึน้

เกีย่วต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 6 รวดเร็ว 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 3,700

ต.ชุมแสง อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง จราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตรม. เมตร 

กอ่สร้างท่อบล็อก ชนด 2 ช่อง หนา 

ทาง ขนาดความกว้าง 2.10 เมตร 0.15

สูง 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร เมตร 

พร้อมกอ่สร้างราวกนัตก

จ านวน 2 แห่ง

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร   - 3,780,000   -   - ร้อยละ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ คิดเป็นพื้นที่ 5,400 ตร.ม. 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง

คลองสะท้อน (ต่อจากของเดิม) ถนนของประชาชน ถนน ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 6 ในเขต

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง อบต.

ชุมแสง

16 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   - 5,334,000   -   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังจนัทร์- คมนาคมได้อยา่ง ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

เขาหินแท่น ม.5 ต.วังจนัทร์ สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้

อ.วังจนัทร์ มีความคาบเกีย่วต่อ รวดเร็ว

เนื่องกบั ม.8  ต.วังหว้า 

อ.แกลง จ.ระยอง (ช่วงที3่)

หน้า 9



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ได้มีถนนใช้ในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - 2,980,500     -   - 800 มีระบบ อบต. อบจ.

สายศรีโสภณ-วังโพรง เสนอโดย คมนาคมได้อยา่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร เมตร คมนาคม พลงตาเอี่ยม ระยอง

หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางบ่อจาก สะดวกและ หนา 0.15 เมตรไหล่ทาง ที่ดีขึน้

แผนชุมชนปี 60 มีคาบเกีย่ว รวดเร็ว ขา้งละ0.50 เมตรหรือมีพื้นที่

ต่อเนื่องกบัหมู่ที่ 7 ต.ชุมแสง กอ่สร้างไม่น้อยกว่า 4,800

และหมู่ที่ 2 ต.วังจนัทร์ ตารางเมตร

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง 

18 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย    - กอ่สร้างถนนลาดยางแบบ   - 1,890,000     -   - กว้าง ประชาชนได้ ทต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนน ในการใช้รถใช้ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  6 ม. รับความสะดวก ชุมแสง ระยอง

บ้านลุงเจมิ (ถนนจนัทร์ทรัพย)์ ถนนของ 6 เมตร ยาว 450 เมตร หรือ ยาว ปลอดภัยจาก

ต าบลพลงตาเอี่ยม  มีความคาบ ประชาชนเพื่อ คิดเป็นพื้นที่แอสฟัลท์ติก 450 ม. การใช้รถใช้

เกีย่วต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 2 อ านวยความ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,700 พื้นที่ ถนนการขนส่ง

อบต.พลงตาเอี่ยม สะดวกแก่ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 2,700 พืชผลทางการ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง เกษตรกรที่ใช้เส้น (ตามแบบกรมการปกครองและ ตร.ม เกษตรของ

ทางในการขนส่ง แบบแปลนของเทศบาลต าบล เกษตรกรเป็น

พืชผลทางการ ชุมแสง) ไปโดยสะดวก

เกษตร รวดเร็ว
19 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร   - 4,200,000   -   - ร้อยละ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ คิดเป็นพื้นที่ 6,000 ตร.ม. 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง
ส านักตาเสือ - มะง่ัว ถนนของประชาชน ถนน ที่ดีขึน้
แผนชุมชน หมู่ที่ 8 ในเขต
อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง อบต.

ชุมแสง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็น ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   - 1,524,000   -   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คมนาคมได้อยา่ง ยาว 400 เมตร หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง
ศรีโสภณ-วังโพลง ม.2 ต.วังจนัทร์ สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้
มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ม.4 รวดเร็ว
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์ 
จ.ระยอง (ช่วงที่ 2)

21 โครงการซ่อมสร้างถนน ได้มีถนนใช้ในการ ถนนแอสฟัลท์กว้าง 6 เมตร   - 15,000,000     -   - ระยะ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย คมนาคมได้อยา่ง ยาว 3,400 เมตรไหล่ทาง 550 คมนาคม พลงตาเอี่ยม ระยอง

เขาตลาด-วังโพรง เสนอโดย ม.1 สะดวกและ แอสฟัลท์ขา้งละ 0.50 เมตร เมตร ที่ดีขึน้

บ้านเขาตลาดจากแผนชุมชน รวดเร็ว

ป2ี560 คาบเกีย่วต่อเนื่องกบั

หมู่ที่ 3 ต.ชุมแสง และทต.ชุมแสง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง

22 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัย   -กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม   - 2,959,000     -   - กว้าง ประชาชนได้ ทต. อบจ.

พร้อมระบบระบายน้ าถนนสาย ในการใช้รถใช้ เหล็กพร้อมระบบระบายน้ า 6 ม. รับความสะดวก ชุมแสง ระยอง

ชุมแสง-เขาตลาด  (ถนนทางเขา้ ถนนของ ถนนสายชุมแสง -เขาตลาด ยาว ปลอดภัยจาก

บ่อขยะเกา่) มีความคาบเกีย่วต่อ ประชาชนเพื่อ (ขา้งบ่อขยะเกา่) ขนาดผิว 660 ม. การใช้รถใช้

เนื่องกบัหมู่ที่ 1 อบต.พลงตาเอี่ยม อ านวยความ จราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว หนา ถนนการขนส่ง

 และหมู่ที่ 5 อบต.ชุมแสง สะดวกแก่ 660 เมตร หนา 0.05 เมตร 0.05 ม. พืชผลทางการ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง เกษตรกรที่ใช้เส้น หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า เกษตรของ

ทางในการขนส่ง 3,960 ตารางเมตร เกษตรกรเป็น

พืชผลทางการ ไปโดยสะดวก

เกษตร รวดเร็ว
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้เด็กและ   - ช่วงที่ 1 กว้าง  9 เมตร   - 1,520,000   -   - 2 ช่วง ผู้ปกครอง ทต. อบจ.

เสริมเหล็กเขา้โรงเรียนบ้าน ผู้ปกครองใช้ ยาว 155.8 เมตร และเด็กนร. ชุมแสง ระยอง

เขาตลาด จ านวน 2 ช่วง เป็นเส้นทางเขา้   -ช่วงที่ 2 กว้าง 7.6 เมตร สามารถใช้

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ออกในการรับส่ง ยาว 48.4 เมตร หรือมีพื้นที่ เป็นเส้นทาง

บุตรหลาน ไม่น้อยกว่า1,770 ตร.ม. เขา้ออกได้

พร้อมช่องระบายน้ าต้ืน อยา่งสะดวก

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัย กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 6  ม.   -   - 2,415,000    - กว้าง ประชาชนได้ ทต. อบจ.

