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   สวนท่ี 1                                        

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐาน  
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 - 2565)  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1. ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล จังหวัดระยองตั้งอยูทิศตะวันออกของประเทศ
ไทยระหวางเสนรุงท่ี 12 - 13 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 101 - 102 องศาตะวันออก เนื้อท่ีรวมประมาณ 
3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก ตามทางหลวง
แผนดินสายบางนา - ตราด (สายใหม) ระยะทาง 182 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ      
 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตอําเภอหนองใหญ อําเภอบอทอง และอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    
 ทิศใต  ติดตอฝงทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ของอาวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตอําเภอนายายอาม และอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตอําเภอสัตหีบ และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ เปนท่ีราบชายฝงท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแองลุมน้ํา
ระยองและท่ีลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเปนลอนลูกคลื่นสูงต่ําสลับกันไป โดยมีพ้ืนท่ีทิวเขา 2 แนว คือ 
ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาท่ีอยูประมาณก่ึงกลางของตัว
จังหวัดเปนแนวยาวจากอําเภอเมืองระยองข้ึนไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแมน้ําสายสั้น ๆ ซ่ึงเกิดจากเทือกเขา
จันทบุรี และเทือกเขาบรรทัดไหลลงสูอาวไทย แมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําบางประกง แมน้ําจันทบุรี แมน้ําระยอง 
เปนตน ลักษณะชายฝงทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญนอยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝงนับเปนทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

จังหวัดระยองมีสภาพภูมิอากาศแบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ 
1. แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู ไดแก บริเวณทางดานตะวันตกของจังหวัดระยอง             

จะมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,000 - 1,200 มิลลิเมตร/ป บริเวณนี้จะมีสภาพท่ีมีชวงฤดูฝน และฤดูแลงท่ีแตกตางกัน
อยางชัดเจน 
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2. แบบมรสุมเขตรอน ในพ้ืนท่ีดานตะวันออกของจังหวัดระยอง จะมีปริมาณฝนตกมาก
และมีชวงแหงแลงสั้น มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,200 - 1,700 มิลลิเมตร/ป 

ฤดูกาล จังหวัดระยอง มีฤดูกาล ดังนี้ 
1. ฤดูฝน เริ ่มตั ้งแตกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม รวมระยะ 6 เดือน          

โดยในเดือนพฤษภาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดเขามาฝนก็จะตกมาก ตอมาในเดือนมิถุนายน ฝนจะ          
ลดปริมาณการตกลงอยางชัดเจน ยกเวนทางดานอําเภอแกลงและอําเภอเขาชะเมา ตอมาในเดือนกรกฎาคม             
ฝนก็จะเริ่มตก และจะตกมากในเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม ซ่ึงฝนท่ีตกมากในชวงนี้เนื่องจากไดรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตในอาวไทย และพายุดีเปรสชั่น ท่ีไดเคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใตท่ีฝงเวียดนามและพัดมาทาง         
ทิศตะวันตกเขาสูพ้ืนท่ีจังหวัดในภาคตะวันออก 

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ รวมระยะเวลา 4 เดือน ฤดูนี้
อุณหภูมิของจังหวัดระยองไมลดต่ํามากเหมือนภาคอ่ืน ๆ เพราะเขตนี้อยูปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ         
ความหนาวเย็นจึงไมลดลงนอกจากนี้ ก็ยังไดรับไออุนจากทะเล จึงทําใหจังหวัดระยอง ไมหนาวเย็นมากนัก 

3. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ จนถึงปลายเดือนเมษายน ระยะเวลา 2 เดือน 
ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต และลมเฉ่ือยจากทะเลในตอนบายพัดมารวมกับลมตะวันออกเฉียงใต จึงทําใหลม   
มีกําลังแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นฝงทะเลระยอง ในระยะเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน จึงมีคลื่นลมคอนขางแรง      
ในตอนบายและเย็น ทําใหอุณหภูมิไมสูง อากาศจึงไมรอนมากนัก 

อุณหภูมิ เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีหนาวเย็นและไดรับไออุน      
จากทะเล จึงทําใหอุณหภูมิของจังหวัดระยอง คอนขางสมํ่าเสมอไมรอนจนเกินไป อุณหภูมิจึงเฉลี่ยอยูท่ี 28.1 
องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธ จังหวัดระยองเปนเขตท่ีอยูใกลทะเล ตอนกลางของจังหวัดเปนภูเขาและปาไม 
จึงมีผลกระทบกับลม ฟา อากาศเปนอยางมาก คือ ทําใหมีความชื้นสัมพัทธคอนขางสูงตลอดป คือ เฉลี่ย 77 % 

ความยาวของวัน จังหวัดระยองตั้งอยูบนเสนรุงท่ี 12 - 13 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี           
101 - 102 องศาตะวันออก จึงมีผลตอความยาวของวัน กลาวคือ 

- ในเดือนมีนาคม และปลายเดือนกันยายน จะมีชวงกลางวันและกลางคืนเทากัน คือ กลางวัน
และกลางคืน 12 ชั่วโมงเทานั้น 

- ในเดือนมิถุนายน จะมีชวงกลางวันถึง 12.30 ชั่วโมง 
- ในเดือนธันวาคม จะมีชวงกลางวันสั้นท่ีสุด 
แสงแดด จังหวัดระยอง อยูในเขตชายฝงทะเล ซ่ึงเปนเขตท่ีมีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง               

จึงทําให ความเขมของแสงแดดต่ํากวาเขตอ่ืน ๆ 
 1.4 ลักษณะของดิน เปนดินรวน และดินปนทรายระบายน้ําไดดี และมีความอุดมสมบูรณ   
อยูในระดับต่ําและมีภูเขาเตี้ย ๆ เปนจํานวนมากท่ีสําคัญ ไดแก เขาชะเมาในอําเภอเขาชะเมา สูงประมาณ 1,035 เมตร 
เขาขุนอินทร เขาจอมแห เขางวงชาง ในเขตอําเภอบานคาย และเขาทาฉุด เขายายดา เขาตะเภาคว่ํา ในเขตอําเภอ     
เมืองระยอง 

