
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)

 1.ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ความเป็นเลิศด้านการศึกษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการกีฬา

  1.1 การศึกษา 1 13,800,000      1 13,800,000         
  1.2 การศาสนา วัฒนธรรมและ
        นันทนาการ 2 5,200,000        2 5,200,000           

รวม 0 -                    3 19,000,000      0 -                   0 -                   3 19000000
 2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อยา่งสมดุลและยัง่ยนื

  2.1 การศาสนา วัฒนธรรมและ
        นันทนาการ 2 8,500,000        2 8,500,000           

  2.2 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 5,000,000        1 5,000,000           

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

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

แบบ ผ.07

หนา้ 106



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)

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

รวม 3 13,500,000      0 -                   0 -                   3 13500000
 3.ยทุธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4.ยทุธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5.ยทุธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้าน

อยา่งสมดุลและยัง่ยนื

  5.2 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 13,277,000       106 734,381,080    4 55,214,000      1 30,000,000      112 832,872,080       

รวม 1 13,277,000       106 734,381,080    4 55,214,000      1 30,000,000      112 832872080
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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)

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

 6.ยทุธศาสตร์การพัฒนา

การเกษตร เศรษฐกิจ และปรับ

โครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทัง้สิ้น 1 13,277,000       112 766,881,080    4 55,214,000      1 30,000,000      118 865,372,080       
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

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

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจรรวมทอ่ - 12,650,000  - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน ทต.เนินพระ อบจ.
พร้อมระบบระบายน้ า มีการคมนาคม ระบายน้ าสองข้าง มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง
ซอยเนินหลุมถ่าน หมู่ที่ 2 ขนส่งที่สะดวก ทางกวา้ง 6 ม. สบายในการ

ต.เนินพระ มีความคาบเกี่ยว และปลอดภยั ยาว 1,141 ม. สัญจรไปมา

ต่อเนื่องกับ ทน.ระยอง หนา 0.15 ม.

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พร้อมระบบระบายน้ า

2 ก่อสร้างขยายสะพาน เพื่อใหป้ระชาชน ขยายสะพาน - 5,000,000    - - จ านวนพื้นที่ ประชาชน อบต. อบจ.
คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีต มีความสะดวก ส านักทอง ระยอง
ถนนสาย 3320 (ตลาดสังขฤกษ)์ สบายในการ กวา้ง 22 ม. เสริมเหล็กที่ขยาย สบายในการ

หมู่ที่ 1 ต.ส านักทอง คมนาคม และขนส่ง ยาว 24 ม. คมนาคม และ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผลผลิตทางการ ตามแบบแปลน ขนส่งผลผลิต
(ถนน อบจ.ระยอง) เกษตร ของทางราชการ ทางการเกษตร

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

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนมีถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - 3,000,000 - - จ านวนถนนที่ได้ มีถนนใช้ อบต. อบจ.
เสริมเหล็ก สายหว้งหลาวโอน- ส าหรับใช้ในการ ยาว 916 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา บา้นแลง ระยอง
เขาพระบาท หมู่ที่ 4 คมนาคมสัญจร หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก

ต.บา้นแลง มีความคาบเกี่ยว ไป-มา เพื่อใช้ใน พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ปลอดภยั

ต่อเนื่องกับ อบต.ตะพง การขนส่งสินค้า 5,484 ตรม. ไหล่ มีถนนใช้ใน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทางการเกษตร ทางลูกรังบดอัดแน่น การขนส่ง

กวา้งข้างละ 0.50 ม. สินค้า

หรือพื้นที่ไหล่ทาง การเกษตร

ลูกรังไม่น้อยกวา่

916 ตร.ม. พร้อม

ปา้ยโครงการ

4 โครงการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปญัหา ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า - 5,000,000    - - จ านวนผู้ที่ได้รับ มีระบบการ ทต. อบจ.
ระบบระบายน้ า น้ าทว่มขังในพื้นที่ คสล.ขนาด Æ 0.80 ประโยชน์ ระบายน้ าที่ดี บา้นเพ ระยอง
ถนนสายกลางดง 6 ม. พร้อมบอ่พกั ไม่เกิดปญัหา

เชื่อมต่อระบบระบายน้ า คสล.ยาว 185 ม. น้ าทว่มขัง

สายกลางดง 6/2 ถนนสายกลางดง 2 ประชาชนได้

ทต.บา้นเพ มีความคาบเกี่ยว ก่อสร้างทอ่ระบายน้ า รับความ

ต่อเนื่องกับ อบต.เพ หมู่ที่ 1 คสล.ขนาด Æ 0.40 ม. สะดวกใน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พร้อมบอ่พกั คสล . การสัญจร

ยาว 139 ม.

พร้อมซ่อมแซมผิว

จราจรที่เสียหาย
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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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีถนนที่ได้ กวา้งเฉล่ีย 7.80 - - 6,500,000    - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนมี ทต. อบจ.
สายกะเฉด-หาดใหญ่ (3320) มาตรฐานและ 18.00 ม. มาตรฐาน ถนนที่ได้ แกลงกะเฉด ระยอง
ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ปลอดภยัส าหรับ ยาว 528 ม. มาตรฐาน

ที่ 0+528 (ส่ีแยกไฟแดง ประชาชนใช้ใน หนาเฉล่ีย 0.20 ม. และปลอดภยั

ถึงสะพานกะเฉด) หมู่ที่ 3 การสัญจร หรือพื้นที่คอนกรีต ใช้ในการ
ต.กะเฉด มีความคาบเกี่ยว ไม่น้อยกวา่ สัญจร
ต่อเนื่องกับ อบต.กะเฉด 7,330 ตร.ม.
อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารสัญจร ถนน คสล. กวา้ง - 2,518,000 - - จ านวนถนนที่ได้ การสัญจร อบต.แกลง อบจ.

สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ 1 ไปมาระหวา่งต าบล 6 ม. ยาว 735 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาโดย ระยอง

บ. เขายายชุม ต. แกลง เปน็ไปโดยสะดวก หนา 0.15 ม. หรือ สะดวก

(อบต.แกลง) มีความคาบเกี่ยว รวดเร็วและปลอดภยั คิดเปน็พื้นที่ผิวจราจร รวดเร็ว

ต่อเนื่องกับ ทต.บา้นเพ คสล. ไม่น้อยกวา่ และปลอดภยั

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 4,410 ตร.ม.

7 ก่อสร้างสะพาน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน สะพานคอนกรีต - 2,000,000 - - ร้อยละของ ประชาชน อบต. อบจ.

กวา้ง 7 ม. ยาว 20 ม. ได้รับความสะดวก เสริมเหล็ก ประชาชนที่ใช้ ได้รับความ กะเฉด ระยอง

ซอยสีเสียด-สุสาน หมู่ที่ 4 ในการคมนาคม กวา้ง 7 ม. ประโยชน์ สะดวกในการ

เชื่อมต่อถนนอบจ.สาย เพื่อเชื่อมต่อถนน ยาว 20 ม. คมนาคม

ส านักทองหาดใหญ่ สายหลักของ อบจ. ตามแบบมาตรฐาน

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สายส านักทอง-

อบต.ส านักทอง หาดใหญ่

อ.เมืองระยอง 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 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่ออ านวยความ ก่อสร้างถนน คสล. - 13,000,000 - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ ทต. อบจ.
สายน้ าคอก-หนองตะพาน สะดวกและความ กวา้ง 12.00 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก น้ าคอก ระยอง
หมู่ที่ 1 - 4 ต.น้ าคอก ปลอดภยัใหก้ับผู้ใช้ ยาว 1,300 ม. สบายในการ
อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยว เส้นทาง หนา 0.15 ม. ใช้รถใช้ถนน
ต่อเนื่องกับ ต.หนองตะพาน

อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ขนาดผิวจราจรกวา้ง - 8,390,000    - - ระยะทางยาว ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้มีถนนใช้ในการ  6 ม. ยาว 1,865 ม. 1,865 เมตร ได้รับความ นาตาขวญั ระยอง

ถนนสาย 3139 - ชากบก คมนาคม อย่าง หนา 0.05 ม. สะดวกในการ
ซอย 1 และ ซอย 2 หมู่ที่ 5 สะดวก รวดเร็ว และ คมนาคม

ต.นาตาขวญั อ.เมืองระยอง มีถนนที่ได้

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ มาตราฐาน ปลอดภยั
หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 10 ต.ชากบก

อ.บา้นค่าย  จ.ระยอง

10 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชน ยาว 2,005 ม. - 8,309,800 - - ระยะทางยาว ประชาชนได้ อบต.ตะพง อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที1่1 และผู้ที่ เสริมผิวทาง Ac หนา 2,005 ม. รับความ ระยอง
สายศาลเจ้า-หว้ยหนิดาด สัญจร ไป - มา 5 ซม. กวา้ง 7 ม. สะดวกในการ

หมู่ที่ 11 ต.ตะพง มีความ ได้รับความสะดวก เสริมผิวไหล่ทาง คมนาคม
คาบเกี่ยวต่อเนื่อง หมู่ที่ 4 รวดเร็ว Prime Coat

ต.บา้นแลง อ.เมืองระยอง กวา้งข้างละ 0.50 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

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหม้ีเส้นทาง ก่อสร้างผิวจราจร - 5,000,000 - - ระยะทางยาว ประชาชน ทต.ทบัมา อบจ.
สายบา้นใน-แหลมยาง คมนาคมที่ได้ กวา้งประมาณ 8 ม. 824 ม. ในพื้นที่ ระยอง

หมู่ที่ 1 ต.ทบัมา มีความ มาตรฐาน ยาว 824 ม. ต าบลทบัมา

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. มีเส้นทาง

ต.น้ าคอก อ.เมือง จ.ระยอง หรือมีพื้นผิวคอนกรีต คมนาคม

เสริมเหล็กไม่น้อย ที่ได้
กวา่ 6,592. ตร.ม. มาตรฐาน

12 จับเรียงหนิใหญ่บริเวณ เพื่อปอ้งกันการ เรียงหนิใหญ่บริเวณ - 2,500,000 - - ร้อยละของ สามารถ อบต. อบจ.
ฝายน้ าล้นคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 กัดเซาะของน้ า ฝายน้ าล้นคลองใหญ่ ประชาชนที่ใช้ ปอ้งกันการ กะเฉด ระยอง
ต.กะเฉด มีความคาบเกี่ยว บริเวณริมตล่ิง ยาวฝ่ังละ 175 ม. ประโยชน์ กัดเซาะ
ต่อเนื่องกับ ทต.แกลงกะเฉด หนา 0.30 ม. บริเวณริม
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตล่ิงได้

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจร - 5,000,000    - - ร้อยละของ ประชาชน ทต. อบจ.
พาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ซ่อมแซมผิวจราจร พาราแอสฟลัทติ์ก ประชาชนที่ใช้ ได้รับความ บา้นเพ ระยอง
สายเลียบหาดแม่ร าพงึ เดิมที่เสียหาย คอนกรีต สายเลียบ ประโยชน์ สะดวก
ทต.บา้นเพ มีความคาบเกี่ยว หาดแม่ร าพงึ กวา้ง ในการสัญจร
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 อบต.เพ 13.75 ม. ยาว