เสริมเหล็กสายทวีสุข 1  เชื่อมต่อ ในการใช้รถใช้  ยาว 520 ม. วางท่อ คสล. 6 ม. รับความสะดวก ชุมแสง ระยอง

ถนนสายอยูเ่จริญ 2,3 ถนนของ เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 ม. จ านวน ยาว ปลอดภัยจาก

ชุมชน 4 เขตเทศบาล ประชาชนเพื่อ 10 ท่อน (1 แถว) 520 ม. การใช้รถใช้

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั อ านวยความ ท่อ ถนนการขนส่ง

อบต.ชุมแสง สะดวกแกเ่กษตรกร 10 พืชผลทางการ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ที่ใช้เส้นทางในการ ท่อน เกษตรเป็นไป

ขนส่งพืชผลทาง โดยสะดวก

การเกษตร รวดเร็ว

25 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอส ได้มีถนนใช้ในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร - - 9,100,000  - กว้าง มีระบบ อบต. อบจ.

ฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองหวาย คมนาคมได้อยา่ง ยาว 1,890 เมตร หนา 0.05 7 เมตร คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง

โสม ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต.ป่ายบุใน สะดวกและ เมตร หรือมีพื้นที่กอ่สร้างไม่น้อย ยาว ที่ดีขึน้

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง รวดเร็ว กว่า 14,000 ตารางเมตร 1,890

มึความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั วางท่อระบายน้ า คสล. 0.60 เมตร 

หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย เมตร จ านวน 2 แห่ง จ านวน หนา 

จ.ระยอง 20 ท่อน 0.05 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร   -   - 3,920,000   - ร้อยละ มีระบบ อบต อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง

คลองสะท้อน ถนนของประชาชน คิดเป็นพื้นที่ 5,600 ตร.ม. ถนน ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 3 ในเขต

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง อบต.

ชุมแสง

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   -   - 5,144,000   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

ซ.หมู่ชม ม.1 ต.วังจนัทร์ คมนาคมได้อยา่ง  ยาว 1,350 เมตร   หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

อ.วังจนัทร์มีความคาบเกีย่ว สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้

ต่อเนื่องกบั ม.10 ต.วังหว้า และ รวดเร็ว

ม.4 ต.ทางกวียน อ.แกลง 

จ.ระยอง

28 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ได้มีถนนใช้ในการ ถนนแอสฟัลท์ฯกว้าง 6 เมตร   -   - 6,012,000   - ถนน มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตสายเขาตลาด-ชุมแสง คมนาคมได้อยา่ง ยาว 1,303 เมตรไหล่ทาง แอสฟัลท์ คมนาคม พลงตาเอี่ยม ระยอง

เสนอโดยหมู่ที่ 1บ้านเขาตลาด สะดวกและ แอสฟัลท์ติกฯขา้งละ 0.50 เมตร ระยะ ที่ดีขึน้

จากแผนชุมชนปี2560 มีความ รวดเร็ว ทาง

คาบเกีย่วต่อเนื่องกบัหมู่ที3่ 1,000

ต.ชุมแสงและเทศบาลต าบล เมตร

ชุมแสง อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร   -   - 2,940,000    - ร้อยละ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง

เนินสูง - เขาตลาด หมู่ที่ 5 ถนนของประชาชน คิดเป็นพื้นที่ 4,200 ตร.ม. ถนน ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 5 ในเขต

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง อบต.

ชุมแสง

30 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   -   - 2,667,000   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีโสภณ- คมนาคมได้อยา่ง  ยาว 700  เมตร   หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

เขาเจก๊เกรียงม.2 มีความคาบ สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้

ต่อเนื่องกบั  ม.4 ต.พลงตาเอี่ยม       รวดเร็ว

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง (ช่วงที1่)

31 โครงการกอ่สร้างก าแพงทาง เพื่อป้องกนัการ กอ่สร้างก าแพงทางเดินเท้า   -   - 3,780,000    - ยาว สามารถลด ทต. อบจ.

เดินเท้ารางระบายน้ า ค.ส.ล. ท่วมขงัของของน้ า รางระบายน้ า คสล.ขา้งปั๊ม 186 ม. ปริมาณไหล ชุมแสง ระยอง

ขา้งปั๊ม ปตท. ช่วงฤดูฝนซ่ึงไหล ปตท.ความยาว 186 เมตร กว้าง ท่วมขงัของ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ท่วมขงัถนน กว้าง 10 เมตร 10 ม. น้ าในช่วงฤดูฝน

สาย344 ซ่ึง สามารถลด

เป็นเส้นทางหลัก อุบัติเหตุจาก

ในการเดินทาง การใช้เส้นทาง

สู่จงัหวัดจนัทบุรี ถนนสาย 344

กรุงเทพซ่ึงบริเวณ

ดังกล่าวกอ่ให้

เกดิอุบัติเหตุ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   -   - 3,124,000   - ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมนุม คมนาคมได้อยา่ง  ยาว 820  เมตร   หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

ตาเชย-พลงตาเอี่ยม ม.2 สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้

 มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั  รวดเร็ว

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์ 

จ.ระยอง (ช่วงที1่)

33 โครงการขยายเขต/ติดต้ังไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง   -   - 4,000,000    -  High ประชาชน ทต. อบจ.

แสงสว่าง High Mast (เสาสูง) มีความปลอดภัย  High Mashประมาณ 20 เมตร Mash สามารถใช้รถ ชุมแสง ระยอง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ในการใช้รถใช้ จ านวน  5  จดุ ดังนี้ 5 จดุ ใช้ถนนยาม

ถนนยามค่ าคืน   -ส่ีแยกโรงพยาบาลวังจนัทร์ สูง ค่ าคืนอยา่ง

เพื่อให้ประชาชน   -บริเวณตลาดโลตัส 20 ม. ปลอดภัย

ผู้มาออกก าลังกาย   -ส่ีแยกทรงนิมิตร ประชาชน

  -หน้าศาลเจา้ตลาดชุมแสง ผู้มาออก

  -บริเวณสระน้ าหลังตลาด ก าลังกายยาม

ชุมแสง ค่ าคืนอยา่ง

ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

34 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อความปลอดภัย   - กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก   -   -   - 2,100,000   กว้าง ประชาชนได้ ทต. อบจ.

คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ า ในการใช้รถใช้ คอนกรีต ขนาดกว้าง  6.00 6 ม. รับความสะดวก ชุมแสง ระยอง

ค.ส.ล.และทางเท้า ถนนสายทาง ถนนของ เมตร ยาว 175 เมตร ยาว ปลอดภัยจาก

เขา้โรงเรียนวังจนัทร์วิทยา ประชาชนเพื่อ  หนา 0.05เมตร กอ่สร้าง 175 ม. การใช้รถใช้

  -ภาพรวมโรงเรียนมัธยม อ านวยความ   ท่อระบายน้ า คสล.Ø 1.00 หนา ถนนการขนส่ง

ประจ าอ าเภอ สะดวกแก่  เมตรพร้อมบ่อพักยาว 180 0.05 ม. พืชผลทางการ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง เกษตรกรที่ใช้เส้น  เมตร ท่อคสล. เกษตรของ

ทางในการขนส่ง Ø 1.00 เกษตรกรเป็น

พืชผลทางการ ยาว ไปโดยสะดวก

เกษตร 180 รวดเร็ว

ม.

35 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ได้มีถนนใช้ในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร - - - 17,328,000   กว้าง มีระบบ อบต. อบจ.