                  2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง แบงเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง อําเภอบานคาย 

อําเภอปลวกแดง อําเภอบานฉาง อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา ประกอบดวย 58 ตําบล 
439 หมูบาน 181 ชุมชน ดานการปกครองทองถ่ิน ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 
1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 27 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 37 แหง  
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     2.2 การเลือกตั้ง การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ออกเปน 30 เขตเลือกตั้ง      
โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ประกอบดวย อําเภอเมืองระยอง จํานวน 12 เขตเลือกตั้ง อําเภอแกลง 
จํานวน 6 เขตเลือกตั้ง อําเภอบานคาย จํานวน 3 เขตเลือกตั้ง อําเภอบานฉาง จํานวน 3 เขตเลือกตั้ง อําเภอปลวกแดง 
จํานวน 2 เขตเลือกตั้ง อําเภอนิคมพัฒนา จํานวน 2 เขตเลือกตั้ง อําเภอวังจันทร จํานวน 1 เขตเลือกตั้ง อําเภอเขาชะเมา 
จํานวน 1 เขตเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2555 โดยนายอภิชาต สุขัคคานนท ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
   ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป 
 

หมวดอายุ ป 2559 หมวดอายุ ป 2560 หมวดอายุ ป 2561 
0-4 47,136 0-4 45,836 0-4 44,273 
5-9 48,328 5-9 48,825 5-9 49,381 

10-14 45,838 10-14 46,821 10-14 47,654 
15-19 47,195 15-19 45,889 15-19 44,917 
20-24 47,883 20-24 48,866 20-24 49,831 
25-29 47,834 25-29 49,634 25-29 51,721 
30-34 57,476 30-34 56,323 30-34 55,107 
35-39 62,689 35-39 62,963 35-39 63,736 
40-44 62,093 40-44 63,103 40-44 63,653 
45-49 57,368 45-49 59,244 45-49 59,379 
50-54 48,272 50-54 49,380 50-54 51,749 
55-59 36,230 55-59 38,532 55-59 40,267 
60-64 26,901 60-64 28,101 60-64 29,686 
65-69 19236 65-69 20,480 65-69 21,818 
70-74 13497 70-74 13,684 70-74 14,243 
75-79 10,218 75-79 10,668 75-79 10,922 
80-84 6,461 80 ปข้ึนไป 11,877 80-84 6,948 
85-90 3,273 ไมทราบกลุมอาย ุ 5,728 85-90 3,712 
90-94 1,096   90-94 1,355 

95-100 334   95-100 385 
100 ปข้ึนไป 74   100 ปข้ึนไป 115 

ไมทราบกลุมอาย ุ 5,420   ไมทราบกลุมอาย ุ 6,497 
รวม 694,852 รวม 705,954 รวม 717,349 

 ท่ีมา : ทะเบียนราษฎรจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561                

 จากตารางพบวา จังหวัดระยองมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนทุกป ป 2559 มีจํานวนประชากร 
694,852 คน ป 2560 มีจํานวนประชากร 705,954 คน ป 2561 มีจํานวนประชากร 717,349 คน        
ป 2560 มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากป 2559 รอยละ 2.34 ป 2561 มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากป 2560 
รอยละ 1.54 คาดวาในป 2562 จะมีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.54 - 2.34 และจะเพ่ิมมากข้ึนทุกป 
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  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
   มีชาวซองเปนชาวพ้ืนเมือง ประชากรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจาย
อยูท่ัวไปในชนบท มีประชากรท้ังสิ้น 717,349 คน ชาย จํานวน 352,566 คน หญิง จํานวน 364,783 คน
ชวงอายุท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุด คือ อายุระหวาง 35-39 ป จํานวน 63,736 คน ชวงอายุท่ีมีจํานวน
ประชากรนอยท่ีสุด คือ อายุ 100 ปข้ึนไป จํานวน 115 คน 

   ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนประชากรตามชวงอายุจังหวัดระยอง 2561 
 

หมวดอายุ ชาย หญิง รวม 
0-4                  22,669                   21,604                   44,273  
5-9                  25,427                   23,954                   49,381  

10-14                  24,390                   23,264                   47,654  
15-19                  22,829                   22,088                   44,917  
20-24                  24,831                   25,000                   49,831  
25-29                  25,492                   26,229                   51,721  
30-34                  27,164                   27,943                   55,107  
35-39                  31,845                   31,891                   63,736  
40-44                  32,057                   31,596                   63,653  
45-49                  29,181                   30,198                   59,379  
50-54                  24,967                   26,782                   51,749  
55-59                  18,831                   21,436                   40,267  
60-64                  13,503                   16,183                   29,686  
65-69                    9,668                   12,150                   21,818  
70-74                    6,299                     7,944                   14,243  
75-79                    4,803                     6,119                   10,922  
80-84                    2,839                     4,109                     6,948  
85-90                    1,407                     2,305                     3,712  
90-94                      449                       906                     1,355  

95-100                      140                       245                       385  
100 ปข้ึนไป                        46                         69                       115  

ไมทราบกลุมอาย ุ 3,729 2,768 6,497 
รวม                 352,566                  364,783                  717,349  

 

  ท่ีมา : ทะเบียนราษฎรจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
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3.3 ขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป 2561 เปาหมาย 152,595 ครัวเรือน 54 ตําบล 434 หมูบาน 167 ชุมชน      
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) จังหวัดระยอง ป 2561 
 

ตัวชี้วัด  ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
จํานวน ผานเกณฑ รอยละ ไมผานเกณฑ รอยละ 

ท่ีสํารวจท้ังหมด จํานวน จํานวน 

หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด         

1. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป     600   คน 600 คน 100.00 0 คน 0.00 

2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน    431  คน 431 คน 100.00 0 คน 0.00 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรคครบตารางสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค  34,788 คน 34,788 คน 100.00 0 คน 0.00 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 152,595  คร. 152,292 คร. 99.80 303 คร. 0.20 

5. ครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนอยางเหมาะสม 152,595 คร. 152,198 คร. 99.74 397 คร. 0.26 

6. คนอายุ 35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  223,879  คน 219,492 คน 98.04 4,387 คน 1.96 

7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 341,156  คน 333,861 คน 97.86 7,295 คน 2.14 

หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอม มี 7 ตัวชี้วัด         

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 152,595 คร. 152,543 คร. 99.97 52 คร. 0.03 

9. ครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 152,595 คร. 152,539 คร. 99.96 56 คร. 0.04 

10. ครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน 152,595 คร. 152,419 คร. 99.88 176 คร. 0.12 

11. ครัวเรือนมีการจดับานเรือนเปนระเบียบเรยีบรอย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 152,595 คร. 151,247 คร. 99.12 1,348 คร. 0.88 

12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 152,595 คร. 152,002 คร. 99.61 593 คร. 0.39 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภยัและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี 152,595 คร. 151,532 คร. 99.30 1,063 คร. 0.70 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 152,595 คร. 152,570 คร. 99.98 25 คร. 0.02 

หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด         

15. เด็กอาย ุ3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดเูตรยีมความพรอมกอนวัยเรยีน  8,364  คร. 8,364 คร. 100.00 0 คร. 0.00 

16. เด็กอาย ุ6-14 ป ไดรบัการศึกษาภาคบังคับ 9 ป     29,910  คน 28,381 คน 94.89 1,529 คน 5.11 
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ตัวชี้วัด  ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน 
จํานวน ผานเกณฑ รอยละ ไมผานเกณฑ รอยละ 

ท่ีสํารวจท้ังหมด จํานวน จํานวน 

17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา 556  คน 555  คน 99.82 1 คน 0.18 

18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ    163 คน 163  คน 100.00 0 คน 0.00 

19. คนอาย ุ15-59 ป อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 251,209  คน 251,066 คน 99.94 143 คน 0.06 

หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได มี 4 ตัวชี้วัด         

20. คนอาย ุ15-59 ป มีอาชีพและรายได 226,991  คน 226,003 คน 99.56 988 คน 0.44 

21. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มอีาชีพและรายได   60,149  คน 56,831 คน 94.48 3,318 คน 5.52 

22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป 152,592  คร. 152,581 คร. 99.99 14 คร. 0.01 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 152,595  คร. 132,742 คร. 86.99 19,853 คร. 13.01 

หมวดท่ี 5 คานิยม มี 8 ตัวชี้วัด         

24. คนในครัวเรือนไมดืม่สรุา  352,911  คน 340,389 คน 96.45 12,522 คน 3.55 

25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่ 352,911  คน 343,002 คน 97.19 9,909 คน 2.81 

26. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 341,156  คน 329,737 คน 96.65 11,419 คน 3.35 

27. คนสูงอาย ุไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   60,437  คน 60,437 คน 100.00 0 คน 0.00 

28. คนพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน     1,587  คน 1,587 คน 100.00 0 คน 0.00 

29. ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 3,979 คน 3,979 คน 100.00 0 คน 0.00 

30. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน หรือทองถ่ิน 152,595 คร. 151,778 คร. 99.46 817 คร. 0.54 

31. ครอบครัวมคีวามอบอุน 152,595 คร. 151,842 คร. 99.51 753 คร. 0.49 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
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 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

การจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีการจัดการศึกษา แบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงจังหวัดระยอง มีจํานวนหนวยงานทาง
การศึกษา ท้ังหมด 555 แหง ประกอบดวย 
   1) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จํานวน 355 แหง 
   2) กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จํานวน 156 แหง 
   3) สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) จํานวน 4 แหง 
   4) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) จํานวน 39 แหง 
   5) กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ทร.) จํานวน 1 แหง 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียน - นักศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561 
 

สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา น.ร./น.ศ. 
ครู/

บุคลากร 
1. กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.)    

   1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) 117 29,274 1,527 

         1.1.1 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 8 8,235 142 

         1.1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.)    

                  ในระบบ 31 21,039 1,385 

                  นอกระบบ (วิชาชีพ/กวดวิชา/ศลิปะและกีฬา) 78 n/a n/a 

   1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 221 93,191 5,709 

         1.2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 115 46,644 2,436 

         1.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 87 18,743 1,317 

         1.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ระยอง) 19 27,804 1,956 

   1.3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 2 717 158 

         1.3.1 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดระยอง 1 339 53 

         1.3.2 โรงเรยีนระยองปญญานุกูล 1 378 105 

   1.4 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 11 16,835 n/a 

         1.4.1 วิทยาลัยของรัฐบาล 5 11,551 n/a 

         1.4.2 วิทยาลัยของเอกชน 6 5,284 n/a 

   1.5 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 4,935 180 

         1.5.1 มจพ.ระยอง 1 4,303 180 

         1.5.2 สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออก 1 32 n/a 

         1.5.3 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 1 430 n/a 

         1.5.4 สถาบันวิทยสริิเมธี 1 170 n/a 
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 ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียน – นักศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561  

สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา น.ร./น.ศ. 
ครู/

บุคลากร 
2. กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 156 27,359 1,849 

   2.1 โรงเรียน/วิทยาลัย 27 19,745 1,283 

   2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 129 7,614 566 

3. สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 4 321 41 

   3.1 โรงเรียนพระปริยตัิธรรมอํานวยวิทยา แผนกสามัญ 1 64 8 

   3.2 โรงเรียนพระปริยตัิธรรมสวุรรณรังสรรค 1 66 13 

   3.3 โรงเรียนมงคลวิทยา 1 149 14 

   3.4 โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดอางแกว แผนกสามญั 1 42 6 