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 660 ม. หรือพื้นที่

ไม่น้อยกวา่

9,075 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 ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์ก เพื่อใหม้ีเส้นทาง ปรับปรุงถนน - 20,680,000 - - ระยะทางยาว การสัญจร ทต.ทบัมา อบจ.
คอนกรีตถนนสายทบัมา - คมนาคมที่ได้ แอสฟสัทติ์กเปน็ถนน 2,300 ม. สะดวกและ ระยอง
เกาะพรวด ระยะ 2 หมู่ที่ 1 มาตรฐานปอ้งกัน คสล.กวา้ง 12 ม. แก้ไขปญัหา
ต.ทบัมา มีความคาบเกี่ยว และแก้ไขปญัหา ยาว 2,300 ม. น้ าทว่ม
ต่อเนื่องกับ ต.น้ าคอก น้ าทว่ม หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 27,300 ตร.ม.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. - 4,500,000    - - ระยะทางยาว ประชาชน อบต. อบจ.
สายวงัม่าน - เขาตะแบก มีถนนใช้ในการ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 1,300 เมตร ได้รับความ นาตาขวญั ระยอง
หมู่ที่ 5 ต.นาตาขวญั คมนาคม 6 ม. ยาว 1,300 ม. สะดวกในการ
อ.เมืองระยอง มีความ อย่างสะดวก หนา 0.15 ม. คมนาคม
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 รวดเร็ว และมี
ต.ตาขัน  อ.บา้นค่าย จ.ระยอง ถนนที่ได้

มาตรฐาน ปลอดภยั

16 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถน คสล. - 6,900,000    - - จ านวนระยะทาง ประชาชนได้ อบต. อบจ.
ถนนสายสะพานช้าง หมู่ที่ 4 ได้รับความสะดวก กวา้ง 6 ม. ยาว ของถนนที่ก่อสร้าง รับความ ส านักทอง ระยอง
บา้นหาดใหญ่ อบต.ส านักทอง สบายในการ 1,600 ม. หนา 20 ยาว 1,600 ม. สะดวก สบาย
อ.เมืองระยอง คาบเกี่ยว คมนาคม และขนส่ง ซม. ผิวจราจร ในการ
ต่อเนื่องกับ ทต.ชากบก ผลผลิตทาง 9,600 ตร.ม. คมนาคม และ
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง การเกษตร ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร
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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 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน กวา้ง 7 ม. - 4,143,600 - - ระยะทางยาว ประชาชน อบต.ตะพง อบจ.
สายเนินเสาธง - ชากลาว - หมู่ที่ 3,6,7,15 ยาว 780 ม. 780 ม. ได้รับความ ระยอง
หว้ยมะเฟอืง หมู่ที่ 3, 6, 7, ได้มีถนนส าหรับใช้ หนา 0.15  เมตร สะดวกในการ
15 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยว ในการคมนาคม ตามแบบของ คมนาคม
ต่อเนื่อง หมู่ที่ 7 ต.เพ อย่างสะดวก รวดเร็ว ทางราชการ   

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

18 โครงการวางทอ่ระบายน้ า เพื่อใช้เปน็เส้นทาง วางทอ่ระบายน้ า - 13,080,000 - - ทอ่ระบายน้ ายาว วางทอ่ระบาย อบต. อบจ.
บริเวณ 2 ข้างทางต้ังแต่ ระบายน้ า ปอ้งกัน  1 ม. คสล. ชั้น 3 2,616 ม. น้ าเพื่อปอ้งกัน บา้นแลง ระยอง
หน้าโรงเรียนวดับา้นแลง - น้ าทว่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง น้ าทว่มใน
หนองน้ าทา่กระสาว หมู่ที่ 1 1 ม. พร้อมบอ่พกั ต าบลบา้นแลง
ต.บา้นแลง มีความคาบเกี่ยว ทกุๆ 10 ม. รวม

ต่อเนื่องกับ ทต.เชิงเนิน ความยาว 2,616 ม.

อ.เมืองระยอง 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 โครงการก่อสร้างวางทอ่ เพื่อใหม้ีการระบาย วางทอ่ระบายน้ า - 6,000,000 - - ความยาวทอ่ระบาย ระบายน้ าได้ ทต. อบจ.
ระบายน้ าพร้อมบอ่พกัและ น้ าได้สะดวกและลด ค.ส.ล. ขนาด  Ø น้ า พร้อมบอ่พกั สะดวก ลด แกลงกะเฉด ระยอง
ทางเดินเทา้ คสล. ปญัหาน้ าทว่ม 0.60 ม.ยาว 974 ม. พื้นที่ทางเดินเทา้รวม ปญัหาน้ าทว่ม
สายกะเฉด - หาดใหญ่ ซอย 2 บา้นเรือนของ พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ ขัง รวมถึงมี
หมู่ที่ 3 ต.กะเฉด มีความ ประชาชน และใหม้ี รวม 100 บอ่พกั 1,461 ตร.ม. ทางเดินเทา้
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทางเดินเทา้ที่ได้ และก่อสร้างทาง ที่ได้มาตรฐาน
อบต.กะเฉด อ.เมืองระยอง มาตรฐานและ เดินเทา้ คสล. และปลอดภยั
จ.ระยอง ปลอดภยัในการ กวา้ง 1.50 ม.

สัญจรไปมา ยาว 974 ม.

หนาเฉล่ีย 0.08 ม.

หรือมีพื้นที่ทาง

เดินเทา้รวมไม่น้อย

กวา่ 1,461 ตร.ม.

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหก้ารสัญจร ถนน คสล. กวา้ง - 5,303,400 - - จ านวนถนนที่ได้ การสัญจร อบต.แกลง อบจ.
สายกรูน - หนองช่องนา ไปมาระหวา่งต าบล 6 ม. ยาว 1,548 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไป-มาสะดวก ระยอง
หมู่ที่ 1 บ.เขายายชุม ต.แกลง เปน็ไปโดยสะดวก หนา 0.15 ม. รวดเร็วและ
(อบต.แกลง) มีความคาบเกี่ยว รวดเร็วและปลอดภยั คิดเปน็พื้นที่ ปลอดภยั
ต่อเนื่องกับ ทต.บา้นเพ ผิวจราจร คสล.

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่

9,288 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

21 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อพฒันาเปน็ ก่อสร้างสะพาน - 25,000,000  - - จ านวนแหล่ง เปน็แหล่ง ทต.เนินพระ อบจ.
ทางเดินพร้อมศาลาที่พกั แหล่งทอ่งเที่ยว ทางเดินและสะพาน ทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทอ่งเที่ยว ระยอง
ตามแนวคลองสาธารณะและ แขวนพร้อมศาลา แหง่ใหม่และ
สะพานแขวนศึกษาแหล่ง ที่พกั มีนักทอ่งเที่ยว
ธรรมชาติปา่ชายเลนและ เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

หมู่ที่ 2, 7 ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

- - 0 164,474,800 0 0 - - - -รวม 21 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

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

1 โครงการพฒันาแหล่ง  1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน  -ก่อสร้างศาลาประกอบ  - 3,500,000  -  -  -ร้อยละ 80 ของ  1.นักทอ่งเที่ยว  เทศบาล อบจ.
ทอ่งเที่ยวทุ่งโปรงทอง การทอ่งเที่ยวใหม้ี กจิกรรม ขนาดกวา้ง 4.50 ม. ประชาชนได้รับ มีความปลอดภยั ต้าบลปากน้้า ระยอง

ม. 7 ต.ปากน้้าประแส มาตรฐานเพิ่มขึ้น ยาว 6.00 ม. ประโยชน์และเกิด ในการเดินชม ประแส

อ.แกลง จ.ระยอง  2.เพิ่มช่องทางการ  -ก่อสร้างสะพานเดินชม ความพงึพอใจ ธรรมชาติ

ทอ่งเที่ยวใหห้ลากหลาย ธรรมชาติ ขนาดกวา้ง1.50 ม.  2.สะพานได้

 3.เพื่อเพิ่มความ ลักษณะฐานรากคอนกรีต มาตรฐาน

ปลอดภยัใหแ้ก่ เสริมเหล็กและโครงสร้างเปน็ ในการรองรับ

นักทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยว เนื้อไม้ทั้งหมด นักทอ่งเที่ยว

ชมทุ่งโปรงทอง  3.ประชาชน

 4.เพื่อส่งเสริมการ มีรายได้เพิ่มขึ้น

ทอ่งเที่ยวในต้าบล

ปากน้้าประแส

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 โครงการศึกษาความเหมาะสม  -เพื่อเปน็การอนุรักษ์  -จัดท้ารายงานการ  - 5,000,000  -  -  -จ้านวน 1 แหง่  -บงึส้านักใหญ่ เทศบาล อบจ.

การอนุรักษแ์ละพฒันาบงึ และพฒันาบงึส้านักใหญ่ ศึกษาผลกระทบ เปน็พื้นที่ชุ่มน้้า ต้าบล ระยอง

ส้านักใหญ่ ใหถู้กต้องตามกฏหมาย ด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) สามารถใช้ สุนทรภู่

 -เพื่อมิใหป้ระชาชน พฒันาตามความ ประโยชน์ได้ใน

ได้รับผลกระทบจาก เหมาะสม ด้านต่างๆ

ส่ิงแวดล้อมและขัดต่อ เปน็การอนุรักษ์

มาตรการพื้นที่ชุ่มน้้า พื้นที่ชุ่มน้้า

- - -                     8,500,000     -                -                - - - -รวม 2 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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

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

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

1 โครงการกอ่สร้างและ  -เพื่อปรับปรุงถนน  -โดยกอ่สร้างเป็นผิวจราจร  - 2,110,000  -  - พื้นผิวจราจร  -ถนนได้ เทศบาล อบจ.

ปรับปรุงถนนแยกจากถนน ให้ได้มาตรฐาน คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง ไม่น้อยกว่า มาตรฐาน ต าบล ระยอง

บ้านบึง-แกลง(ขา้งร้านเพิ่ม  -เพื่อให้ประชาชนที่ ไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ยาว 2,730 ตร.ม.  -ประชาชน เมืองแกลง

เชียงกง) เชื่อมต่อถนน เดินทางสัญจรไปมา ไม่น้อยกว่า 455 ม. หรือมี สัญจรไปมา

หนองแหวนไปออกโรงเรียน มีความสะดวกและ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวกมีความ

มกฎุเมืองราชวิทยาลัย ปลอดภัยในชีวิตและ  2,730 ตร.ม. ไหล่ทาง ปลอดภัยใน
(ชุมชนหนองแหวน) ทรัพยสิ์น หินคลุก(ตามสภาพ) ชีวิตและ
ต.ทางเกวียน มีความคาบ ทรัพยสิ์น
เกีย่วต่อเนื่องกบัทต.บ้านนา

ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอแกลง)
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 โครงการวางทอ่ระบายน้ า  -เพื่อแกไ้ขปัญหา  -โดยท าการกอ่สร้าง  - 1,400,000  -  - ระบบระบายน้ า  -น้ าไม่ท่วมขงั เทศบาล อบจ.

พร้อมรางวี คสล. และขยาย น้ าท่วมขงั บริเวณ 1.วางท่อระบายน้ า คสล. เส้น ที่ได้มาตรฐาน บ้านเรือนของ ต าบล ระยอง

ผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก บ้านเรือนประชาชน ผ่าศูนยก์ลาง 0.80 ม. (มอก. ลดปัญหาน้ าท่วม ประชาชน กองดิน
คอนกรีต (ถนนเกาะลอย และถนน ชั้น 3) ความยาวรวม 180 ม. ขงั

ต่อจากของเดิม) ช่วงหน้า เพื่อให้มีความสะดวก 2.บ่อพักน้ า คสล.ขนาด 1 x

บา้นนายจ๋อน ถึงหน้าบา้น สบายในการสัญจร 1 ม.(ฝาบ่อพัก คสล.)

นายบุญชู วงศ์นาป่า ไปมา จ านวน 20 บ่อ

หมู่ที่ 6 ต.กองดิน 3.รางตัววี คสล.ขนาดกว้าง

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั  1 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.กองดิน อ.แกลง ความยาวรวม 180 ม.