เสริมเหล็กสายคลองสิบแปด- คมนาคมได้อยา่ง ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 6 เมตร คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง

ไร่ก านัลฮัว หมู่ที่ 7 ต.ป่ายบุใน สะดวกและ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย ยาว ที่ดีขึน้

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบัหมู่ 6 รวดเร็ว  0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 3,800

ต.ชมแสง อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,200 เมตร 

ตารางเมตร หนา 

0.15

เมตร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร   -   -   - 4,900,000 ร้อยละ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง

หนองม่วงเกา่-เขาลอย ถนนของประชาชน คิดเป็นพื้นที่ 7,000 ตร.ม. ถนน ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 4 ในเขต

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง อบต.

ชุมแสง

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   -   -   - 4,457,000 ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

ถนนตะเคียนทอง-โปร่งช้าง คมนาคมได้อยา่ง  ยาว 1170  เมตร   หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

ม.6  ต.วังจนัทร์ มีความคาบ สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้

เกีย่วต่อเนื่องกบั ม.5 รวดเร็ว

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์  

จ.ระยอง

38 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ได้มีถนนใช้ในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -   -   - 1,998,000   ระยะ มีระบบ อบต. อบจ.

เสริมเหล็กสายชุมนุมตาเชย- คมนาคมได้อยา่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 ทาง คมนาคม พลงตาเอี่ยม ระยอง

โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ สะดวกและ เมตร หนา0.50 เมตร 1000 ที่ดีขึน้

(เสนอโดยหมู่ที่ 4 บ้านคลอง รวดเร็ว เมตร

บางบ่อจากแผนชุมชน ป2ี560)

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั

หมู่ที่ 2 ต าบลวังจนัทร์

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร   -   -   - 3,430,000 ร้อยละ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ในการใช้รถใช้ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 80 ของ คมนาคม ชุมแสง ระยอง

หลุมมะนาว-คลองยายเมือง ถนนของประชาชน คิดเป็นพื้นที่ 4,900 ตร.ม. ถนน ที่ดีขึน้

แผนชุมชน หมู่ที่ 7 ในเขต

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง อบต.

ชุมแสง

40 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร   กว้าง 6 เมตร   -   -   - 3,810,000 ระยะทาง มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมนุม คมนาคมได้อยา่ง  ยาว 1000  เมตร   หนา 0.15 คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

ตาเชย-พลงตาเอี่ยม สะดวกและ  เมตร ที่ดีขึน้

ม.2 มีความคาบเกีย่วต่อเนื่อง รวดเร็ว

กบั  ม.4 ต.พลงตาเอี่ยม       

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง (ช่วงที2่)

41 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ได้มีถนนใช้ในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร   -   -   - 1,600,000 พื้นที่ มีระบบ อบต. อบจ.

เสริมเหล็กสายคลองกลอย- คมนาคมได้อยา่ง หรือมีพื้นที่ไน้อยกว่า 1,200 1,200 คมนาคม ชุมแสง ระยอง

เขาดิน อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง สะดวกและ ตารางเมตรพร้อมรางระบาย ตร.ม. ที่ดีขึน้

รวดเร็ว น้ าคอนกรีต

- - 40,011,400    51,665,500   43,102,000  39,623,000   - - - -รวม 41 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 ขดุสระน า้ขนาดใหญ่หมู่ที่ 3 เพื่อพัฒนาแหล่งน า้ ขดุสระน า้ขนาดใหญ่พื นที่กว้าง 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 จ้านวน ประชาชนมี อบต. อบจ.

ต้าบลป่ายบุใน  อ.วังจนัทร์ ให้เกษตรกรมมีน า้ 115 เมตร ยาว 340 เมตร แหล่งน า้ น า้เพื่อการ ป่ายบุใน ระยอง
จ.ระยอง เพื่อการอุปโภค พื นที่จ้านวน 30 ไร่ เพิ่มขึ น อุปโภค บริโภค

บริโภคอยา่งเพียง อยา่งเพียงพอ
พอ

2 ขดุลอกคลองใหญ่ หมู่ที่2,3 เพื่อพัฒนาแหล่งน า้ ขดุลอกคลองกว้าง 8 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน ประชาชนมี อบต. อบจ.
ต.ป่ายบุใน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ให้เกษตรกรมมีน า้ ยาว 3,000 เมตร แหล่งน า้ น า้เพื่อการ ป่ายบุใน ระยอง
ต.ชุมแสง อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง เพื่อการอุปโภค เพิ่มขึ น อุปโภค

บริโภคอยา่งเพียง บริโภค

พอ อยา่ง

เพียงพอ

- - 11,100,000    11,100,000   11,100,000  11,100,000   - - - -รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอวังจันทร์)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

   1.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น เพื่อรองรับ อาคารเรียน 3 ชั้น ๘,๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนักเรียน นักเรียนมี อบต. อบจ.

โรงเรียนอนุบาล จ านวนนักเรียน ขนาดกวา้ง 10 เมตร ที่เพิ่มขึ้น สถานที่เรียน นิคมพฒันา ระยอง

ต าบลนิคมพฒันา ในเขตต าบล ยาว 28 เมตร อย่างสะดวก

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง นิคมพฒันา พื้นที่ใช้สอย สบาย

ไม่น้อยกวา่

840 ตารางเมตร

- - 8,500,000 - - - - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอนิคมพัฒนา)

แบบ ผ.04

หน้า 1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ปรับปรุงสนามฟตุบอลและ เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงสนาม ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - สนามฟตุบอล ประชาชนมี ทต.มาบข่า อบจ.

ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งต่างๆ มีสนามฟตุบอล ฟตุบอลและติดต้ัง ๑ แหง่ สถานที่แข่งขัน ระยอง

บริเวณสนามฟตุบอล ไวใ้ช้ประโยชน์ ไฟฟา้ส่องสวา่งต่างๆ กีฬาและออก

ที่วา่การอ าเภอนิคมพฒันา ในการออกก าลังกาย บริเวณสนามฟตุบอล ก าลังกาย

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

2 ก่อสร้างสนามฟตุบอลพร้อม เพื่อก่อสร้างสนาม ก่อสร้างสนามฟตุบอล 3,000,000 - - - จ านวนสนาม ประชาชนมี ทต.มาบข่า อบจ.

ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง กีฬาฟตุบอล พร้อมไฟฟา้แสงสวา่ง ฟตุบอล สถานที่ออก พฒันา ระยอง

สนามกีฬาต้านภยัยาเสพติด พร้อมติดต้ัง บริเวณสนามกีฬา ก าลังกาย

หมู่ที่ 1 ต.มาบข่า ไฟฟา้แสงสวา่ง ต้านยาเสพติด

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

- - 5,500,000 0 0 0 - - - -รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอนิคมพัฒนา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04

หน้า 2



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และการเมอืง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อเปน็ปา้ย จอภาพปา้ยโฆษณา ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ชุดอุปกรณ์ ประชาชน อบต. อบจ.

ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา ประชาสัมพนัธ์ ชนิด LED ที่ได้รับการ มีความ นิคมพฒันา ระยอง

จ.ระยอง งานของ อบจ./ ติดต้ัง สะดวก

หน่วยงานราชการ ในการรับ

2 ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อเปน็ปา้ยใช้ใน จอภาพปา้ยโฆษณา - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ชุดอุปกรณ์ ประชาชนได้รับ อบต. อบจ.

บริเวณแยก ซ.8 หมู่ที่ 2 การประชาสัมพนัธ์ ชนิด LED ที่ได้รับการ ทราบข่าวสาร พนานิคม ระยอง

ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา งานของ อบจ./ ติดต้ัง ของทาง

จ.ระยอง หน่วยงานราชการ ราชการมาก

ยิ่งขึ้น

- - 2,500,000 2,500,000 0 0 - - - -รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอนิคมพัฒนา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04

หน้า 3



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชน ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร ๘,๘๘๐,๐๐๐ - - - ระยะทาง ประชาชน ทต.มาบข่า อบจ.

เหล็ก ซอย ๒ (สาย ๑๑ - ๑๓) มีถนนในการ กวา้ง ๘ ม. ยาว 1,915 เมตร มีการคมนาคม ระยอง

หมู่ที่ ๒ ต.นิคมพฒันา คมนาคมที่ดี ๑,๙๑๕ ม. หนา ที่ดี สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ และสะดวก 0.15 ม. ผิวจราจร รวดเร็ว

อบต.นิคมพฒันา ไม่น้อยกวา่ ปลอดภยั

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ๑๕,๓๒๐ ตร.ม.

2 จ้างเหมาติดต้ังไฟฟา้กิ่งเด่ียว เพื่อใหป้ระชาชน ติดต้ังเสาไฟฟา้ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.

สาธารณะ ถนนสาย ๑๓ มีความปลอดภยั แสงสวา่งชนิดกิ่งเด่ียว อุบติัเหตุ มีความ นิคมพฒันา ระยอง

ในพื้นที่ ทต.มาบข่า อบต. ในชีวติและทรัพย์สิน สูง 9 ม. ลดลง ปลอดภยั อบต.

นิคมพฒันา อบต.พนานิคม จ านวน 300 ต้น พื้นที่ไดรับแสงสวา่ง ในชีวติ พนานิคม

และ ทต.ต าบลมะขามคู่ เพิ่มขึ้น และทรัพย์สิน ทต.มาบข่า

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ทต.มะขามคู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอนิคมพัฒนา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04

หน้า 4



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาขนาดผิวจราจรกวา้ง ๕,๖๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนระยะทาง ประชาชน อบต. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย ๙ ของประชาชนมีความ 7 ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. มีความ นิคมพฒันา ระยอง

หมู่ที่ ๓, ๔ ต.นิคมพฒันา สะดวกสบาย พื้นที่ก่อสร้าง สะดวกสบาย

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ไม่น้อยกวา่ ๑๔,๐๐๐ ในการสัญจร

ต.มะขามคู่ ตร.ม หนา ๐.1๕ ม. ไปมา

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีความผิวจราจรกวา้ง 6 ม. 5,300,000 - - - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.

สาย 8 เชื่อมต่อ ซ.9 หมู่ที่ 6 สะดวกสบายในการ ยาว 1,180 ม. ระยะทาง มีความ พนานิคม ระยอง

ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา สัญจรไปมา หนาเฉล่ีย 0.15 ม. สะดวกสบาย

จ.ระยอง พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย ในการสัญจร

กวา่ 7,080 ตร.ม. ไปมา

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง ผิวจราจร คสล. ขนาด กวา้ง5,224,500 - - - ระยะทาง ประชาชน ทต.มาบข่า อบจ.

เสริมเหล็กสายทางเข้า ถนนคอนกรีต กวา้ง 11 ม. ยาว ที่ก่อสร้าง มีความ พฒันา ระยอง

วดัมาบข่า หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า เสริมเหล็กสายทางเข้า387 ม.หนา0.15 ม. สะดวกสบาย

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง วดัมาบข่า หมู่ที่ 5 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ในการสัญจร

(มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ต.มาบข่า  ไม่น้อยกวา่ 4,257 ไปมา

หมู่ที่ 4 ทม.มาบตาพดุ) อ.นิคมพฒันา ตร.ม. พร้อมวางระบบ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จ.ระยอง ระบายน้ า

(ตามแบบ อบจ.รย.)

หน้า 5



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง ผิวจราจรขนาด กวา้ง 12,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชน ทต.มาบข่า อบจ.

เสริมเหล็กสายชิเอเชีย ถนนคอนกรีต 6 ม. ยาว 2,972 ม. ที่ก่อสร้าง มีความ พฒันา ระยอง

หมู่ที่ 5 - 7 เทศบาลต าบล เสริมเหล็กสายชิเอเชียหนา 0.15 ม. หรือมี สะดวกสบาย

มาบข่าพฒันา มีความคาบ หมู่ที่ 5 - 7 เทศบาล พื้นที่ผิวจราจร ในการสัญจร

เกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 4 มาบข่าพฒันา ไม่น้อยกวา่ 17,832 ไปมา

ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา ตร.ม.

จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

7 ก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างสวนสาธารณะ - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - สวนสาธารณะ ประชาชนมี ทต.มาบข่า อบจ.

สวนสุขภาพ มีพื้นที่ในการออก สวนสุขภาพ ๑ แหง่ สถานที่ออก ระยอง

(ปอดคนนิคมพฒันา) ก าลังกาย (ปอดคนนิคมพฒันา) ก าลังกาย

พื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่

(ตามแบบ อบจ.รย.)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจร กวา้ง 11 ม. - ๔,๑๔๓,๐๐๐ - - ถนน ๑ เส้น ประชาชนมีการ ทต.มาบข่า อบจ.

เสริมเหล็ก ซอย ๒ มีถนนใช้ในการ ยาว ๕๕๒ ม. หนา คมนาคมที่ดี ระยอง

(สาย ๑๑ - ๑๓) หมู่ที่ ๒ คมนาคมที่ดีและ 0.15 ม. ผิวจราจร สะดวก 

ต.นิคมพฒันา สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ ๖,๐๗๒ รวดเร็ว

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ตร.ม. ปลอดภยั

อบต.นิคมพฒันา

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

หน้า 6



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาขนาดผิวจราจรกวา้ง - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ๑๑ ของประชาชนมีความ 7 ม. ยาว 7,000 ม. ระยะทาง มีความ นิคมพฒันา ระยอง

หมู่ที่ ๓, ๕ ต.นิคมพฒันา สะดวกสบาย หนา 0.05 ม. สะดวกสบาย

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร

ต.มะขามคู่ อ.นิคมพฒันา 49,000 ตร.ม. ไปมา

จ.ระยอง

10 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง ๗ ม. - 6,800,000 - - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
ถนนลาดยางโดยวธิ ีOver lay ของประชาชนมีความ ยาว 2000 ม. ระยะทาง มีความ พนานิคม ระยอง
ถนน ซ.8 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ 6 สะดวกสบาย หนาเฉล่ีย 0.15 ม. สะดวกสบาย
ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร
จ.ระยอง 14,000 ตร.ม. ไปมา