4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) 39 1,295 12 

   4.1 สถานรับเลีย้งเด็กเอกชน 38 1,193 n/a 

   4.2 โรงเรียนประชาสงเคราะหบานหวยโปง 1 102 12 

5. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ทร.) 1 12 n/a 

   5.1 สถานรับเลีย้งเด็กปฐมวัย ทร.12 คายมหาสรุสิงหนาท 1 12 n/a 

รวมท้ังหมด 555 173,939 9,476 
 

          หมายเหตุ  : ( n/a) Not available หมายถึง  (ไมมีอยู, ไมปรากฏ, หาไมได) 
           ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561 

  จากตาราง พบวา จังหวัดระยอง มีการจัดการศึกษาทุกระดับและมีความหลากหลาย ท้ังระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา และมีหนวยงานทางการศึกษาจากหนวยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาและสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ มีสถานศึกษารวมทุกสังกัด จํานวน 555 โรงเรียน จํานวน
นักเรียน - นักศึกษา จํานวน 173,939 คน และจํานวนครู - บุคลากร จํานวน 9,476 คน  

  โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีจํานวน 3 แหง และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง 1 แหง ไดแก 
  1. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีจํานวนนักเรียน 3,295 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 246  คน 
  2. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีจํานวนนักเรียน 3,016 คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 333 คน 
  3. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) มีจํานวนนักเรียน 1,971 คน มีครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 162 คน 
  4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มีจํานวนนักศึกษา 162 คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 20 คน 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๙ 
 

ตารางท่ี 5 รายงานขอมูลนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 
  

ลําดับ โรงเรียนในสังกัด อบจ.รย. 

ปการศึกษา 2562 

หมาย
เหตุ 

จํานวน
หอง 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนบุคลากรทาง

การศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 มัธยมตากสินระยอง          

 ระดับช้ัน ม.1 25 352 301 653 - - -  

 ระดับช้ัน ม.2 25 375 344 719 - - -  

 ระดับช้ัน ม.3 23 358 312 670 - - -  

 ระดับช้ัน ม.4 20 196 278 474 - - -  

 ระดับช้ัน ม.5 16 145 242 387 - - -  

 ระดับช้ัน ม.6 16 183 209 392 - - -  

 รวม 125 1,609 1,686 3,295 67 179 246  

2 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 102 1,576 1,486 3,062 92 298 390  

 ระดับช้ัน อ.1 7 70 84 154   21 21  

 ระดับช้ัน อ.2 9 109 105 214 1 26 27  

 ระดับช้ัน อ.3 9 92 112 204   27 27  

 ระดับช้ัน ป.1 8 127 129 256 5 11 16  

 ระดับช้ัน ป.2 8 145 107 252 4 12 16  

 ระดับช้ัน ป.3 8 115 129 244 5 11 16  

 ระดับช้ัน ป.4 7 110 115 225 3 11 14  

 ระดับช้ัน ป.5 7 107 122 229 3 11 14  

 ระดับช้ัน ป.6 6 90 103 193 4 7 11  

 
 

รวม 69 965 1,006 1,971 25 137 162  

3 อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย 
(วัดหวายกรอง) 

        

 ระดับช้ัน อ.1 13 145 164 309 - - -  

 ระดับช้ัน อ.2 13 177 176 353 - - -  

 ระดับช้ัน อ.3 13 191 193 384 - - -  

 ระดับช้ัน ป.1 12 203 187 390 - - -  

 ระดับช้ัน ป.2 12 204 195 399 - - -  

 ระดับช้ัน ป.3 11 200 163 363 - - -  

 ระดับช้ัน ป.4 10 165 138 303 - - -  

 ระดับช้ัน ป.5 10 165 143 303 - - -  

 ระดับช้ัน ป.6 8 126 127 253 - - -  

 
 

รวม 69 965 1,006 1,971 25 137 162  
 

              ท่ีมา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๑๐ 
 

 
ตารางท่ี 5 รายงานขอมูลนักเรียน/นักศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

                ท่ีมา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

ลําดับ โรงเรียนในสังกัด อบจ.รย. 

ปการศึกษา 2562 

หมาย
เหตุ 

จํานวน
หอง 

จํานวนนักเรียน 
จํานวนบุคลากรทาง

การศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

4 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน
ระยอง  

        

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1         

 สาขาวิชาชางกลโรงงาน 1 39 1 40 - - -  

 ชางไฟฟากําลัง 1 27 6 33 - - -  

 การทองเท่ียว 1 4 12 16 - - -  

 รวม 3 70 19 89 - - -  

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2             

 สาขาวิชาชางกลโรงงาน 1 36 - 36 - - -  

 ชางไฟฟากําลัง 1 22 1 23 - - -  

 การทองเท่ียว 1 5 9 14 - - -  

 รวม 3 63 10 73 - - -  

 รวมท้ังหมด 6 133 29 162 13 7 20  



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๑๑ 
 

 
 4.2 สาธารณสุขจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง มีโรงพยาบาลศูนย 1 แหง จํานวน 597 เตียง โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แหง จํานวน 362 เตียง โรงพยาบาล
ชุมชน 6 แหง จํานวน 273 เตียง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 95 แหง โรงพยาบาลเอกชน  5 แหง จํานวน 395 เตียง คลินิก จํานวน 382 แหง มีจํานวนแพทย 
148 คน ทันตแพทย 54 คน เภสัชกร 100 คน พยาบาล 1,645 คน พยาบาลเทคนิค 31 คน ผูปวยท่ีเขารับการรักษาดวย 5 โรคสําคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุข แยกรายอําเภอ จังหวัดระยอง  พ.ศ. 2561 
 

อําเภอ 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล 
สงเสรสิุขภาพ 

ตําบล 
 

โรงพยาบาลอ่ืนสังกัด 
สธ. 