จ.ระยอง 4.ขยายผิวจราจร

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนาเฉล่ีย 5 ซม. พื้นที่

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

5.งานร้ือยา้ยปักเสาไฟฟ้า

แรงต่ าพร้อมสายไฟ

จ านวน 7 ต้น ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลกองดิน
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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 โครงการกอ่สร้างสะพานไม้  -เพื่อกอ่สร้างสะพาน  -กอ่สร้างสะพานไม้  - 2,250,000 -  -  -สะพานไม้ 1 แห่ง  -มีสถานที่ เทศบาล อบจ.

ขนาดเล็กบริเวณบ้านปลา ท่าเรือที่ได้มาตรฐาน ลงเรือประมงขนาดเล็ก ท่องเที่ยวเพิ่ม ต าบล ระยอง

ธนาคารปู เพื่อส่งเสริมการ และพัฒนาเป็นแหล่ง ขนาดไม่เกนิ 20 ตันกรอส ขึน้ในต าบล เนินฆ้อ

ท่องเที่ยว ม.5 ต.เนินฆ้อ ท่องเที่ยว และจงัหวัด

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั  -ท้องถิน่มี

ต.ปากน้ าประแส อ.แกลง เศรษฐกจิที่

จ.ระยอง(แผนชุมชน ม. 4) ดีขึน้

4 โครงการซ่อมสร้างถนน  -เพื่อให้ประชาชน  -ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต  - 7,780,000  -  -  -มีถนนคอนกรีต  -ประชาชนได้ เทศบาล อบจ.
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาอยา่ง เสริมเหล็ก(ใช้เหล็ก wire เสริมเหล็กเพิ่มขึน้ รับความสะดวก ต าบล ระยอง
สายเยน็เซ - โปร่งแสง สะดวกสบาย mash) ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว จ านวน 1 สาย ในการเดินทาง บ้านนา
(บน.1301) หมู่ที่ 13  2,120 ม. หนา 0.15 ม. และจ านวนระยะ สัญจรไปมา

ต.บ้านนา มีความคาบเกีย่ว หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่ ทางที่กอ่สร้าง

ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 9 น้อยกว่า 12,720  ตร.ม.

ต.ทุ่งควายกนิ อ.แกลง ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพร้อม

จ.ระยอง วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.

ชั้น 3 เส้นผ่าศูนยก์ลาง0.60x

1.00 ม.จ านวน 2 แถวๆละ

11 ท่อน และกอ่ก าแพง

ปากท่อ คสล.เส้นผ่าศูนยก์ลาง

0.60 ม.(สองแถว) จ านวน

1 จดุ
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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 คสล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 5,000,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี เทศบาล อบจ.
สายสองพี่น้อง - สมานมิตร ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. ยาว 600 ม. ถนนที่ได้ ต าบล ระยอง
ม. 7 ต.สองสลึง อ.แกลง ไปมา หนา 0.05 ม. มาตรฐานใช้ใน สองสลึง
มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั การสัญจรไปมา

ม. 2 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

6 โครงการกอ่สร้างถนน  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 2,500,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

ลาดยางสายเขาไม้แกว้ - ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ยาว 1,000 ม. ถนนที่ได้ กองดิน ระยอง

ศาลาคนเหล็ก ม. 11 ไปมา หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ มาตรฐานใช้ใน

ต.กองดิน มีความคาบเกีย่ว ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 การสัญจรไปมา

ต่อเนื่องกบั ม. 8 ตร.ม.

ต.ทุ่งควายกนิ อ.แกลง

จ.ระยอง

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 1,410,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายหนองปรือ - รางตาไท ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. ยาว 360 ม. ถนนที่ได้ กระแสบน ระยอง

ม. 14 เชื่อมต่อ ม. 2 ไปมา หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ มาตรฐานใช้ใน

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยว ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,160 การสัญจรไปมา

ต่อเนื่องกบั ม. 11 ตร.ม. ไหล่ทางของเดิม

ต.ทางเกวียน อ.แกลง

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

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 2,000,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายสระหลวง ม.2 ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 448.00 ม. ยาว 448.00 ม. ถนนที่ได้ คลองปูน ระยอง

บ้านเนินสมบูรณ์ ต.คลองปูน ไปมา หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง มาตรฐานใช้ใน

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั การสัญจรไปมา

ทต.ทุ่งควายกนิ อ.แกลง

 จ.ระยอง

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  -เพื่อความสะดวกของ ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน  - 3,648,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชนในการสัญจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ยาว 550 ม. ถนนที่ได้ ชากโดน ระยอง

สายวังล่าง - สองสลึง ม. 1,7 ไปมา กว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

ต.ชากโดน มีความคาบเกีย่ว หนา 0.05 ม. ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ต่อเนื่องกบั ม. 5,6 สะดวกมากขึน้

ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อความสะดวก  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 2,000,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายชุมนุมสูง - หนองหว้า ของประชาชน กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. ยาว 550 ม. ถนนที่ได้ ทุ่งควายกนิ ระยอง

ม. 2 ต.ทุ่งควายกนิ ในการสัญจรไป - มา ไหล่ทางลูกรังหนาขา้งละ ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั 0.50 ม. ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ทต.บ้านนา อ.แกลง สะดวกมากขึน้

จ.ระยอง

หน้า 124



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

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  -เพื่อความสะดวกของ  -ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน  - 4,500,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

ผิวเรียบ สายหนองแช่เรือ - ประชาชนในการสัญจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ยาว 888 ม. ถนนที่ได้ ทางเกวียน ระยอง

วังจันทร์ ม.10 บา้นหนองปรือ ไปมา กว้าง 8 ม.ยาว 888.00 ม. ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

ต.ทางเกวียน มีความ หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

คาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ม.4 7,104 ตร.ม. พร้อมทาสีตีเส้น สะดวกมากขึน้

ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง จราจร

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็น  -เพื่อความสะดวกของ  -ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน  - 3,456,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประชาชนในการสัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ยาว 960 ม. ถนนที่ได้ ห้วยยาง ระยอง

มาบกระทิง ม. 5 ต.ห้วยยาง ไปมา 6 ม.ยาว 960 ม. หนา0.15 ม. ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ม. 6 ต.วังหว้า อ.แกลง 5,760 ตร.ม. สะดวกมากขึน้

จ.ระยอง

13 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุง  เพื่อปรับปรุงถนน โดยกอ่สร้างเปน็ผิวจราจรคสล. - 9,951,000     - -  - จ านวน 1 งาน ถนนได้มาตรฐาน ทต. อบจ.

ถนนพลงช้างเผือก ซ.7 - ให้ได้มาตรฐาน เพื่อ หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ประชาชนสัญจร เมืองแกลง ระยอง

ท่าใหญ่คลองพลง ให้ประชาชนที่ ยาว 1,499 ม.หรือมีพื้นที่ ไปมาสะดวก 

ชุมชนพลงช้างเผือก เดินทางสัญจรไปมา ผิวจราจรไม่น้อยกว่า มีความปลอดภัย

ต.ทางเกวียน มีความ สะดวก ปลอดภัย 8,994 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ในชีวิตและ

คาบเกีย่วต่อเนื่องกบั หมู่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิ์น ระบายน้ า คสล. เส้นผ่าน ทรัพยสิ์น

อบต.ทางเกวียน เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม ศูนยก์ลาง 0.6 ม. รางวี คสล. น้ าไม่ท่วมขงั

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง กว้าง 1 ม. ทั้ง 2 ฝ่ังและ

บ่อพักน้ า คสล. ทุกระยะ 15 ม.
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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 โครงการกอ่สร้างปรับปรุง  -เพื่อความสะดวกของ  -ร้ือสายทางลาดยางเส้นเดิม  - 33,500,000 - -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

สายทางและขยายผิวจราจร ประชาชนในการสัญจร  -กอ่สร้างถนน คสล.หนา ยาว 960 ม. ถนนที่ได้ ต าบล ระยอง

พร้อมวางท่อระบายน้ าและ ไปมา 0.15 ม. (ต่อจากของเดิม) ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน ทุ่งควายกนิ

เส้นทางจกัรยานถนนสาย  -ประชาชนมีเส้นทาง และเกาะกลางถนนกว้าง 2 ม. ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

เทศบาลทุ่งควายกนิ 27 ส าหรับใช้จกัรยานใน พร้อมทาสีเส้นจราจรตาม สะดวกมากขึน้

ม. 2 ต.ทุ่งควายกนิ มีความ การสัญจรที่ได้ มาตรฐาน

คาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ม. 2 มาตรฐาน  -กอ่สร้างเส้นทางจกัรยาน

ต.ทุ่งควายกนิ อ.แกลง กว้าง 1.80 ม. ทาสีพื้นและ

จ.ระยอง ทาสีสัญญลักษณ์เส้นทางรถ

จกัรยาน -กอ่สร้างวางท่อ

ระบายน้ า คสล.พร้อมรางวี

หนา 0.15 ม. พร้อมบ่อพัก

และฝาท่อ คสล. ทั้งสองฝ่ังถนน

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อความสะดวก  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 4,500,000 - -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

สายซอยขา้งศาลา ม.9 ของประชาชนในการ กว้าง 6 ม. ยาว 10,800 ม. ยาว 10,800 ตร.ม.ถนนที่ได้ ต าบล ระยอง

ต.เนินฆ้อ มีความคาบเกีย่ว สัญจรไปมา หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่ผิว ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน เนินฆ้อ

ต่อเนื่องกบั ม. 6 ต.ชากโดน จราจรไม่น้อยกว่า 10,800 ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง ตร.ม. สะดวกมากขึน้

(จากแผนชุมชน ม.9)
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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

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 3,000,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี เทศบาล อบจ.

สายส านักไม้หอม - ออชาร์ค ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. ยาว 500 ตร.ม. ถนนที่ได้ ต าบล ระยอง

ปาร์ค ม.3, ม.7 ต.สองสลึง ไปมา หนา 0.15 ซม. หรือมีพื้นที่ผิว ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน สองสลึง

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั จราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ตร.ม. สะดวกมากขึน้

17 โครงการกอ่สร้างถนน  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 3,000,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต.กองดิน อบจ.

ลาดยางสายหนองเสม็ดแดง- ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ยาว 15,00 ตร.ม. ถนนที่ได้ ระยอง

โพธิไ์ทร ม. 4 ต.กองดิน ไปมา หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั จราจรไม่น้อยกว่า 9,000 ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ม.8 ต.ทุ่งควายกนิ อ.แกลง ตร.ม. สะดวกมากขึน้

จ.ระยอง

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 4,500,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 1,420 ม. ยาว 1,420 ตร.ม. ถนนที่ได้ คลองปูน ระยอง

สายปากทางหลวง - นาซา ไปมา หนา 0.05 ซม. ไม่มีไหล่ทาง ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

ม.4 บ้านปากทางหลวง ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ต.คลองปูน มีความคาบเกีย่ว สะดวกมากขึน้

ต่อเนื่องกบั ม.4 บ้านนาซา

ต.ปากน้ าประแส อ.แกลง

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

19 โครงการปรับปรุงถนน  -เพื่อความสะดวกของ  -ชว่งที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 ม.  - 1,956,480  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

ลาดยางแบบผิวเรียบเปน็ถนน ประชาชนในการสัญจร ยาว 439 ม. หนา0.05 ม. ประชาชนสามารถ ถนนที่ได้ ชากโดน ระยอง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไปมา  -ชว่งที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ใช้สัญจรไปมาได้ มาตรฐานใช้ใน

สายหนองหงษ์ 2 ม. 2 ยาว 580 ม.หนา 0.05 ม. สะดวกมากขึน้ การสัญจรไปมา

ต.ชากโดน มีความคาบเกีย่ว หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจรไม่น้อยกว่า จ านวนยานพาหนะ

ต่อเนื่องกบั ม.7 ต.เนินฆ้อ 6,114 ตร.ม. ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มมากขึน้

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 2,000,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

สายโพธิไ์ทร - หนองคุย ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. ยาว 550 ตร.ม. ถนนที่ได้ ทุ่งควายกนิ ระยอง

ม.8 ต.ทุ่งควายกนิ ไปมา และขนส่งสินค้า หนา 0.50 ม. ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ทางการเกษตร ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

อบต.กองดิน อ.แกลง สะดวกมากขึน้

จ.ระยอง

21 ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  -เพื่อความสะดวกของ  -กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด  - 2,600,000  -  -  -ถนนมีมาตรฐาน ประชาชนมี อบต. อบจ.