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง ผิวจราจร กวา้ง 9 ม. - 4,000,000 - - ระยะทาง ประชาชน ทต. อบจ.
วางทอ่ระบายน้ า ถ.สายหนอง ระบบระบายน้ า ยาว 279 ม. หรือมี ที่ก่อสร้าง มีความ มาบข่า ระยอง
ผักหนาม - เขาโบสถ์ หมู่ 2 ตามระเบยีบพสัดุฯ พื้นที่ม่น้อยกวา่ สะดวกสบาย พฒันา
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 2,511 ตร.ม ในการสัญจร
ทต.ทบัมา อ.เมืองระยอง พร้อมวา่งทอ่ ไปมา
จ.ระยอง ระบายน้ าสองฝ่ัง 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. - 2,100,000 - - ระยะทาง ประชาชน ทต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ถนนสายหนองกวาง ยาว 1,800 ม. ที่ก่อสร้าง มีความ มาบข่า ระยอง
หนองกวาง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หรือคิดเปน็พื้นที่ สะดวกสบาย พฒันา
ต.มาบข่า เชื่อมต่อ ถนน สาย 9 ถนนสาย 9 ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 10,800 ตร.ม. ไปมา
อบต.นิคมพฒันา (ตามแบบ อบจ.รย.)
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

13 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง ๗ ม. - - ๔,๒๐๐,๐๐๐ - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ของประชาชนมีความ ยาว ๑,๕๐๐ ม. พื้นที่ ระยะทาง มีความ นิคมพฒันา ระยอง
ซอย ๓ หมู่ที่ ๒, ๕ สะดวกสบาย หรือคิดเปน็พื้นที่ สะดวกสบาย
ต.นิคมพฒันา มีความคาบเกี่ยว ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร
ต่อเนื่องกับ ทต.มาบข่า 10,500 ตร.ม. ไปมา
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง หนา ๐.๐๕ ม.

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง ๗ ม. - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ของประชาชนมีความ ยาว ๑,๐๐๐ ม.พื้นที่ ระยะทาง มีความ นิคมพฒันา ระยอง
ซอย ๓ หมู่ที่ ๑, ๖ สะดวกสบาย หนา ๐.๐๕ เมตร สะดวกสบาย
ต.นิคมพฒันา มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปน็พื้นที่ ในการสัญจร
ต่อเนื่องกับ ต.แม่น้ าคู้ ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ ไปมา
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 7,000 ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง ๗ ม. - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย 19 ของประชาชนมีความ ยาว ๑,3๐๐ ม. ระยะทาง มีความ พนานิคม ระยอง
ซ.11 บา้นบางบอ่ หมู่ที่ 5,7  สะดวกสบาย หนาเฉล่ีย 0.15 ม. สะดวกสบาย
ต.พนานิคม มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปน็พื้นที่ ในการสัญจร
ต่อเนื่องกับ ต.นิคมพฒันา ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ ไปมา
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 9,100 ตร.ม.

16 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง ๗ ม. - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ซ.7 ของประชาชนมีความ ยาว 700 ม. ระยะทาง มีความ พนานิคม ระยอง
หมู่ที่ 3 ต.พนานิคม สะดวกสบาย หนาเฉล่ีย 0.05 ม. สะดวกสบาย

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง หรือคิดเปน็พื้นที่ ในการสัญจร
ผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ ไปมา
4,900 ตร.ม.

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจร กวา้ง 6 ม. - - 3,000,000 - ระยะทาง ประชาชน ทต. อบจ.
เสริมเหล็กสาย มาบใหญ่ - ของประชาชนมีความ ยาว 777 ม. ที่ก่อสร้าง มีความ มาบข่า ระยอง
มาบตอง (มาบกระบาก - สะดวกสบาย หรือคิดเปน็พื้นที่ สะดวกสบาย พฒันา
สุภทัราแลนด์) หมู่ 8 ต.มาบข่า ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร
อ.นิคมพฒันา มีความคาบเกี่ยว 4,662 ตร.ม. ไปมา
ต่อเนื่องกับ อบต.หนองละลอก (ตามแบบ อบจ.รย.)
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรขนาด กวา้ง - - 8,000,000 - ระยะทาง ประชาชน ทต. อบจ.
เสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย ของประชาชนมีความ 6 ม. ยาว 1,930 ม. ที่ก่อสร้าง มีความ มาบข่า ระยอง
น้ า สาย 9 ซ.1 หมู่ที่ 5 สะดวกสบาย หนา 0.15 ม. สะดวกสบาย พฒันา
ต.มาบข่า มีความคาบเกี่ยว หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ในการสัญจร
ต่อเนื่องกับ เขตทต.มาบข่า ไมน่อ้ยกว่า 11,580 ไปมา
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ตร.ม.พร้อมวางระบบ

ระบายน้ า
(ตามแบบ อบจ.รย.)

19 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง 7 ม. - - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ของประชาชนมีความ ยาว ๑,๐๐๐ ม. ระยะทาง มีความ นิคมพฒันา ระยอง
ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ต.นิคมพฒันา สะดวกสบาย หนา 0.05 ม. สะดวกสบาย
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ในการสัญจร
ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา ไม่น้อยกวา่ ๗,๐๐๐ ไปมา
จ.ระยอง ตร.ม.

20 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาผิวจราจรกวา้ง ๗ ม. - - - ๓,๓๖๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ของประชาชนมีความ ยาว ๑,๒๐๐ ม. ระยะทาง มีความ นิคมพฒันา ระยอง
ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ สะดวกสบาย หนา 0.05 ม. สะดวกสบาย
ต าบลนิคมพฒันา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ในการสัญจร
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ไม่น้อยกวา่ 8,400 ไปมา
ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา ตร.ม.
จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 ก่อสร้างทางเทา้ ซ.8 พร้อม เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาระยะทางประมาณ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาว ประชาชน อบต. อบจ.
รางระบายน้ า หมู่ที่ 2 ของประชาชนมีความ 400 ม. ระยะทาง มีความ พนานิคม ระยอง
ต.พนานิคม อ.นิคมพฒันา สะดวกสบาย สะดวกสบาย
จ.ระยอง ในการสัญจร

ไปมา
22 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างอาคาร - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ประชาชนมี อบต. อบจ.