โรงพยาบาลสังกัดอ่ืน โรงพยาบาลเอกชน 

คลินิก 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(แหง) (เตียง) (แหง) (เตียง) (แหง) (เตียง) (แหง) (เตียง) (แหง) (เตียง) (แหง) (เตียง) 
เมืองระยอง 1 597 1 162 0 0 20 0 0 0 0 4 365 204 

บานฉาง 0 0 0 0 1 70 9 0 0 0 0 0 0 63 

แกลง 0 0 1 200 0 0 23 0 0 0 0 0 0 11 

วังจันทร 0 0 0 0 1 45 7 0 0 0 0 0 0 30 

บานคาย 0 0 0 0 1 30 15 0 0 1 0 0 0 52 

ปลวกแดง 0 0 0 0 1 68 10 0 0 0 0 1 30 4 

เขาชะเมา 0 0 0 0 1 30 6 0 0 0 0 0 0 6 

นิคมพัฒนา 0 0 0 0 1 30 5 0 0 0 0 0 0 12 

รวม 1 597 2 362 6 273 95 0 0 0 0 5 395 382 
 

ท่ีมา  :  ศูนยขอมลูขาวสารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2561 

 
  



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๑๒ 
 

  4.3 อาชญากรรม  คดีอาชญากรรม ได แก  คดีประทุษร ายตอทรัพย  โจรกรรม 
รถจักรยานยนต โจรกรรมรถยนต ฉอโกง และยักยอก พบวาจังหวัดระยองมีจํานวนคดีประเภทนี้สูง ซ่ึงจะสังเกตได
วาคดีประเภทนี้ จะเกิดมากในพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน และอาจมีคนตางถ่ินเขามา รายงานฐาน
ความผิดคดีอาญาท่ีสําคัญของตํารวจภูธรจังหวัดระยองป 2560 มีคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ 
491 คด,ี คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย 1,010 คดี,คดีท่ีนาสนใจ 451 คด ีและคดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 9,059 คดี 

  4.4 ยาเสพติด สถานการณยาเสพติดของจังหวัดระยองอยูในระดับไมรุนแรงไมพบการผลิต
ในพ้ืนท่ีมีผูเสพ/ผูติดยาเสพติดกระจายตัวอยูในทุกพ้ืนท่ีของอําเภอ สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดสามารถ
ควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน แตเนื่องจากปญหายาเสพติดมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหปญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น
ประกอบกับสถานการณยาเสพติดในปจจุบันเริ่มปรากฏปญหาเพ่ิมมากข้ึน ยังคงมีบางพ้ืนท่ีท่ีควรใหความสนใจเปน
พิเศษและตองเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดและแหลงม่ัวสุม พ้ืนท่ีแพรระบาด ไดแก 
อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอปลวกแดง และมาบตาพุด เครือขายกลุมการคา ไดแก 
เครือขายกลุมผูตองหาพนโทษ หรือไดรับการพักการลงโทษแลวมาจับกลุมรวมกันคายาเสพติด 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
 การดําเนินการดานสังคมสงเคราะหของจังหวัดระยอง เชน  สํานักงานพัฒนาสั งคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหผูประสบปญหาทางสังคมกรณี
ฉุกเฉิน บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน 
ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและไรท่ีพ่ึง 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ใหการชวยเหลือเปนเครื่องอุปโภคบริโภคและผาหมกันหนาว ท้ังนี้จังหวัดระยอง  
ยังมีสถานสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรับ (รับเด็กอายุ 6 - 18 ป) มีอํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อยูระหวางดําเนินการถมท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน       
เพ่ือใชในการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดระยอง เพ่ือใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน มีการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
และมีมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาและมีเครือขายการสงตอผูปวยที่ตองการรักษาเฉพาะทางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (พ้ืนท่ีกอสรางบริเวณหลังสวนสน ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง)  

 4.6 ประชากรแฝง จากการสํารวจจํานวนประชากรแฝงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาเม่ือป พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจํานวน 455,138 คาดการณ
แนวโนมประชากรแฝงจังหวัดระยองในระยะขางหนาคาดวาประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 
796,510 คน เปนอยางนอยในป 2560 ซ่ึงขณะนี้จังหวัดระยองไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานข้ึน 
เพ่ือสํารวจขอมูลเก่ียวกับประชากรแฝง เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาตอไป 

 4.7 แรงงาน เดือนธันวาคม 2560 ผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 549,850 คน แยกเปนผู
มีงานทํา 540,442 คน ผูวางงาน 7,585 คน ผู รอคอยฤดูกาล 1,822 คน ผูไมอยูในกําลังแรงงงาน 190,466 คน 
และผูอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 159,857 คน ประชากรของจังหวัดระยองวางงานท้ังสิ้น 7,858 คน แรงงาน
ตางดาวรวมทุกประเภท จํานวน 95,594 คน สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคม จํานวน 8,744 แหง 
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 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนสง 
   5.1.1 ทางบก ระบบการคมนาคมทางบกเปนระบบท่ีสําคัญท่ีสุดของจังหวัดโดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม เพราะเปนตัวเชื่อมการติดตอท้ังทางเรือและทางรถไฟ มีการตัดถนนเชื่อมระหวางจังหวัดเขาสู
อําเภอ ตําบล และหมูบาน ทําใหการสัญจรและการขนสงสินคามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ถนนสําคัญท่ีสามารถ
เดินทางเขาสูจังหวัดระยอง ไดแก   
  - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (สายเกา) ผิวจราจร 4 ชองทาง เปนเสนทางจากกรุงเทพฯ 
ผานอําเภอบางปู - อําเภอบางปะกง - บางแสน ศรีราชา - พัทยา - หาดจอมเทียม - สัตหีบ - บานฉาง จนถึงอําเภอ
เมืองระยองจังหวัดระยอง รวมระยะทางท้ังสิ้น 220 กิโลเมตร เปนเสนทางขนสงสินคาและวัตถุดิบ จากภาคตางๆ 
ท่ีจะมายังจังหวัดระยอง ปจจุบันสภาพการจราจรแออัด  
  - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (ถนนบางนา - ตราด) เปนเสนทางท่ีมีผูใชเปนจํานวน
มาก ทางหลวงสายนี้จะเริ่มตนตรงจุดทางดวนดานเฉลิมนคร บางนาผานบางพลี-บางบอ จังหวัด สมุทรปราการและ
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3 ท่ี กม.ท่ี 70 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นผูใชรถจะผานเสนทางเดียวกับ
เสนทางท่ี 1 รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร ผิวจราจร 4 ชองทาง  
   - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36 (บายพาส 36) เริ่มตนท่ี กม.140 อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรีตอไปยังจังหวัดระยองดวยระยะทางเพียง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางท้ังสิ้น 210 กิโลเมตร ผิวจราจร 
4 ชองทาง และอยูระหวางขยายเปน 6 ชองทางจราจรในปจจุบัน  
   - ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 344 (สายบานบึง - แกลง) จุดเริ่มตนท่ีจังหวัด
ชลบุรี ผานอําเภอบานบึง - หนองใหญ - อําเภอวังจันทรและสิ้นสุดท่ีอําเภอแกลง ระยะทาง 100 กิโลเมตร ผิวจราจร 
4 ชองทาง เหมาะสําหรับผูท่ีจะเดินทางมายังอําเภอแกลง หรือเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดตราด  
   - ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) เริ่มตนท่ีถนนพัฒนาการเขตประเวศ กรุงเทพฯ 
สิ้นสุดท่ีตําบลโปง อําเภอบางละมุง ระยะทาง 135 กิโลเมตร จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทางอีก 40 
กิโลเมตร จะถึงอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง 175 กิโลเมตร ในป 2562 จะมีการเปดใช        
ชวงตอจากพัทยามายังท่ีอําเภอบานฉาง จะทําใหการเดินทางสะดวกข้ึน  
   5.1.2 ทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดฉะเชิงเทรานิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนเสนทางท่ีใชขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑและสินคาของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง แตไมนิยมใชบริการเนื่องจากมีคาใชจายสูงและระยะทาง
ไมไกล ในอนาคตจะเปลี่ยนสภาพเปนรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู 