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 733 ม. ยาว 733 ตร.ม. ถนนที่ได้ ห้วยยาง ระยอง

สายชากตาด้วง ม.6 ไปมา และขนส่งสินค้า หนา 0.15 ซม. หรือมีพื้นที่ผิว ประชาชนสามารถ มาตรฐานใช้ใน

ต.ห้วยยาง มีความคาบเกีย่ว ทางการเกษตร จราจรไม่น้อยกว่า 4,398 ใช้สัญจรไปมาได้ การสัญจรไปมา

ต่อเนื่องกบั ม.6 ต.เนินฆ้อ ตร.ม. สะดวกมากขึน้

และ ม.13 ต.วังหว้า

อ.แกลง จ.ระยอง

- - -                   103,061,480    -                  -                  - - - -รวม 21 โครงการ
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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 โครงการกอ่สร้างอาคารโรงเรียน เพื่อใหน้ักเรียน ด าเนินการก่อสร้าง - 13,800,000  - - อาคารเรียน มีสถานที่ ทต.บา้น อบจ.

เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง มีอาคารเรียน อาคารเรียนโรงเรียน 1 หลัง เรียน ปลวกแดง ระยอง
3 ชั้น อ.ปลวกแดง ที่เพยีงพอ เทศบาลต าบล เพยีงพอ
จ.ระยอง บา้นปลวกแดง

จ านวน 1 หลัง

13,800,000 0 0รวม  1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอปลวกแดง)
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. ขนาดกว้าง - 4,916,000 - - มีจ านวนถนนที่ได้ มรีะบบคมนาคม อบต.ละหาร อบจ.

สายเถาสะบา้ หมู่ที่ 1 มีเส้นทางสัญจร 6.00 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น ระยอง
ต.ละหาร - หมู่ที่ 5 ต.หนองบวั ไป-มาที่สะดวก ยาว  1,300 เมตร 
อ.ปลวกแดง มีความคาบเกี่ยว หนา 0.15 เมตร
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 
บา้นปา่หวาย ต.หนองบวั 
อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

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

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ถนน คสล. ขนาด - 10,816,000 - - มีจ านวนถนนที่ได้ มรีะบบคมนาคม อบต.ละหาร อบจ.
สายศาลาแดง หมู่ที่ 2 มีเส้นทางสัญจร กวา้ง 6.00 เมตร   มาตรฐานเพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น ระยอง
บา้นหนองอ้ายร่ืน ต.ละหาร ไป-มาที่สะดวก ยาว 2,860 เมตร  
- ปา่มะขาม หมู่ 6 หนา 0.15 เมตร
บา้นเขาคลองซอง 
ต.หนองไร่ มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ ปา่มะขาม หมู่ที่ 6 
บา้นเขาคลองซอง ต.หนองไร่  
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บรรเทาความเดือดร้อน กวา้ง 6 ม. ยาว 6 ม. - 2,800,000    - - ร้อยละความ ประชาชนมี อบต. อบจ.
สายบงึตาต้า - เนินส าราญ  ของ ประชาชนในการ หนา 0.15 ม. พงึพอใจของ คุณภาพชีวติ หนองไร่ ระยอง
พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 สัญจรลดอุบติัเหตุ พร้อมวางทอ่ คสล. ผู้ใช้เส้นทาง ที่ดีการสัญจร
บา้นคลองน้ าด า ต.หนองไร่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ขนาด 1 ม. จ านวน ไปมาสะดวก
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 8 ทอ่น มีผนังปากทอ่ ลดอุบติัเหตุ 
หมู่ที่ 4 ต.ตาสิทธิ์ ตามแบบ อบจ. ขนส่งผลผลิต
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พกิดั 47P 0748428 ทางการเกษตร

47P 0747785UTM ได้สะดวก
1442404 UTM 
1442221
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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 คสล. บรรเทาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนน คสล. - 8,065,200 - - ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมี อบต. อบจ.
ซอย 2 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 2 ของประชาชนในการ พร้อมวางทอ่ระบาย ของผู้ใช้เส้นทาง คุณภาพชวีิตที่ดี หนองไร่ ระยอง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า สัญจรลดอุบติัเหตุ น้ าขนาด 6 ม. ในการสัญจร
บา้นบงึตาต้า ต.หนองไร่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ยาว 2,068 ม. ไปมาสะดวก
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หนา 0.15 ม. ลดอุบติัเหตุ 
ต.ตาสิทธิ ์ อ.ปลวกแดง ตามแบบ อบจ. ขนส่งผลผลิต
จ.ระยอง พิกัด 47P0750996 ทางการเกษตร

47P 0751026UTM ได้สะดวก
1442753 UTM 
1441015

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บรรเทาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนน คสล. - - 6,630,000 - ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนมี อบต. อบจ.
สายซอยเจริญยนต์ หมู่ที่ 6 ของประชาชนในการ ผิวจราจร ของผู้ใช้เส้นทาง คุณภาพชีวติ หนองไร่ ระยอง
บา้นเขาคลองซอง ต.หนองไร่ ใช้เส้นทางสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว ที่ดีการสัญจร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ลดอุบติัเหตุ 1,700 ม. หนา ไปมาสะดวก 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ และลดความเสียหาย 0.15 ม. ตามแบบ ลดอุบติัเหตุ
ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ ของพชืผลทาง อบจ.ระยอง ขนส่งผลผลิต
จ.ชลบรีุ การเกษตร พิกัด 47P 0755176 ทางการเกษตร

ยกระดับคุณภาพชีวติ 47P 0755293 ได้สะดวก
UTM 1442075
UTM 1443337
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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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพฒันาเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. - 24,800,000  - - การคมนาคม ประชาชน อบต. อบจ.
สายมาบยางพร 18 (ช่วงที่ 3) การคมนาคม กวา้ง 14 ม. ยาว มีความสะดวก ได้รับความ มาบยางพร ระยอง
ต่อจากของเดิมจนสุดสาย ใหส้ะดวกรวดเร็ว 940 ม. หนา 0.15 รวดเร็วและ สะดวกสบาย
หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร และปลอดภยั ม. พื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ปลอดภยัมากขึ้น ในการใช้รถ
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 13,160 ตร.ม. ใช้ถนน
หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง พร้อมวางทอ่ระบาย
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง น้ า คสล. (ทั้งสองฝ่ัง) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.18 ม. พร้อมบ่อพัก
คสล. และก่อสร้าง
สะพาน คสล. ขนาด
 16 x 30 ม. พร้อม
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย
ตามแบบของ อบจ.

7 โครงการก่อสร้าง เพื่อพฒันาเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. - 3,143,000    - - การคมนาคม ประชาชน อบต. อบจ.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การคมนาคมให้ กวา้ง 6 ม. ยาว มีความ สะดวก ได้รับความ มาบยางพร ระยอง
สายอ่างน้ าพฒันา หมู่ที่ 5 สะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. หนา รวดเร็ว และ สะดวก
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง และปลอดภยั 0.20 ม. พื้นผิวไม่ ปลอดภยัมากขึ้น สบายในการ
มีความคาบเกี่ยวกับ นอ้ยกว่า 5,100 ตร.ม. ใช้รถใช้ถนน
หมู่ที่ 6 ต.พนานิคม พร้อมลงดินลูกรัง
อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม.

พร้อมปา้ยโครงการ
1 ปา้ย ตามแบบ
ของ อบจ.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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชน ผิวจราจร - 14,630,000  - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน อบต. อบจ.
ถนนลาดยางสายแม่น้ าคู้- มีการคมนาคมขนส่ง กวา้ง 7 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถสัญจร แม่น้ าคู้ ระยอง
วงัประดู่ (ต่อเนื่อง) มีความ ที่สะดวกปลอดภยั ยาว 3,800 ม. ไปมาได้สะดวก
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนของ และปลอดภยั
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  อบจ.ระยอง)
จ.ระยอง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน - 17,325,000  - - จ านวนถนนที่ได้ ประชาชน อบต. อบจ.
ถนนลาดยางสายแยก มีการคมนาคม ลาดยางผิวจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถ แม่น้ าคู้ ระยอง
ทล.3191 - อ่างเก็บน้ า ขนส่งที่สะดวก แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สัญจรไปมา
ดอกกราย หมู่ที่ 6 ปลอดภยั ขนาดผิวจราจร ได้สะดวก
มีความคาบเกี่ยวกับ กวา้ง 7 เมตร และปลอดภยั
หมู่ที่ 2 ต.นิคมพฒันา ความยาว 4,500 เมตร

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง (ตามแบบแปลน
ของ อบจ.ระยอง)

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อลดปญัหา สร้างถนน คสล. - 19,200,000  19,200,000  - จ านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การใช้ถนนและ ระยะทาง 3,600 ที่มีคุณภาพ สามารถ ปลวกแดง ระยอง
สายส่ีแยกวงัตาผิน -หน้าบริษทั มีเส้นทางรองรับ เมตร ผิวจราจร และได้มาตรฐาน สัญจรไปมา
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค การคมนาคม กวา้ง 16 เมตร เพิ่มขึ้น ได้สะดวก
(GK:เดิม) หมู่ที4่ ต.ปลวกแดง ได้สะดวก และ หนา 0.20 เมตร และปลอดภยั
มีความคาบเกี่ยวกับ ปลอดภยั (ตามแบบแปลนของ
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  อบจ.ระยอง)
จ.ระยอง

หน้า 134



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 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อลดปญัหา สร้างถนนแอสฟัลท์ติก - 9,000,000    - - จ านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การใช้ถนนและ คอนกรีต ระยะทาง เพิ่มขึ้น สามารถ ปลวกแดง ระยอง
สายโคซาน หมู่ที่ 6 มีเส้นทางรองรับ 1,200 เมตร สัญจรไปมา
ต าบลปลวกแดงมีความ การคมนาคม กวา้ง 10 เมตร ได้สะดวก
คาบเกี่ยวกับ ต.มาบยางพร ได้สะดวก และ คิดเปน็พื้นที่ผิวจราจร และปลอดภยั
หมู่ที่ 7 และต าบลแม่น้ าคู้ ปลอดภยั 12,000 ตร.ม.
หมู่ที่ 4 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หนา 5.00 เซนติเมตร

พร้อมตีเส้นจราจร
(ตามแบบแปลนของ 
อบจ.ระยอง)

0 114,695,200 25,830,000 0รวม  11 โครงการ
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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 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 ก่อสร้างอัฒจรรย์และร้ัวเหล็ก เพื่อเปน็ศูนย์กลาง ก่อสร้างอัฒจรรย์และ - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนใน สนามกีฬามี อบต. อบจ.