บริเวณปลาย ซ.8 หมู่ที่ 6 มีสถานที่ในการจัด อเนกประสงค์ อาคารที่ได้รับ สถานที่ในการ พนานิคม ระยอง
ต.พนานิคม กิจกรรมต่างๆ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย การก่อสร้าง จัดกิจกรรม
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง กวา่ 250 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

23 วางทอ่ระบายน้ าถนน สาย เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาวางทอ่ระบายน้ า - - - 4,143,000 ระยะทาง ประชาชน ทต. อบจ.
3191 ช่วงระยะ หมู่ที่ 5-6 ของประชาชนมีความ ระยะทาง 1,000 ม. ที่ก่อสร้าง มีความ มาบข่า ระยอง
ต.มาบข่า อ.นิคมพฒันา สะดวกสบาย (ตามแบบ อบจ.รย.) สะดวกสบาย พฒันา
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ในการสัญจร
ทม.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง ไปมา
จ.ระยอง

24 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง ผิวจราจร กวา้ง 8 ม. - - - ๗,๖๘๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชน ทต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ถนนลาดยางสาย ยาว 1,600 ม. ที่ก่อสร้าง มีความ มาบข่า ระยอง
สายชากดาวเรือง หมู่ที่ 7 ชากดาวเรือง ม.7 เชื่อมหรือมีพื้นที่ผิวจราจร สะดวกสบาย พฒันา
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ซ.3 ต.นิคมพฒันา ไม่น้อยกวา่ ในการสัญจร
ซอย 3 ต.นิคมพฒันา ตามระเบยีบพสัดุฯ 12,800 ตร.ม. ไปมา
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

- - ๕๒,๐๐๔,๕๐๐ ๔๙,๘๔๓,๐๐๐ ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒๑,๔๘๓,๐๐๐ - - - -รวม 24 โครงการ
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่  2 พัฒนาศักยภาพการท่แองเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่  2  การพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์อยา่งสมดุลและยัง่ยนื

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์อยา่งสมดุลและยัง่ยนื

   2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ทีข่อ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลกั

1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ เพื่อพัฒนาพื้นที่ กอ่สร้างอาคารพร้อม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ มแีหล่งท่อง ทต.ช าฆอ้ อบจ.

อา่งเกบ็น้ าประแสร์ หมูท่ี่ 7 บริเวณอา่งเกบ็น้ า ระบบสาธารณูปโภค นกัท่องเที่ยวได้รับ เที่ยวเพิ่มขึน้ ระยอง

ต.ช าฆอ้ อ.เขาชะเมา ประแสร์และปรับปรุง ความสะดวกมากขึน้ และสร้าง

จ.ระยอง ภมูทิัศนใ์หส้วยงาม รายได้ใหก้บั

ท้องถิน่

2 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอา่ง เพื่อใหถ้นนได้ ปรับปรุงภมูทิัศน์ - - 7,000,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต.น้ าเปน็ อบจ.

เกบ็น้ าเขาจุก มีความ มาตรฐานประชาชน บริเวณปา่ชุมชน ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

คาบเกีย่วต่อเนือ่งกบั สัญจรไปมาได้สะดวก ติดต้ังโคมไฟฟ้า สะดวกปลอดภยัขึน้ มากยิง่ขึน้

ต.กองดิน , ต.ทุ่งควายกนิ สาธารณะ

อ.แกลง จ.ระยอง กอ่สร้างถนน คลล.

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - -รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด (เขตอ าเภอเขาชะเมา)
องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04

หนา้ 1



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ขยายสะพานสะพานสินสัมพนัธ์ เพื่อใหส้ะพานได้ ขยายสะพานกวา้ง 4,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

หมู่ที่ 2 ต.ช าฆ้อ มีความ มาตรฐานประชาชน 7.00 เมตร ผู้ใช้สะพานได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1  สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 27.00 เมตร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา พร้อมทางเทา้ข้างละ 

จ.ระยอง 1.00 เมตร

2 ติดต้ังโคมไฟฟา้แสงสวา่ง เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังโคมไฟฟา้ 2,000,000 2,000,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ ประชาชนมี อบต.น้ าเปน็ อบจ.

สาธารณะ ถนนสาย อบจ.รย. และลดอุบติัเหตุใน แสงสวา่ง ถนนได้รับความ ความปลอดภยั ระยอง

0219 (เขาดิน-ส่ีแยกพฒันา) เวลากลางคืน สะดวกปลอดภยัขึ้น ในชีวติและ

ช่วงที่ 5 อบต.น้ าเปน็ ทรัพย์สิน

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอเขาชะเมา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04

หน้า 2



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพื่อใหส้ะพานได้ ก่อสร้างสะพาน - - - 2,570,000 ร้อยละ 80 ของ การคมนาคม อบต. อบจ.
มะเด่ือ  (ซอย  1)  หมู่ที่ 6  มาตรฐานประชาชน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ผู้ใช้ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง
ต.หว้ยทบัมอญ สัญจรไปมาได้สะดวก กวา้ง  9.00  ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น
มีความคาบเกี่ยวต่อเนิ่องกับ ยาว  30.00  ม. 
ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

4 ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง เพื่อใหส้ะพานได้ ก่อสร้างสะพาน - - - 2,570,000 ร้อยละ 80 ของ การคมนาคม อบต. อบจ.

มะเด่ือ  (ซอย  3)  ม.6  มาตรฐานประชาชน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ใช้สะพานได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

ต.หว้ยทบัมอญ  สัญจรไปมาได้สะดวก กวา้ง  9.00  ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ยาว  30.00  ม. 

ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

สายศรีประชา-คลองหนิ  มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

หมู่ 1 ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 2,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู่ 11 ต.กระแสบน ไม่น้อยกวา่ 

อ.แกลง จ.ระยอง 12,000.00 ตร.ม.

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

สายคลองหนิ-สะพาน 1 มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

หมู่ที่ 3 ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 1,500.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่

9,000.00 ตร.ม.

หน้า 3



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.
สายช าฆ้อ-เขาช่องลม หมู่ที่ 3, มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม. ยาว ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง
4,5 ต.ช าฆ้อ มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปมาได้สะดวก 1,640.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 

9,840.00 ตร.ม.

8 ขยายถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร เพื่อใหถ้นนได้ ขยายถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

ถนนสายเขาช่องลม หมู่ที่ 4 มาตรฐานประชาชน ระยะทาง 500 เมตร ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

ต.ช าฆ้อ มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปมาได้สะดวก สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 1 ต.เขานอ้ย 

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

สายหนองมน-คลองปา่ไม้  มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

หมู่ที่ 4 ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 1,500.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู่ 6 ต.กระแสบน อ.แกลง ไม่น้อยกวา่ 

จ.ระยอง 9,000.00 ตร.ม.

หน้า 4



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

สายศรีประชา-โปง่สะทอ้น มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม. ยาว ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

หมู่ที่ 1 ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาได้สะดวก 1,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู่ที่ 11 ต.กระแสบน ไมน่อ้ยกว่า 

อ.แกลง จ.ระยอง 6,000.00  ตร.ม

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.ช าฆ้อ อบจ.

สายรางปลาดุก-คลองปา่ไม้  มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

หมู่ที่ 6 ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 1,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

คาบเกี่ยวกับ หมู่ที่ 6 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 

6,000.00 ตร.ม.

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแคฟซีล เพื่อใหถ้นนได้ ถนนกวา้ง 6 เมตร 5,400,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายวดัถ้ าวฒันมงคล-เก้าหอ้ง มาตรฐานประชาชน ยาว 1,500  เมตร  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาน้อย ระยอง

บา้นตะขบ หมู่ที่ ๕ สัญจรไปมาได้สะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.เขาน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ไม่น้อยกวา่ 

ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา 9,000 ตร.ม. 

จ.ระยอง พร้อมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร

หน้า 5



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถ้นนได้ ถนนกวา้ง 6 เมตร 4,200,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายฟอ๊คแลนด์-เลียบคลองโพล้ มาตรฐานประชาชน ยาว 1,000  เมตร  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาน้อย ระยอง

บา้นตะขบ หมู่ที่  ๕ สัญจรไปมาได้สะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.เขาน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ไม่น้อยกวา่

ต าบลหว้ยทบัมอญ 6,000 ตร.ม.