5.1.3 ทางอากาศ มีสนามบินอูตะเภา ภายในมีทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ระยอง - 
พัทยา ท่ีรัฐบาลจะพัฒนาเปนพาณิชย แหงท่ี 3 ตั้งอยูพ้ืนท่ีตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง หางจากจังหวัด
ประมาณ 30 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร มีสายการบินท่ีเปดบริการหลัก 
คือ ไทยแอรเอเชีย และบางกอกแอรเวย  

5.1.4 ทางน้ํา มีทาเรือน้ําลึกท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือรองรับการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม และการขนสงท่ีเกิดข้ึนตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนทาเรือท่ีสําคัญท่ีสุด   
ท่ีเปดบริการใหแกผูประกอบการท้ังในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
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 1) ทาเทียบเรือสาธารณะ  
            (1) ทาเทียบเรือท่ัวไป คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอรมินอล จํากัด (TPT) มีพ้ืนท่ี
ระยะท่ี 1 ท้ังหมด 49-3-70 ไร มีความยาวหนาทา 330 เมตร รับสินคาได 20,000 ตัน/ลําเรือและ 150 เมตร 
สําหรับเรือเล็ก  

(2) ทาเทียบเรือสินคาเหลว คือ บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัลจํากัด จํากัด (TTT)  
มีพ้ืนท่ีระยะท่ี 1 ท้ังหมด 181-2-87.7 ไร มีความยาวหนาทา 680 เมตร รับสินคาได 45,000 ตัน/ลําเรือ 
 2) ทาเรือเฉพาะกิจ ผูลงทุนทาเทียบเรือเฉพาะกิจมีท้ังสิ้น 10 รายประกอบดวย  
 (1) บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จํากัด National Fertilizer Co., Ltd (NFC)  
                                         (2) ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT)  
 (3) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน)  
         (4) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด(มหาชน)  
 (5) บริษัท มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด  
 (6) บริษัท โกลว เอสพีพี3 จํากัด  
 (7) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  
 (8) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด  
 (9) บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด  
 (10) บริษัท ระยองเทอรมินัล จํากัด  
 3) ทาเรือ ไออารพีซี ใหบริการเทียบเรือเพ่ือขนถายสินคา พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวก ความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบดวยทาเทียบเรือขนาดใหญ 6 ทา สามารถรับเรือไดตั้งแตขนาด 
1,000 - 250,000 ตัน  

ในสวนของทาเรือเพ่ือการทองเท่ียว เปนทาเรือขนาดเล็ก อยูในเขตเทศบาลตําบลเพ 
เชน ทาเรือนวลทิพย ทาเรือศรีบานเพ ทาเรือเทศบาลตําบลเพ ทาเรือโชคกฤษดา ทาเรืออุทยาน - แหงชาติเขา
แหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด เปนตน 
  5.1.5 แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง
         (1) เมืองการบินตะวันออก (สนามบินอูตะเภา) กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือ   
ไดวางแผนการพัฒนาสนามบินอูตะเภาสูเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบรองรับการเปน “Aeropolis” หรือ “เมือง
อุตสาหกรรมการบิน” เปนศูนยกลางของธุรกิจการบินในภูมิภาค มีความสามารถรองรับผูโดยสาร 15 ลานคน          
ใน 5 ป 30 ลานคนใน 10 ป และ 60 ลานคนใน 15 ป  
    (2) ทาเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 ประกอบดวย งานถมทะเลพ้ืนท่ี ประมาณ 
1,000 ไร งานขุดลอกรองน้ําและแองลึก 16 เมตร งานระบบสาธารณูปโภค งานอุปกรณควบคุมการเดินเรือ
บริเวณทาเรือ กอสรางทาเรืออุตสาหกรรมดานพลังงาน และการบริการ รวมเรียกวา Superstructure เปดบริการ   
ใน พ.ศ. 2567  
          (3) การพัฒนาโครงขายขนสงทางบก พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมีโครงขาย
ถนนคอนขางสมบูรณครอบคลุมท่ัวถึง  
       1) ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (มอเตอรเวย) หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - 
บานฉาง ชวงพัทยา - มาบตาพุด ระยะทาง 31 กิโลเมตร เริ่มกอสรางตั้งแตป 2559 จะแลวเสร็จ ในป 2562  
ซ่ึงมีการกอสรางถนนโครงขายเชื่อมตอกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณตําบลบานอําเภอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระยะทาง 7.856 กิโลเมตร นอกจากนั้น ยังมีสถานีบริการทางหลวง ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีบริเวณตําบลหวยใหญ 
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 2) แผนการดําเนินการถนนสายหลัก เชน เริ่มดําเนินการในป 2561 - 2563 
มีแผนขยาย 6 ชองจราจร บนถนนหมายเลข 36 ขยาย 4 ชองจราจรบนถนน 363 การบูรณะทางเดิมถนน 344 
การปรับปรุงถนนสาย รย.4058 การปรับปรุงถนนสาย รย.3013 และแผนงานในอนาคตจะมีการขยายทางหลวง
หมายเลข 3  