สนามกีฬาต้านยาเสพติด ในการออกก าลังกาย ร้ัวเหล็กรอบสนามกีฬา เขต อ.บา้นค่าย ความพร้อม หนองบวั ระยอง

อ าเภอบา้นค่าย หมู่ ๑๑ ของประชาชน จ านวน ๑ แหง่ มีพื้นที่ออก ในการจัด

ต.หนองบวั อ.บา้นค่าย และเยาวชนในพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ ก าลังกายทั่วถึง กิจกรรมต่างๆ

จ.ระยอง ต.หนองบวัและ อบต.หนองบวั) ไม่น้อยกวา่ และสุขภาพ

พื้นที่ใกล้เคียง ร้อยละ ๘๐ อนามัยที่ห่างไกล

ยาเสพติด

- - -                 2,400,000       -                 -                 - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอบ้านค่าย)

แบบ ผ.04
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณชิยกรรม และภาคการบริการสูก่ารแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทกุดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทกุดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง - 4,000,000 - - จ านวนโครงการ ส่งเสริมและ ทต.บ้านค่าย อบจ.

บริเวณเลียบแม่น้ าระยอง ให้มีทัศนียภาพที่ พร้อมทางลาด (ระยะที ่2) ที ่อปท. พัฒนาพืน้ที่ ระยอง

ริมทางหลวง ๓๕๗๕ (๓๑๓๘ สวยงามเปน็ระเบยีบ ฝ่ังทิศตะวนัตก ความยาว ปรับปรุงระบบ บริเวณเลียบ

เดิม) ถนนระยอง - บ้านค่าย เรียบร้อย เพือ่เสริม ไม่น้อยกวา่ 66 ม. โครงสร้าง แม่น้ าระยอง

ทต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย สร้างความแข็งแรง (ระยะที ่3) ฝ่ังทิศตะวนัออก พืน้ฐานและ ตล่ิงแข็งแรง

จ.ระยอง มั่นคง เป็นการ ความยาวไม่น้อยกวา่ 40 ม. สาธารณูปโภค มั่นคง

ป้องกันการพังทลาย ปรับปรุงภมูทิศันเ์ลียบแมน่้ าระยอง

2 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล.สายชากตาแดง - 1,950,000 - - ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ทต.ชากบก อบจ.

สายชากตาแดง ซอย 6 หมู่ที ่3 ได้รับความสะดวก กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. ประชาชน ความสะดวก ระยอง

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยว ปลอดภัยในการ หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้รับความ ปลอดภัยใน

ต่อเนื่องกับ หมู่ที ่8 ต.ตาขัน สัญจร ตามแบบ อบจ.ระยอง สะดวก การสัญจร

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง รวดเร็วเพิม่ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอบา้นค่าย)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

แบบ ผ.04
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองชัน- เพือ่ให้ประชาชน ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 6 ม. - 4,150,000 - - จ านวนถนน ประชาชน อบต.บางบุตร อบจ.

หนองหวา้ หมู่ที ่9 ต.บางบุตร มีเส้นทางคมนาคม ยาว 950 ม. หนา 0.15 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน ได้รับความ ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทีส่ะดวกปลอดภัย เพิม่ขึ้น สะดวก

หมู่ที ่6 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย ปลอดภัย

จ.ระยอง ในการสัญจร

4 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง 6 ม. ยาว 1,624 ม. - 6,678,000 - - ประชาชน ประชาชน อบต.หนองบัว อบจ.

เส้นรอบอ่างยางขาคีม หมู่ที ่1 มีเส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีถ่นน ไม่น้อยกวา่ ได้รับความ ระยอง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ทีส่ะดวกปลอดภัย คสล. ไม่น้อยกวา่ 9,744 ตร.ม. ร้อยละ 80 สะดวก

ต่อเนื่องกับ หมู่ที ่8 ตามแบบ อบต.หนองบัว ได้รับความ ปลอดภัย

ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย สะดวกในการ ในการสัญจร

จ.ระยอง สัญจรไปมา

5 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง 6 ม. ยาว 660 ม. - 2,970,000 - - จ านวนถนน ประชาชน อบต.ตาขัน อบจ.

สายหนองมะปริง - วดัหนองหวา้ มีเส้นทางคมนาคม ทีไ่ด้มาตรฐาน ได้รับความ ระยอง

หมู่ที ่7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย ทีส่ะดวกปลอดภัย เพิม่ขึ้น สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ปลอดภัย

หมู่ที ่2 ต.นาตาขวญั ในการสัญจร

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

6 ติดต้ังสัญญานไฟจราจรบริเวณ เพือ่ให้ประชาชน ไฟสัญญาณจราจร 1 ชุด - 1,500,000 - - สัญญาณ ประชาชน อบต. อบจ.

ทางหลวงหมายเลข 3574 มีเส้นทางคมนาคม ไฟจราจร ได้รับความ หนองตะพาน ระยอง

ตอนบ้านค่าย-ระยอง ทีส่ะดวกปลอดภัย จ านวน 1 ชุด สะดวก

ที ่กม. 50+502 สามแยก ลดอุบัติหตุ ปลอดภัย

ศาลามังคุด มีความคาบเกี่ยว ในการสัญจร

ต่อเนื่องกับ ต.หนองละลอก สามารถลดการ

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เกิดอุบัติเหตุได้

7 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมู่ เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง 6 ม. ยาว 380 ม. - 1,482,000 - - ร้อยละหรือ ประชาชน ทต.ชากบก อบจ.

แถวเนิน หมู่ที ่3 ต.ชากบก มีเส้นทางคมนาคม หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จ านวน ได้รับความ ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทีส่ะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.ระยอง) ประชาชนที่ สะดวก

หมู่ที ่8 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย ได้รับความ ปลอดภัย

จ.ระยอง สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร

เพิม่ขึ้น

8 ก่อสร้างถนน คสล. สายแพนธาน-ี เพือ่ให้ประชาชน ถนน คสล.ขนาด - 5,050,000 - - จ านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.

ป่าหวาย-โรงน้ าตาล ช่วง ๒ มีเส้นทางคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 1,188 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน ได้รับความ หนองบัว ระยอง

หมู่ที ่๕ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ทีส่ะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีถ่นน เพิม่ขึ้น สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ คสล.ไม่น้อยกวา่ 7,128 ตร.ม. ปลอดภัย

หมู่ที ่4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง (ตามแบบ อบต.หนองบัว) ในการสัญจร

จ.ระยอง

หน้า 139



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๗๑๐ ม. - ๓,๑๙๕,๐๐๐ - - จ านวนถนน ประชาชน อบต. ตาขัน อบจ.

สายมัสยิด-นอกทุง่หมู่ ๑ มีเส้นทางคมนาคม ทีไ่ด้มาตรฐาน ได้รับความ ระยอง

ต.ตาขัน มีความคาบกับ ทีส่ะดวกปลอดภัย เพิม่ขึ้น สะดวกปลอดภัย

หมู่ ๗ ต.เชิงเนิน อ.เมือง ในการสัญจร

จ.ระยอง
10 ก่อสร้างถนน คสล. สายแถวเนิน เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๖๐๐ ม. - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - ได้ถนนทีม่ี ประชาชน ทต.ชากบก อบจ.

หนองมะนาวหมู่ ๓ ต.ชากบก มีเส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. มาตรฐาน ได้รับความ ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทีส่ะดวกปลอดภัย (ตามแบบอบจ.ระยอง) สะดวกปลอดภัย

 หมู่ที ่๘ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย ในการสัญจร

จ.ระยอง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๑,๑๒๐ ม. - ๕,๐๔๐,๐๐๐ - - ได้ถนนทีม่ี ประชาชน อบต.ตาขัน อบจ.

สายบ้านค่าย - ตาขันหมู่ ๔ มีเส้นทางคมนาคม มาตรฐาน ได้รับความ ระยอง

ต.ตาขัน มีความคาบเกี่ยว ทีส่ะดวกปลอดภัย สะดวก ปลอดภัย

ต่อเนื่องกับ หมู่ที ่๗ ต.บ้านค่าย ในการสัญจร

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

12 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน ประชาชน อบต. อบจ.

สายคลองช้างตาย-แหลมเหียง มีเส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน ได้รับความ หนองตะพาน ระยอง

หมู่ ๖ ต.หนองตะพาน ทีส่ะดวกปลอดภัย เพิม่ขึ้น สะดวก ปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวกับ ต.มาบข่า ในการสัญจร

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 ติดต้ังไฟส่องสวา่งไฟกิ่งเดียว เพือ่ให้แสงสวา่ง ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณส่ีแยก หมู่ที ่๕ - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนไฟฟ้า สามารถแก้ไข ทต. อบจ.

สายบ้านค่าย-หนองคอกหมู ในเวลากลางคืน ทางเข้าหมู่ที ่๔ ทีติ่ดต้ัง ปัญหา บ้านค่ายพัฒนา ระยอง

(บ้านค่าย-ไฟแดง-ทางเข้าหมู่ ๔) เป็นเส้นทาง ลดอุบัติเหตุ

หมู่ที ่๕ ต.บ้านค่าย คมนาคมทีส่ะดวก และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวกับ ต.ตาขัน และปลอดภัย ในชีวติ และ

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทรัพย์สิน

14 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๑๓๕ ม. - ๕๒๖,๕๐๐ - - ร้อยละหรือ ประชาชน ทต.ชากบก อบจ.

สายในแถวหนองมะนาว มีเส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. จ านวน ได้รับความ ระยอง

หมู่ที ่๘ ต.ชากบก มีความ ทีส่ะดวกปลอดภัย (ตามแบบอบจ.ระยอง) ประชาชน สะดวก ปลอดภัย

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที ่๘ ทีไ่ด้รับความ ในการสัญจร

ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สะดวกรวดเร็ว

เพิม่ขึ้น

15 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๔๗๓ ม. - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ประชาชน ประชาชน อบต.หนองบัว อบจ.

สายท่ากินข้าว-โขดกลาง มีเส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. หรือพืน้ที่ ไม่น้อยกวา่ ได้รับความ ระยอง

หมู่ที ่๗ ต.หนองบัว ทีส่ะดวกปลอดภัย ถนน คสล.ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ สะดวก ปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ๒,๘๓๘ ตร.ม. ได้รับความ ในการสัญจร

หมู่ที ่๘  ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่น สะดวกในการ

จ.ระยอง ข้างละ ๐.๕๐ ม. สัญจรไปมา

(ตามแบบ อบต.หนองบัว)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

16 ติดต้ังไฟส่องสวา่งไฟกิ่งเดียว เพือ่ให้แสงสวา่ง ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณถนน - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนไฟฟ้า สามารถแก้ไข ทต. อบจ.

สายคลองน้ างู-วดัใหม่ หมู่ที ่๒ ในเวลากลางคืน สายคลองน้ างู-หมู่ที ่๔ ทีติ่ดต้ัง ปัญหา บ้านค่ายพัฒนา ระยอง

ต.บ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวกับ เป็นเส้นทางคมนาคม ลดอุบัติเหตุ

ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ทีส่ะดวกและ และปลอดภัย

จ.ระยอง ปลอดภัย ในชีวติและ

ทรัพย์สิน

17 ก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง ๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. - 1,170,000        - - ร้อยละหรือ ประชาชน ทต.ชากบก อบจ.

สายหินโค่งคลองมงคล หมู่ที ่๓ มีเส้นทางคมนาคม หนา ๐.๑๕ ม. จ านวน ได้รับความ ระยอง

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยวกับ ทีส่ะดวกปลอดภัย (ตามแบบอบจ.ระยอง) ประชาชน สะดวก

หมู่ที ่๘ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย ทีไ่ด้รับความ ปลอดภัยใน

จ.ระยอง สะดวกรวด การสัญจร
เร็วเพิม่ขึ้น

18 ติดต้ังไฟส่องสวา่งไฟกิ่งเดียว เพือ่ให้แสงสวา่ง ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณถนน - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - จ านวนไฟฟ้า สามารถ ทต. อบจ.