พร้อมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร 

14 ก่อสร้างถนนลาดยางแคฟซีล เพื่อใหถ้นนได้ ถนนกวา้ง 6 เมตร 3,960,000 - - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายสปก.- โค้งตาหวาน  มาตรฐานประชาชน ยาว 1,000  เมตร  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาน้อย ระยอง

บา้นมะเด่ือ  หมู่ที่  ๒ สัญจรไปมาได้สะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต าบลเขาน้อย  เชื่อมต่อ ไม่น้อยกวา่ 

หมู่ที่ ๔ ต าบลหว้ยทบัมอญ 6,600 ตร.ม. 

พร้อมไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร 
15 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถ้นนได้ ถนนกวา้ง 6 เมตร 21,440,000 21,440,000 21,440,000 21,440,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต.น้ าเปน็ อบจ.

สายสามแยกน้ าเปน็-เหมืองแร่ มาตรฐานประชาชน ยาว 5,240 เมตร ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง
หมู่ 1,4 ต.น้ าเปน็ มีความ สัญจรไปมาได้สะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ 7 ไม่น้อยกวา่  
และ 8 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง 31,440  ตร.ม. 
จ.ระยอง 

พร้อมไหล่ตามสภาพ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

16 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถ้นนได้ ถนนกวา้ง 6 เมตร 13,150,000 13,150,000 13,150,000 13,150,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต.น้ าเปน็ อบจ.

สายสามแยกน้ าเปน็-เหมืองแร่ มาตรฐานประชาชน ยาว 2,100 เมตร  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

เชื่อมต่อกับ ต.เขาวงกต    สัญจรไปมาได้สะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

อ.แก่งหางแมว จ.จันทบรีุ ไม่น้อยกวา่ 

12,600  ตร.ม.  

17 ปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 25,500,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

ส่ีแยกพฒันา - เขาดิน  มาตรฐาน ประชาชน กวา้ง  10.00  ม. ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

( อบจ.รย.0719)  สัญจรไปมาได้สะดวก  ยาว 3,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.หว้ยทบัมอญ  อ.เขาชะเมา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 

30,000.00  ตร.ม.

18 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อใหถ้นนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 5,200,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

หน้าโรงเรียนหว้ยทบัมอญ – มาตรฐาน ประชาชน กวา้ง  8.00  ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

ช าฆ้อ  ม.1  ต.หว้ยทบัมอญ  สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 1,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ซ่ึงมีความคาบเกี่ยวกับ  ไม่น้อยกวา่  

ต.ช าฆ้อ  อ.เขาชะเมา  8,000.00  ตร.ม.

จ.ระยอง
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 ปรับปรุงถนนสาย  ม.5  เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 17,550,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

ช าฆ้อ - ม.1  หว้ยทบัมอญ  มาตรฐานประชาชน กวา้ง 9.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

(อบจ.รย.0701) สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 3,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.หว้ยทบัมอญ  อ.เขาชะเมา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 

1,200.00 ตร.ม.

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 5,800,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายหวัสะพานมะเด่ือ – มาตรฐานประชาชน กวา้ง 8.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

เขาน้อย  ม.6  ต.หว้ยทบัมอญ สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 1,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  หรือมพีื้นที่ผิวจราจร

ซ่ึงมีความคาบเกี่ยวกับ  ไม่น้อยกวา่  

ต.เขาน้อย  อ.เขาชะเมา 8,000.00  ตร.ม.

จ.ระยอง

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 4,200,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายยางเอน ซอย 1 ม.6  มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา   สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 1,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

จ.ระยอง ซ่ึงมคีวามคาบเกี่ยวกบั หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา ไม่น้อยกวา่  

จ.ระยอง 6,000.00 ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 4,200,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายยางเอน  ซอย  2  ม.6  มาตรฐานประชาชน กวา้ง  6.00  ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

ต.หว้ยทบัมอญ  อ.เขาชะเมา  สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว  1,000.00  ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

จ.ระยอง ซ่ึงมคีวามคาบเกี่ยวกบั หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ต.เขาน้อย  อ.เขาชะเมา ไม่น้อยกวา่ 

จ.ระยอง 6,000.00  ตร.ม.

23 ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถ้นนได้  ถนนกวา้ง 6 เมตร - - 3,210,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต.น้ าเปน็ อบจ.

สายเนินสุขส ารอง-น้ าใส มาตรฐานประชาชน ยาว 823  เมตร  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

เชื่อมต่อกับ ต.ช าฆ้อ สัญจรไปมาได้สะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 

4,938  ตร.ม.

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 4,200,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายยางเอน ซอย 3 ม.6 มาตรฐานประชาชน กวา้ง 6.00 ม. ยาว ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

ต.หว้ยทบัมอญ มีความคาบ สัญจรไปมาได้สะดวก 1,000.00 ม. หรือมี สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกบั ต.เขานอ้ย อ.เขาชะเมา พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

จ.ระยอง    กว่า 6,000.00 ตร.ม.

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 17,550,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

สายบ.หว้ยทบัมอญ - บ.ช าฆ้อ มาตรฐานประชาชน กวา้ง 9.00 ม.  ยาว ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

(สินสัมพนัธ)์ อบจ.รย.0703  สัญจรไปมาได้สะดวก 3,000.00 ม. หรือมี สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.หว้ยทบัมอญ  อ.เขาชะเมา  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

จ.ระยอง กว่า 1,200.00 ตร.ม.
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 ปรับปรุงถนนสายส่ีแยกพฒันา - เพื่อใหถ้นนได้ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 20,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต. อบจ.

คลองยาง  (รย.อบจ.0702)  มาตรฐานประชาชน กวา้ง 8.00 ม.  ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว เขาชะเมา ระยอง

ต.หว้ยทบัมอญ  อ.เขาชะเมา  สัญจรไปมาได้สะดวก ยาว 3,000.00 ม. สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 

24,000.00 ตร.ม.

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย เพื่อใหถ้นนได้ ถนนกวา้ง 7 เมตร - - - 5,100,000 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม อบต.น้ าเปน็ อบจ.

อบจ.รย 0219 มาตรฐานประชาชน ยาว 1,200 เมตร ถนนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

(เขาดิน-ส่ีแยกพฒันา) สัญจรไปมาได้สะดวก สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

จากสะพานละโอก ถึง 

น้ าตกคลองปลากก้าง 

เชื่อมต่อกับ ต.หว้ยทบัมอญ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

- - ๘๙,๑๕๐,๐๐๐ ๖๗,๒๙๐,๐๐๐ ๖๙,๕๕๐,๐๐๐ ๘๖,๕๘๐,๐๐๐ - - - -รวม 27 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

    5.2 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ขุดลอกคลองโพล้ เพื่อเปน็แหล่งกักเก็บ ขุดลอกคลองโพล้ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถ อบต.น้้าเปน็ อบจ.