(4) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ - ระยองเช่ือมโยง 3 สนามบิน 
หรือ (High Speed Rail : HSR) เปนแบบไรรอยตอแนวเสนทางดังกลาวจะพาดผานพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแก 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ระยะทางรวมท้ังสิ้น 260 กิโลเมตร เปนโครงการ
ท่ีใชโครงสรางและแนวเสนทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Airport Rail Link) ท่ีเปดใหบริการ
อยูในปจจุบัน โดยจะกอสรางทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) สวนตอขยาย 2 ชวง จากสถานี
พญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบินอูตะเภา พรอมเชื่อมเขาออกสนามบิน 
โดยใชเขตทางเดิมของการรถไฟฯ เปนสวนใหญ การเดินรถในชวงท่ีผานกรุงเทพฯ ชั้นใน จะลดความเร็วลงมาท่ี 160 
กม./ชม. และจะวิ่งดวยความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง ประกอบไปดวยสถานีรถไฟความเร็วสูง
จํานวน 9 สถานี ไดแก สถานีดอนเมือง สถานีบางซ่ือ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานี
ชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอูตะเภา 
 (5) รถไฟทางคู เช่ือม 3 ทาเรือ ไดเรงดําเนินการชวงกรุงเทพ-นครราชสีมา และ
แกงคอย-มาบตาพุด และจะดําเนินการชวงแกงคอย - ฉะเชิงเทรา - แหลมฉบัง - มาบตาพุด ระยะทาง 246.5 
กิโลเมตร ดําเนินการกอสรางในป 2561  
 (6) พัฒนาดานแหลงน้ํา จังหวัดระยองมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ 2 แหง ขนาดกลาง 
3 แหง ขนาดเล็ก 10 แหง ปริมาตรเก็บกักรวม 599.77 ลานลูกบาศกเมตร น้ําไหลเขาอาง 652 ลานลูกบาศกเมตร/ป 
แตท้ังนี้ความตองการน้ําเริ่มมากข้ึน คาดวาอีก 4 - 5 ปขางหนาปริมาณน้ําของระยองจะตึงตัวมาก 
  5.2 การไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบในการจายกระแสไฟฟาให
จํานวน 8 อําเภอ สถิติในป 2559 มีการไฟฟาในสังกัด 5 หนวยงาน ขอมูลป 2560 มีผูใชไฟฟารวม 377,086 ราย 
ใชไฟฟารวม 10,822.901 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง 
  5.3 การประปา มีการประปาจํานวน 6 แหง คือ การประปาสวนภูมิภาค 4 แหง ประกอบดวย           
การประปาระยอง การประปาปากน้ําประแสร การประปาบานฉาง และการประปานิคมพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการ
ประปาเทศบาล 2 แหง คือ เทศบาลตําบลเมืองแกลง และการประปาเทศบาลตําบลปลวกแดง จํานวนผูใชน้ํารวม 
117,368 ราย มีกําลังผลิตรวม 32,462,800 ลูกบาศกเมตร ป 2560 มีจํานวนผูใชน้ํารวม 119,882 ราย 
กําลังผลิตรวม 32,421,300 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําท่ีผลิตไดจํานวน 46,212,701 ลูกบาศกเมตร 
 5.4 โทรศัพท การสื่อสารหลักยังคงเปนโทรศัพทพ้ืนฐาน โดยมีผูสัมปทานหลัก คือ บริษัท     
ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีเลขหมายโทรศัพทรวม 122,514 เลขหมาย เลขหมายสวนใหญในการทําธุรกิจ บานพัก 
และสถานท่ีราชการ  
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ตารางท่ี 7 บริการโทรศัพท พ.ศ. 2556 - 2559  
 
 

รายการ 2555 2556 2557 2558 2559 

เลขหมายโทรศัพทท่ีมี1/        (รวม) 122,467 121,36
 

121,93
 

122,5
 

122,27
 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 85,311 84,304 85,096 85,48
 

85,238 

บริษัท สัมปทาน 37,156 37,056 36,834 37,03
 

37,034 

เลขหมายโทรศัพทท่ีมีผูเชา (รวม) 71,364 93,620 88,619 82,603 46,904 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 56,991 81,268 78,175 73,671 40,320 

ธุรกิจ 14,877 28,544 28,457 27,962 14,088 

บานพัก 36,968 46,730 44,039 40,568 22,288 

ราชการ 2,790 3,730 3,713 3,667 2,680 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 486 539 539 539 489 

โทรศัพทสาธารณะ2/ 1,870 1,591 1,329 884 772 

ไมระบุ/ไมทราบ - 134 98 51 3 

บริษัท สัมปทาน 14,373 12,352 10,444 8,932 6,584 
 

1/   ประกอบดวยเลขหมายโทรศัพทประจําที่ และสาธารณะ     

2/   แสดงขอมูลเฉพาะ ที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเอง ไมรวมที่บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) เชาตู/เคร่ือง และที่ใหสิทธิแก กสท. 
ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

การใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในทุกประเภท โดยเฉพาะการใช
อินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 48 สวนโทรศัพทมีผูใชรอยละ 82.74  
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนประชากรอายุ 6 ป ข้ึนไป จําแนกตามการใชเครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              และการส่ือสาร จังหวัดระยอง พ.ศ. 2554 - 2559 