สายบ้านค่าย-สะพานยายคุด ในเวลากลางคืน สายบ้านค่าย-สะพานยายคุด ทีติ่ดต้ัง แก้ไขปัญหา บ้านค่ายพัฒนา ระยอง

หมู่ที ่๕-๗ ต.บ้านค่าย เป็นเส้นทาง หมู่ที ่๕ ถึงหมู่ที ่๗ ลดอุบัติเหตุ

มีความคาบเกี่ยวกับ ต.ตาขัน คมนาคมทีส่ะดวก และปลอดภัย

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และปลอดภัย ในชีวติและ

ทรัพย์สิน

- - -                58,011,500        -               -               - - - -รวม 18 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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง เพื่อแก้ไขปญัหาการ ก่อสร้างถนนผิวทาง   - 10,748,000   -   - ร้อยละของ การคมนาคม ทม. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคม แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนที่พงึพอใจ มีความสะดวก บา้นฉาง ระยอง
พร้อมระบบไฟฟา้ส่องสวา่ง (โดยวธิ ีPavement In- และปลอดภยั

ถนนเทศบาล 39/1 ซอย 10 Place Recycling) ส าหรับ

(แยกรวมมิตร-ภดูร ) สุดเขต ขนาดผิวจราจร ประชาชนผู้ใช้

เทศบาลเมืองบา้นฉางเชื่อมกับ กวา้ง 10 ม. เส้นทาง

เทศบาลต าบลบา้นฉาง) ยาว 1,180 ม.

หมู่ที่ 3 ต.บา้นฉาง หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกวา่ 11,800 ตร.ม.

พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

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 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว ปรับปรุงบริการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร   - 3,910,000   -   - จ านวนเส้นทางการ ประชาชนได้ ทต. อบจ.
จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาธารณะขั้นพื้นฐาน แอสฟลัทติ์กคอนกรีต คมนาคมได้รับการ รับบริการ ส านักทอ้น ระยอง
เทศบาล 35 หมู่ที่ 6 เพื่อแก้ไขปญัหา หนา 0.05 ม. กวา้ง พฒันา สาธารณะขั้น
ต.ส านักทอ้น อ.บา้นฉาง ด้านโครงสร้าง 6.00 ม. ยาว 1,797 ม. พื้นฐาน
จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว พื้นฐานเพิ่มความ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

ต่อเนื่องกับองค์การบริหารส่วน สะดวกในการระบาย 10,782 ตารางเมตร

ต าบลส านักทอ้น น้ าลงสู่คลอง

สาธารณะ

3 โครงการก่อสร้างระบบระบาย เพื่อลดปญัหาน้ าทว่ม โดยวางทอ่ระบายน้ า   - 11,440,000   -   - ปญัหาน้ าทว่มขัง ประชาชนมี ทต.พลา อบจ.

น้ า ถนนสายบา้นฉาง - กงเพชร ท าใหเ้กิดความปลอด ค.ส.ล. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ลดลงร้อยละ 80 ความปลอดภยั ระยอง

อบจ.รย.0501 ต.พลา ภยัในชีวติและ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในชีวติและ

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ทรัพย์สินของ 1.20 ม. พร้อมบอ่พกั ทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองบา้นฉาง ประชาชน ค.ส.ล.ความยาว 1,000 ม.

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

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อปอ้งกันน้ า โดยวธิ ีPavement In 13,277,000 10,000,000   -   - ปญัหาน้ าทว่มขัง ประชาชนมี อบต. อบจ.

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กัดเซาะถนนเสียหาย Place Recycling Base ลดลงร้อยละ 80 ความปลอดภยั ส านักทอ้น ระยอง

สายสระแก้ว ซอย 6 หมู่ที่ 6 20 cm.Deep พร้อม ในชีวติและ

ต.ส านักทอ้น มีความคาบเกี่ยว ปผิูวจราจรกวา้ง 6 ม. ทรัพย์สิน

ต่อเนื่องกับ ทต.ส านักทอ้น ยาว 1,962 ม. หนา

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 0.05 ม. หรือพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

11,776 ตร.ม. และวาง

ทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด

0.80 ม. พร้อมบอ่พกั

ค.ส.ล. 392 บอ่

ยาวรวม 3,924 ม.

และเทถนน ค.ส.ล.

พร้อมรางวรีะหวา่ง

บอ่พกักวา้ง 1.40 ม.
 หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบจ.ระยอง)

เป็นเงิน 23,277,000 บาท

(ผูกพัน ปี 2561 13,277,000 บาท

(ผูกพัน ปี 2562 10,000,000 บาท
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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 โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้ า เพื่อใหม้ีทอ่ระบายน้ า ก่อสร้างระบบระบายน้ า   - 15,860,000 18,128,000   30,000,000   ปญัหาน้ าทว่มขัง 1.น้ าไหลลง ทต. อบจ.
และขยายไหล่ทางแอสฟลัทติ์ก รองรับน้ าไหล่ทางลง และปรับปรุงขยายไหล่ทาง ลดลง คลองสาธารณะ บา้นฉาง ระยอง
คอนกรีต ถนนสายเนินกระปรอก - สู่คลองสาธารณะลด แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้สะดวกขึ้น
เขาภดูรห้วยมะหาด - ส านักท้อน ปญัหาน้ าทว่มขัง ทั้งสองข้าง ๆละ 1.50 ม. ปญัหาน้ าทว่ม
(สุขุมวทิเชื่อม 3376) และใหป้ระชาชนที่ใช้ ระยะที่ 1 ยาวรวม 1,155 ม. ขังลดลง
อบต.ส านักทอ้น) หมู่ที่ 6, 7 เส้นทางในการสัญจร พร้อมขยายความกว้างสะพาน 2.ประชาชน
ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง ไปมามีความสะดวก ข้างละ 2 ม. ยาว 10 ม. ที่ใช้เส้นทาง
จ.ระยอง ปลอดภยัมากขึ้น (เขาภดูร - คลองยายร้า) สัญจรมีความ

ระยะที่ 2 ยาวรวม 1,344 ม. สะดวก
พร้อมขยาย Box-culvert ปลอดภยัมาก
ยาวทั้งสองข้าง ๆ ละ 5 ม. ขึ้น
(คลองยายร้า-ส านักทอ้น)

ช่วงที่ 3 ยาวรวม 2,470 ม.

พร้อมขยายทอ่ระบายน้ า

หรือ Box-culvert ยาว
ทั้งสองข้าง ๆ ละ 5 ม.

(ทรัพย์สมบรูณ์-เขาภดูร)
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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 โครงการก่อสร้างระบบ 1.เพื่อใหม้ีทอ่ ก่อสร้างระบบระบายน้ า   - 29,256,000 11,256,000     - ปญัหาน้ าทว่มขัง 1.น้ าไหลลง ทต. อบจ.

ระบายน้ าและขยายไหล่ทาง ระบายน้ ารองรับน้ า และปรับปรุงขยายไหล่ทาง ลดลง คลองสาธารณะ บา้นฉาง ระยอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางไหลลงสู่ คสล. ทั้งสองข้าง ได้สะดวกขึ้น

ถนนสายพยูนซอย 19 คลองสาธารณะลด ข้างละ 1.50 ม. ปญัหาน้ าทว่ม

เชื่อมประชุมมิตรซอย 17 ปญัหาน้ าทว่มขัง ระยะที่ 1 ยาวรวม ขังลดลง

(ถนน อบจ.ระยอง 2.เพื่อใหป้ระชาชนที่ 2,438 ม. 2.ประชาชน

สายพยูน - กงเพชร) ใช้เส้นทางในการ (พยูน ซอย 19 - ทางรถไฟ) ที่ใช้เส้นทาง

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สัญจรไปมามีความ ระยะที ่2 ยาวรวม 938 ม. สัญจรมีความ

เทศบาลเมืองบา้นฉาง สะดวกปลอดภยั (ทางรถไฟ - ประชุมมิตร สะดวก

อ.บานฉาง จ.ระยอง มากขึ้น ซอย 17) ปลอดภยัมาก

ขึ้น

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างถนน คสล.   - 9,500,000   -   - ประชาชนได้รับ ประชาชน อบต. อบจ.

สายหนองหลง หมู่ที่ 2 มีถนนใช้สัญจร สายหนองหลง ประโยชน์ร้อยละ80 มีถนนสัญจร ส านักทอ้น ระยอง

บา้นชากหมาก ต.ส านักทอ้น ไป มา ได้สะดวก ขนาดกวา้ง 6 ม. ไป มา สะดวก

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง เชื่อมถนน ยาว 2,030 ม. และได้

สาย 3376 และเชื่อม คิดเปน็พื้นผิวจราจร มาตรฐาน

ทต.หว้ยใหญ่ อ.บางละมุง ไม่น้อยกวา่

จ.ชลบรีุ 12,180 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

8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความปลอดภยั ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   - 7,500,000   -   - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนมี ทต.พลา อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในชีวติและทรัพย์สิน กวา้ง 8.00 ม. ยาว ยาว 1,306 ม. ความปลอดภยั ระยอง

ถนนสายตะกาด - ส่ีกั๊ก หมู่ที่ 6 ของประชาชนที่ต้อง 1,306 ม. หรือมีพื้นที่ ในชีวติและ

ต.พลา มีความคาบเกี่ยว ใช้เส้นทางสัญจร ไม่น้อยกวา่ 10,448 ทรัพย์สิน

ต่อเนื่องกับ ทต.บา้นฉาง ไปมา ตารางเมตร

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อเปน็การปรับ ก่อสร้างปรับปรุงผิว   - 13,126,300  -  - จ านวนเส้นทาง ประชาชน ทต. อบจ.

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ปรุงบริการสาธารณะ จราจรแอสฟลัทติ์ก คมนาคมที่ได้รับการ ได้รับบริการ ส านักทอ้น ระยอง

ถนนสายหนองกะลา 1 หมู่ที่ 3 ขั้นพื้นฐานใหท้นัสมัย คอนกรีต หนา 0.05 ม. พฒันา สาธารณะขั้น

และหมู่ที่ 6 ต.ส านักทอ้น เพื่อแก้ไขปญัหา กวา้ง 6.00 ม. พื้นฐานที่ทันสมัย

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ด้านโครงสร้าง ยาว 5,208 ม.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข พื้นฐานเพิ่มความ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่

332 (พื้นที่ไปบรรจบกับเขต สะดวกในการระบาย 31,248 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนต าบล น้ าลงสู่คลอง
ส านักทอ้น) อ.บา้นฉาง สาธารณะ
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

10 โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง เพื่อแกไ้ขปัญหาระบบ ก่อสร้างถนนผิวทาง   - 7,640,000   -   - ร้อยละของประชาชน การคมนาคม ทม. อบจ.

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต การคมนาคม แอสฟลัทติ์ก (โดยวธิี ที่พงึพอใจ มีความสะดวก บา้นฉาง ระยอง

ถนนเทศบาล 64 Pavement In - Place และปลอดภยั

(สุดเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง Recycling) ส าหรับ

เชื่อมกับเทศบาลต าบลบา้นฉาง) ขนาดผิวจราจร ประชาชนผู้ใช้

หมู่ที่ 1 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง กวา้ง 6.00 ม. เส้นทาง

จ.ระยอง ยาว 2,990 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า

17,940  ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนของ

เทศบาลเมืองบา้นฉาง)

13,277,000 118,980,300 29,384,000 30,000,000รวม 10 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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิต

ของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ
ที่ขอ

รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต มีถนนใช้ในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร - 10,320,000   - - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

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

หมู่ที่ 7 ต.ป่ายบุใน มีความคาบ สะดวกและ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย ขนาด ที่ดีขึน้

เกีย่วต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 6 รวดเร็ว 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว กว้าง 6 ม.