อบต.น้้าเปน็ อ.เขาชะเมา น้้าไวใ้ช้การเกษตร ตลอดทั้งเส้น เกษตรกรมีแหล่งน้้า บรรเทาภยัแล้ง ระยอง

จ.ระยอง ไวใ้ช้อย่างพอเพยีง และมีแหล่งน้้า

ไวใ้ช้ในการ

เกษตร

2 ขุดลอกสระน้้า เพื่อใหป้ระชาชน สระน้้ากวา้ง 60 ม. 1,500,000 - - - มีพื้นที่กักเก็บน้้า ประชาชน ทต.ช้าฆ้อ อบจ.

บา้นเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 มีแหล่งน้้าส้าหรับ ยาว 120 ม. เพิ่มขึ้น มีแหล่งน้้า ระยอง

ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา อุปโภคบริโภค ลึกเฉล่ีย 4 ม. อปุโภค บริโภค

จ.ระยอง ปริมาณขุดดิน ไมน่อ้ย

กวา่ 26,880 ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอเขาชะเมา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 ก่อสร้างฝายเก็บน้้าคลองโพล้  เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างฝายเก็บน้้า - 2,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ ประชาชน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 2  ต.หว้ยทบัมอญ  มีแหล่งน้้าส้าหรับ ขนาดกว้าง 30.00 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ มแีหล่งน้้า เขาชะเมา ระยอง

อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 2.00 ม. เพิ่มขึ้น อุปโภค

ซ่ึงเปน็ล้าคลองกั้นระหวา่ง  บริโภค

ต.หว้ยทบัมอญ  ท้าการเกษตร

กับ ต.ช้าฆ้อ อ.เขาชะเมา เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

- - ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - -รวม 3 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ดา้นการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม

                                 และเพ่ือการท่องเทีย่ว

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6  การพัฒนาภาคเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได้

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดลุและแขง่ขนัได้

   6.1 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวม เพื่อใหเ้กษตรกรมี ก่อสร้างอาคาร 5,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมี อบต. อบจ.

ผลผลิตทางการเกษตร สถานที่ในการรวบรวม คอนกรีตเสริมเหล็ก  เกษตรกรมีสถานที่ สถานที่รวบรวม เขาชะเมา ระยอง

ระดับอ าเภอเขาชะเมา ผลผลิตทางการเกษตร ขนาดกวา้ง  32.00 รวบรวมผลผลิตทาง ผลผลิตทาง

ที่ได้มาตรฐาน เมตร ยาว 40.00  การเกษตรที่มาตรฐาน เกษตรและ

เมตร  พื้นใช้สอย สามารถคัดแยก

ไม่น้อยกวา่ 1,280 ผลผลิตท าให้

ตารางเมตร พร้อมกับ สินค้ามคุีณภาพ

ท าการปรับภมูิทศัน์ เพิ่มขึ้น

โดยรอบ

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอเขาชะเมา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.04
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตร และ
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000,000 - - - - - - 1 30,000,000

รวม 1 30,000,000 - - - - - - 1 30,000,000
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทุกด้าน
อย่างสมดุลและยั่งยืน
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 96,664,000 1 96,664,000 1 96,664,000 1 96,664,000 4 386,656,000

รวม 1 96,664,000 1 96,664,000 1 96,664,000 1 96,664,000 4 386,656,000

รวมทัง้สิ้น 2 126,664,000 1 1 1 5 416,656,000

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) "โครงการจากบัญชปีระสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบตอ่สังคม

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมสี่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   3.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการขยะกลับฝ่ัง หมู่ที่ 4 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ น าขยะกลับฝ่ังจาก 30,000,000 - - - จ านวนพื้นที่ เกาะเสม็ต อบจ.

บา้นเกาะเสม็ด ต าบลเพ ฝังกลบขยะในอนาคต หมู่ที่ 4 ด าเนินการ มีพื้นที่ส าหรับ ระยอง

อ าเภอเมืองระยอง ของเกาะเสม็ด บา้นเกาะเสม็ด การฝังกลบ

จังหวดัระยอง หมู่ที่ 4 ขยะในอนาคต

บา้นเกาะเสม็ด เพิ่มมากขึ้น

ต.เพ อ.เมือง หมู่ที่ 4

จ.ระยอง สามารถ บา้นเกาะเสม็ด

รองรับการทอ่งเที่ยว ต.เพ อ.เมือง

ได้ จ.ระยอง

สามารถรองรับ

การทอ่งเที่ยวได้

- - 30,000,000 0 0 0 - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.05
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนใน ระยะที่ 1 เร่ิมจาก 96,664,000 96,664,000 96,664,000 96,664,000 ถนนยาว 7,600 ประชาชน อบจ.

พร้อมก่อสร้างทางเทา้บริเวณ พื้นที่ได้รับความ สะพานหน้าโรงงาน เมตร สามารถสัญจร ระยอง

ส่ีแยกแม่น้้าคู้ (ทางหลวงแผ่นดินสะดวกและปลอดภยั เวลิดเฟล็กซ์ - สะพาน ไปมาได้สะดวก

หมาย เลข 3191) ในการเดินทางสัญจร วดัสิทธิ และปลอดภยั

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไปมา 1 งานถนนขยายผิว

จราจรจากสะพาน

หน้าโรงงานเวลิด

เฟล็กซ์ - สะพานวดั

สิทธิทั้งสองฝ่ัง ฝ่ังละ 1

ช่องทางจราจร

- - 96,664,000 96,664,000 96,664,000 96,664,000 - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.05

กว้างข้างละ 3.6 เมตร ยาว 1,800 เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร คิดเป็นพืน้ที ่12,960 ตารางเมตร 2. งานทางเท้า ก่อสร้างทางเท้าจากสะพาน
หน้าโรงงานเวลิดเฟลก็ซ์-สะพานวัดสทิธทิั้งสองฝั่งกว้างฝั่งละ 1.5 เมตร ยาวฝั่งละ 1,800 เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร 
3. งานทอ่ระบายน้้า งานทอ่ระบายน้้าจากสะพานหน้าโรงงานเวลิดเฟลก็ซ์ - สะพานวดัสิทธิ ทั้งสองฝั่ง ยาวฝั่งละ 1,800 เมตร ยาวรวม 3,600 
เมตร พรอ้มป้ายประชาสมัพันธ ์1 ป้าย
ระยะที ่2 เริม่วัดสทิธิ - สี่แยกพวงมาลัย
1. งานถนนขยายผิวจราจรจาหน้าวัดสทิธิ-สี่แยกพวงมาลัย ระยะทาง 4,000 เมตร สองข้าง ความยาวรวม 8,000 เมตร คดิเป็นพื้นที่ 28,800 
เมตร
2. งานทางเท้า กอ่สร้างทางเท้าหน้าวัดสทิธิสี่แยกพวงมาลัย ระยะทาง 4,000 เมตร สองข้างความยาวรวมคิดเป็นพื้นที่ 28,800 เมตร
3. งานทอ่ระบายน้้าจากหน้าวดัสิทิ-สี่แยกพวงมาลัย ระยะทาง 4,000 เมตร สองข้างความยาวรวม 8,000 เมตร คิดเป็นพืน้ที่ 28,800 เมตร  
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