ต.ชุมแสง อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง จราจรไม่น้อยกว่า 10,200 ตรม. ยาว 3,700 ม.

กอ่สร้างท่อบล็อก ชนิด 2 ช่องทาง หนา 0.15 ม.

ขนาดความกว้าง 2.10 เมตร

สูง 2.10 เมตร ยาว 8 เมตร 

พร้อมกอ่สร้างราวกนัตก

จ านวน 2 แห่ง

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 โครงการซ่อมสร้างถนน มีถนนใช้ในการ ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   - 15,000,000     -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมได้อยา่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร มาตรฐาน คมนาคม พลงตาเอี่ยม ระยอง

สายเขาตลาด - วังโพรง หมู่ที่ 1 สะดวกและ ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร ขนาด ที่ดีขึน้

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั รวดเร็ว กว้าง 6 ม.

หมู่ที่ 3 ต.ชุมแสง และทต.ชุมแสง ยาว 3,400 ม.

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ไหล่ทางขา้งละ

0.50 ม.

3 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร   - 6,934,000 -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมได้อยา่ง  ยาว 820 เมตร มาตรฐานขนาด คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

สายชุมนุมตาเชย - พลงตาเอี่ยม สะดวกและ หนา 0.15 เมตร กว้าง 6 ม. ที่ดีขึน้

หมู่ที่ 2 มีความคาบเกีย่ว รวดเร็ว ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 ม.

ต่อเนื่องกบั ต.พลงตาเอี่ยม ยาว 1,000 เมตร ความยาวรวม

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง หนา 0.15 เมตร 1,820 ม.

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง มีถนนใช้ในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร   - 3,780,000   -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมได้อยา่ง คิดเป็นพื้นที่ 5,600 ตร.ม. มาตรฐาน คมนาคม ชุมแสง ระยอง

สายคลองสะท้อน สะดวกและ กว้าง 6 ม. ที่ดีขึน้

(ต่อจากของเดิม) แผนชุมชน รวดเร็ว ยาว 900 ม.

หมู่ที่ 6 อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง หรือคิดเป็น

พื้นที่

5,600 ตร.ม.
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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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 6 ม.   - 2,645,000   -   - ถนนที่ได้ ประชาชนได้ ทต. อบจ.

เสริมเหล็กสายทวีสุข 1 ได้มีถนนใช้ในการ  ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก ชุมแสง ระยอง

เชื่อมต่อถนนสายอยูเ่จริญ 2,3 คมนาคมได้อยา่ง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ปลอดภัยจาก

เทศบาลต าชุมแสง สะดวกและรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม.  ยาว 520 ม. การใช้รถใช้

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.05 ม. หนา 0.15 ม. ถนนการขนส่ง

หมู่ที่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม และท่อระบายน้ า คสล. ขนาด หรือพื้นที่ คสล. พืชผลทางการ

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง 1 x 1 ม. 2 แถว แถวละ 10 ไม่น้อยกว่า เกษตรเป็นไป

ท่อน คอนกรีตป้องกนัการ 3,120 ตร.ม. โดยสะดวก

กดัเซาะ จ านวนรวม 20 ท่อน

ท่อ คสล.ขนาด 0.80 x 1 ม.

จ านวน 10 ท่อน และท่อ คสล. 

ขนาด 0.60 x 1 ม. จ านวน 10

ท่อน จดุที่ติดตามแบบแปลน

ทต.ชุมแสง

6 โครงการซ่อมสร้างถนนพารา เพื่อให้ประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6 ม.   - 8,690,000   -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติก สายป่ายบุใน - ได้มีถนนใช้ในการ ยาว 3,800 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน คมนาคม ป่ายบุใน ระยอง

คลอง 18 หมุ่ที่ 2,3 ต.ป่ายบุใน คมนาคมได้อยา่ง พร้อมไหล่ทางลูกรัง เฉล่ีย ขนาด ที่ดีขึน้

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง สะดวกและรวดเร็ว 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ กว้าง 6 ม.

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ยาว 3,800 ม.

หมู่ที่ 3 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ 10,200 ตร.ม. ไหล่ทาง

จ.ชลบุรี ขา้งละ

0.5 ม.
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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

7 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   - 3,110,000   -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม ได้มีถนนใช้ในการ กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. มาตรฐาน คมนาคมที่ดี พลงตาเอี่ยม ระยอง

กอ่สร้างรางระบายน้ า สายหลังวัด คมนาคมได้อยา่ง ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด ขึน้และน้ า

พลงตาเอี่ยม - วังจนัทร์ หมู่ที่ 3 สะดวกและรวดเร็ว ขา้งละ 0.50 ม. รางระบายน้ า กว้าง 6 ม. ไม่ท่วมขงั

ต.พลงตาเอี่ยม มีความคาบเกีย่ว กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 400 ม.

ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 2 ต.วังจนัทร์ ยาว 400 ม. พร้อมไหล่ทาง

อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ข้างละ 0.50 ม.

พร้อมรางระบายน้ า

8 ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน ได้มีถนนใช้ในการ ผิวจราจร กว้าง   6 เมตร       - 5,334,000   -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมได้อยา่ง ยาว 1,620 เมตร  มาตรฐาน คมนาคม วังจนัทร์ ระยอง

สายวังจนัทร์ - เขาหินแท่น สะดวกและ หนา 0.15 เมตร ขนาด ที่ดีขึน้

ม.5 ต.วังจนัทร์ อ.วังจนัทร์ รวดเร็ว กว้าง 6 ม.

มีความคาบเกีย่วต่อเนื่องกบั ม.8 ยาว 1,620 ม.

ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง หนา 0.15 ม.

(ช่วงที่ 3)

9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง มีถนนใช้ในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร   - 4,200,000   -   - ถนนที่ได้ มีระบบ อบต. อบจ.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คมนาคมได้อยา่ง มาตรฐาน คมนาคม ชุมแสง ระยอง
สายส านักตาเสือ - มะง่ัว สะดวกและรวดเร็ว ขนาด ที่ดีขึน้
แผนชุมชน หมู่ที่ 8 กว้าง 6 ม.
อ.วังจนัทร์ จ.ระยอง ยาว 1,000 ม.
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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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. - 2,577,800   - - ถนนที่ได้ มีระบบ ทต. อบจ.
เสริมเหล็ก สายสุดเขตเทศบาล มีเส้นทางคมนาคม ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน คมนาคม ชุมแสง ระยอง
(ขา้งป้อมต ารวจทางหลวง) ที่สะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 ม. ขนาด ที่ดีขึน้
ต.ชุมแสง มีความคาบเกีย่ว มีความปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม.
ต่อเนื่องกบั หมู่ที่ 3 ในการใช้รถ ใช้ถนน ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ยาว 500 ม.
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจนัทร์ หนา 0.15 ม.
จ.ระยอง

- - -                 62,590,800   -               -              รวม 10 โครงการ

หน้า 154



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 ก่อสร้างลู่วิง่รอบสนามกีฬา เพื่อใหม้ีสถานที่ ลู่วิง่รอบสนามกีฬา - 2,800,000 - - ก่อสร้างลู่วิง่เปน็ มีสถานที่ ทต. อบจ.

ฟตุบอล (สนามกฬีาต้านยาเสพติด) ในการออกก าลังกาย ฟตุบอล ผิวจราจร ผิวจราจรลาดยาง ออกก าลังกาย มาบข่าพัฒนา ระยอง

จ านวน 2 สนาม หมู่ที่ 1 ส าหรับประชาชน ลาดยางแอสฟลัทติ์ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน

ต.มาบข่า อ.นิคมพฒันา ในเขตเทศบาล คอนกรีต พื้นที่รวมประมาณ ที่สุดในอ าเภอ 

จ.ระยอง ต าบลมาบข่าพฒันา หนา 0.05 เมตร 5,000 ตารางเมตร เพื่อใหบ้ริการ

กวา้ง 6 เมตร จ านวน 2 สนาม ประชาชน

ระยะทาง(รอบใน) 

386 เมตร 

พื้นที่รวมประมาณ 

5,000 ตารางเมตร 

(จ านวน 2 สนาม)

- - 0 2,800,000 0 0 - - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอนิคมพัฒนา)
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

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

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหม้ีถนนที่ได้ ถนน คสล. ผิวจราจร - 5,244,000 - - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชน ทต. อบจ.

เสริมเหล็ก พร้อมระบบ มาตรฐาน ประชาชน คสล. ขนาดกวา้ง ระยะทาง 387 เมตร ในเขตเทศบาล มาบข่าพัฒนา ระยอง

ระบายน้้า สายทางเข้าวดัมาบข่า ในเขตเทศบาล 11 เมตร พร้อมวางระบบ มาบข่าพฒันา 

หมู่ที่ 5, 4 ต.มาบข่า มาบข่าพฒันา ยาว 387 เมตร ระบายน้้าแล้วเสร็จ และต้าบล

อ.นิคมพฒันา และต้าบลใกล้เคียง หนา 0.15 เมตร เปน็ไปตามแบบ ใกล้เคียงมีความ

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ มีความสะดวก หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ก้าหนด สะดวกและ

เขต ทม.มาบตาพดุ ในการสัญจรไปมา ไม่น้อยกวา่ 4,257 ปลอดภยั

อ.เมือง จ.ระยอง ตารางเมตร พร้อมวาง ในการสัญจร

ระบบระบายน้้า ไปมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เขตอ าเภอนิคมพัฒนา)
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 ติดต้ังไฟส่องสวา่ง ซอย 12 เพื่อประชาชน ไฟส่องสวา่ง - 4,522,000 - - พื้นที่สาธารณะ ประชาชน อบต. อบจ.

หมู่ที่ 1, 7 และ 8 ต.พนานิคม ได้รับความสะดวก ชนิดกิ่งเด่ียว มีความสวา่งเพิ่มขึ้น ได้รับความ พนานิคม ระยอง

อ.นิคมพฒันา ในการสัญจร จ้านวน 114 ต้น การสัญจรไป - มา สะดวก

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สะดวก ปลอดภยั ในการสัญจร

อบต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง

3 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชน 1.ถนนแอสฟลัทติ์ก - 12,000,000 - - จ้านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน ทต.มะขามคู่ อบจ.

คอนกรีต สาย 9 หมู่ที่ 7 ได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดกวา้ง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้รับความ ระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ รวดเร็วในการเดินทาง 7 เมตร ยาว 2,347 สะดวกรวดเร็ว

ต.นิคมพฒันา อ.นิคมพฒันา และมีความปลอดภยั เมตร หนาเฉล่ีย และปลอดภยั

จ.ระยอง ในการสัญจรไปมา 0.05 เมตร ในการเดินทาง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 

16,429 ตารางเมตร

2.ทอ่ลอดเหล่ียม

ขนาด 2 ช่อง 

กวา้งประมาณ 

1.8 เมตร สูงประมาณ

1.8 เมตร ยาวประมาณ

10 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 ก่อสร้างระบบระบายน้้า เพื่อใหก้ารระบายน้้า ระบบระบายน้้า - 3,000,000 - - ปญัหาน้้าทว่มขัง ประชาชน อบต. อบจ.

ถนนสายหนองผักหนาม สะดวกรวดเร็ว ถนนสายหนองผักหนาม ลดลง ได้รับความ พนานิคม ระยอง

หมู่ที่ 2, 3 (ทั้งสองฝ่ัง) ลดการสูญเสียของ หมู่ที ่2, 3 (ทัง้สองฝ่ัง) สะดวก ป้องกัน

ต.มาบข่า อ.นิคมพฒันา ทรัพย์สิน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา น้้าไหลเขา้บ้าน

จ.ระยอง (มีความคาบเกี่ยวกับ สัญจรสะดวก จ.ระยอง และผู้พกิาร

เทศบาลต้าบลทบัมา) ปลอดภยั (ตามแบบ อบจ.) ได้รับความ

ปลอดภยั

5 ก่อสร้างระบบระบายน้้า เพือ่การระบายน้้าทีดี่ ระบบระบายน้้า - 3,000,000 - - ปญัหาน้้าทว่มขัง ประชาชน อบต. อบจ.

บริเวณส่ีแยกซอย 8 สาย 13 ปอ้งกันน้้าทว่มขัง บริเวณส่ีแยกซอย 8 ลดลง ได้รับความ พนานิคม ระยอง

พร้อมทางเดินผู้พกิาร พร้อมกับท้าทางเทา้ สาย 13 พร้อมทางเดิน ประชาชนได้รับ สะดวก ป้องกัน

คาบเกี่ยวเทศบาลต้าบลมะขามคู่ เพื่อใหผู้้พกิารสัญจร ผู้พกิารขนาด ความสะดวก น้้าไหลเขา้บ้าน

กับ อบต.พนานิคม อย่างปลอดภยั กวา้ง 0.30 เมตร ปลอดภยัเพิ่มขึ้น และผู้พกิาร

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ยาวประมาณ 480 ได้รับความ

เมตร พร้อมทอ่ ปลอดภยั

ระบายน้้าและฝาปดิ

รัศมีประมาณ 1 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

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 4,800,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.มาบข่า อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนสาย ได้มาตรฐาน เสริมเหล็กถนนสาย ประชาชนได้รับความ สะดวก
รวดเร็ว ระยอง

15 – แม่น้้าคู้ เชือ่มต่อระหว่าง ประชาชนสัญจร 15 –ถนนแม่น้้าคู้ สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

หมู่ 1 ต.นิคมพฒันา ไปมา
ได้สะดวก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

เขตเทศบาลต้าบลมาบข่า, หนา 0.15 เมตร 

หมู่ 1 ต.นิคมพฒันา ยาว 1,180 เมตร 

เขต อบต.นิคมพฒันา พื้นที่ผิวจราจร

และหมู่ 6 ต.แม่น้้าคู้ ไม่น้อยกวา่ 7,080 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตารางเมตร

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,620,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.มาบข่า อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนเชื่อมระหวา่ง ได้มาตรฐาน เสริมเหล็ก ผิวจราจร ประชาชนได้รับความ สะดวก
รวดเร็ว ระยอง

หมู่ 1 ต.นิคมพฒันา ประชาชนสัญจร กวา้ง 6 เมตร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

เขตเทศบาลต้าบลมาบข่า ไปมา
ได้สะดวก หนา 0.15 เมตร 

กับหมู่ 7 ยาว 203 เมตร 

เขต อบต.หนองละลอก พื้นที่ผิวจราจร

อ.บา้นค่าย 
จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 1,218  

ตารางเมตร  

โดยชั้นรองพื้นทางเดิน

ลูกรังบดอัดแน่นสูง 

ประมาณ 

0.50 – 1.50 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

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหถ้นน ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 8,880,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ การคมนาคม ทต.มาบข่า อบจ.

เสริมเหล็ก ซอย 2 ได้มาตรฐาน เสริมเหล็ก ผิวจราจร ประชาชนได้รับความ สะดวก
รวดเร็ว ระยอง

(สาย 11-13) หมู่ 2 ประชาชนสัญจร กวา้ง 8 เมตร สะดวกปลอดภยัขึ้น มากยิ่งขึ้น

ต.นิคมพฒันา ไปมา
ได้สะดวก หนา 0.15 เมตร 

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ยาว 1,915  เมตร 

อบต.นิคมพฒันา พื้นที่ผิวจราจร

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 15,320 

ตาราง

9 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหก้ารคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจร - 12,000,000 - - จ้านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน อบต.

ถนนสาย 9 อบต.นิคมพฒันา มีความสะดวกสบาย ถนนยาว 3,000 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้รับความ นิคมพฒันา

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ในการสัญจรไปมา เมตร กวา้ง 8 เมตร สะดวกสบาย

ทต.มาบข่าพฒันา ในการสัญจร

อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง

- - ๐ ๕๕,๐๖๖,๐๐๐ ๐ ๐ - - - -รวม 9 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วให้เตบิโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมคุีณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์อย่างสมดลุและยั่งยืน

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อพฒันาแหล่ง ปรับปรุงภมูิทศัน์ - 5,000,000 - - จ านวนนักทอ่งเที่ยว ประชาชน อบต.เขาน้อย อบจ.ระยอง

และก่อสร้างส่ิงอ านวยความ ทอ่งเที่ยวใหม่ ให้ และก่อสร้างส่ิง ที่ได้รับความสะดวก มีความสะดวก
สะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักทอ่งเที่ยวได้รู้จัก อ านวยความสะดวก สบายเพิ่มขึ้น ในการคมนาคม

ถ้ าเขาชะอางคร่อมคลอง และเดินทางมาทอ่ง เพื่อรองรับนกัทอ่งเที่ยว

หมู่ที่ 4 บา้นคลองยาง เที่ยวเพิ่มเติม จาก ถ้ าเขาชะอางคร่อมคลอง

ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา แหล่งทอ่งเที่ยวเดิม หมูท่ี่ 4 บา้นคลองยาง

จ.ระยอง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา

จ.ระยอง

๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐รวม 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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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการด ารงชวีิต และการมสี่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6 สร้างความเขม้แขง็และเพ่ิมขดีความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแขง่ขนัในระดบัสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกดา้นอย่างสมดลุและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลติ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน ชอบหลัก
1 โครงการขยายถนนลาดยาง เพื่อแกไ้ขปญัหาจราจร ก่อสร้างขยายถนน - 29,000,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน ทต.ช าฆ้อ อบจ.ระยอง

4 ช่องจราจร สายเขาช่องลม เนื่องจากมีปริมาณ ลาดยาง 4 ชอ่งจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
หมู่ที่ 4 ต.ช าฆ้อ มีความ การจราจรหนาแน่น สายเขาช่องลม ในการคมนาคม

คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 1 และเพิ่มขึ้นซ่ึงอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ช าฆ้อ
ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา ในบริเวณสถานศึกษา คาบเกี่ยวต่อเนื่อง
จ.ระยอง และแหล่งชุมชน หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ขยายผิวจราจร 

ข้างละ 3 ม. ยาว

8,000 ม. พื้นที่

ด าเนินการไม่น้อย

กวา่ 48,000 ตร.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

2 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหถ้นนได้ ปรับปรุงถนนลาดยาง - 6,492,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน อบต.เขาชะเมา อบจ.ระยอง

สายยางเอน - มะเด่ือ (สายเก่า) มาตรฐาน ประชาชน แบบแอสฟลัทติ์ก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
หมู่ที่ 6 ต.หว้ยทบัมอญ ได้สัญจรไปมา คอนกรีต ขนาดกวา้ง ในการคมนาคม

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สะดวก 6.00 เมตร
ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา ยาว 1,855.00 เมตร

จ.ระยอง ผิวจราจรหนา 

0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่

11,130 ตร.ม.

3 โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้ เพื่อลดการเกดิปัญหา ติดต้ังโคมไฟฟา้ - 2,000,000 - - พื้นที่สาธารณะ ประชาชน อบต.น้ าเปน็ อบจ.ระยอง

แสงสวา่งสาธารณะ อุบติัเหตุบนทอ้งถนน สาธารณะ โดยเร่ิมต้น มีความสวา่งเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
ถนนสาย อบจ.รย. 0219 และปญัหาอาชญากรรม โครงการบริเวณพกิัด การสัญจรไป - มา ในการคมนาคม

(เขาดิน - ส่ีแยกพฒันา) ต่างๆ ในยามวกิาล 125542.35N,10 สะดวก ปลอดภยั
(ช่วงที่ 7) ต.น้ าเปน็ และใหป้ระชาชน 14227.89 ส้ินสุด
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ ได้รับความสะดวก โครงการ
ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา ปลอดภยัในการ 125163.63,101
จ.ระยอง สัญจรไป-มา 4218.57E
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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 เพื่อใช้เปน็เส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 4,500,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน อบต.เขาน้อย อบจ.ระยอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนส่งสินค้าทางการ เสริมเหล็ก สายซอย มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
สายซอยมะเด่ือ - หนองม่วง เกษตร และเปน็เส้น มะเด่ือ - หนองม่วง ในการคมนาคม

หมู่ที่ 2 บา้นมะเด่ือ ต.เขาน้อย ทางสัญจรไป-มา กวา้ง 6 เมตร
อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว ส าหรับประชาชน ยาว 1,000 เมตร
ต่อเนื่องกับ ต.ชุมแสง และนักเรียน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อ.วงัจันทร์ จ.ระยอง 6,000 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางข้างละ

0.50 เมตร
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างขยายถนน - 8,793,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน ทต.ช าฆ้อ อบจ.ระยอง

สายคลองหนิ - สะพาน 1 ได้รับความสะดวก ลาดยางสายคลองหิน - มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
หมู่ที่ 3 ต.ช าฆ้อ ปลอดภยัในการ สะพาน 1 หมู่ที่ 3 ในการคมนาคม

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ สัญจรไป - มา ต.ช าฆ้อ มีความคาบ
หมู่ที่ 10 ต.กระแสบน เชื่อยโยงระหวา่ง เกี่ยวกับ หมู่ที่ 10

อ.แกลง จ.ระยอง ต าบล และเพื่อแก้ไข ต.กระแสบน

ปญัหาความเดือดร้อน อ.แกลง จ.ระยอง
ของประชาชนใน ขนาดผิวจราจรกวา้ง
การขนส่งสินค้า 6 ม. ยาว 3,600 ม.
ทางการเกษตร คิดเปน็พื้นที่ด าเนิน

การไม่น้อยกวา่

21,600 ตร.ม.

หน้า 164



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 โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนลาดยาง - 2,120,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน อบต.เขาชะเมา อบจ.ระยอง

สายวดัหนองตะเคียน - ช าฆ้อ ประชาชนสัญจร แบบแอสฟลัทติ์ก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
หมู่ที่ 1 ต.หว้ยทบัมอญ ไป - มาได้สะดวก คอนกรีต ขนาดกวา้ง ในการคมนาคม

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 6 ม. ยาว 800 ม.
ต.ช าฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ผิวจราจรหนา 

0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 4,800

ตารางเมตร

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนลาดยาง - 4,596,000 - - จ านวนถนนที่ได้รับ ประชาชน อบต.น้ าเปน็ อบจ.ระยอง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนสัญจร แบบแอสฟลัทติ์ก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก
สายน้ าเปน็ - เหมืองแร่ ไป - มาได้สะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคม

หมู่ที่ 6 บา้นน้ าเปน็ ต.น้ าเปน็ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

อ.เขาชะเมา มีความ ยาว 1,725 เมตร
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หนา 0.05 เมตร
หมู่ที่ 10,11 ต.กองดิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
อ.แกลง จ.ระยอง ไม่น้อยกวา่ 10,350

ตารางเมตร

๐ ๕๗,๕๐๑,๐๐๐ ๐ ๐รวม 7 โครงการ
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