 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 Item 
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 

จํานวนประชากร 558,708 565,741 572482 793,934 803,341 813,412 Number of people 

การใชคอมพิวเตอร 192,006 227,432 231976 327,777 325,861 335,258 Use computer 
การใชอินเตอรเน็ต 135,594 173,724 208936 339,009 389,135 529,774 Use internet 
การมีโทรศัพทมือถือ 407,425 448,185 439395 650,596 664,655 712,862 Use mobile 

 

     ที่มา : การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
          

  5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
   5.5.1 การส่ือสาร 
                 การสื่อสารหลักยังคงเปนโทรศัพทพ้ืนฐาน โดยมีผูสัมปทานหลัก คือ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) มีเลขหมายโทรศัพทรวม 122,467 เลขหมาย เลขหมายสวนใหญใชในบานพัก การทําธุรกิจ และ
สถานที่ราชการ การใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วการใช
อินเทอรเน็ตเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 65.13 สวนโทรศัพทมีผูใชรอยละ 87.64 
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   5.5.2 บริการไปรษณีย เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

อําเภอ 
ท่ีทําการ 
ไปรษณีย 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ไปรษณีย 
ธรรมดา 

พัสดุ
ไปรษณีย 

บริการพิเศษ 
ไปรษณียภัณฑ 

ธรรมดา 
พัสดุ

ไปรษณีย 
บริการพิเศษ 

รวม          14 11,703,123 110,587 3,638,738 11,035,599 127,746 4,488,815 
เมืองระยอง 6 8,338,689 60,404 2,063,203 6,666,500 62,553 2,487,116 
บานฉาง 1 191,485 7,618 282,658 121,495 12,328 367,930 
แกลง 3 579,186 8,412 323,919 1,139,812 10,096 379,821 
วังจันทร 1 32,761 3,186 82,257 49,979 4,192 85,387 
บานคาย 1 409,844 5,752 198,464 492,332 8,567 250,823 
ปลวกแดง 1 1,426,095 17,142 486,208 1,602,128 21,899 604,329 
เขาชะเมา - - - - - - - 
นิคมพัฒนา 1 725,063 8,073 202,029 963,353 8,111 313,409 

หมายเหตุ  :  ไมรวมท่ีทําการไปรษณียอนุญาต 
ท่ีมา  :  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
       ภาพรวมขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปพบวาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดป 2559 มีมูลคา 897,117 ลานบาท            
โดยมาจากภาคเกษตรกรรม 20,236 ลานบาท มีแนวโนมลดลงทุกป และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม       
มีมูลคารวมสูง 876,880 ลานบาท (ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 81.7 ภาคบริการ รอยละ 15.0 ภาคเกษตรกรรม          
รอยละ 3.0) ซ่ึงมีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวประชากร เทากับ 1,009,496 บาท/คน/ป เปนลําดับท่ี 1 ของประเทศ  
     6.1 การเกษตร จากการท่ีจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการ
ทําเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีถือครองในป 2560/2561 มีพ้ืนท่ี 1,945,075 ไร 
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 1,310,937 ไร ครอบครัวท่ีทําการเกษตร 44,564 ครอบครัว พ้ืนท่ีขาวนาป 11,301 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกสัปปะรด 37,700 ไร พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 36,936 ไร พ้ืนท่ีปลูกลองกอง 4,363 ไร พ้ืนท่ีปลูกออย 
2,466 ไร พ้ืนท่ีปลูกทุเรียน 69,187 ไร พ้ืนท่ีปลูกมะมวง 10,301 ไร พ้ืนท่ีปลูกเงาะ 8,489 ไร พ้ืนท่ีปลูกขนุน 
12,228 ไร พ้ืนท่ีปลูกมังคุด 28,226 ไร พ้ืนท่ีปลูกมะพราว จํานวน 7,097ไร และพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
613,220 ไร พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญจํานวนมาก ไดแก 
   6.1.1 ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและเปนพืชท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากปลูกงาย ไมจําเปนตองดูแลรักษามาก อีกท้ังสภาพทางภูมิประเทศ 
เอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูก ผลผลิตสวนใหญจะออกสูตลาดในชวงเดือนตุลาคม - มกราคม เกษตรกรสามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตไดอยางเต็มท่ี โดยไมตองประสบปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากฝนตก ผลผลิตจะออกสูตลาดนอย
ในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม เกษตรกรสวนใหญจะหยุดกรีดยาง เพ่ือบํารุงรักษาตนยางเพราะตนยางเริ่มผลัดใบ  

   6.1.2 มันสําปะหลัง เปนพืชไรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เกษตรกรนิยม
ปลูกพันธุระยอง 5, เกษตรศาสตร 50, ระยอง 90, ระยอง 60 และระยอง 3 ตามลําดับ นิยมปลูกในชวงเดือน
มีนาคม - พฤษภาคมของทุกป สามารถเก็บเก่ียวไดเกือบตลอดท้ังป ผลผลิตจะออกมากในชวงเดือนธันวาคม-
เมษายน และจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ  
   6.1.3 สับปะรด ปลูกมากเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(ประมาณ 20% ของผลผลิตท้ังประเทศ) มีผลผลิตออกสูตลาดปหนึ่ง ๆ ประมาณ 250,000 ตัน ผลผลิตสวน
ใหญจะสงขายใหโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรสภาพเปนสับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด บางสวนนําไปจําหนาย
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เปนผลไมสดตามแผงจําหนายผลไม ผลผลิตสวนใหญจะออกสูตลาดระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคมและ
ระหวางเดือนเมษายน - กรกฎาคม  
    6.1.4 ทุเรียน การทําสวนทุเรียนเปนอาชีพท่ีเกษตรกรในจังหวัดระยองยึดเปนอาชีพมา
ชานาน การปลูกทุเรียนกระจายอยูในทองท่ีอําเภอแกลง อําเภอเมืองระยอง อําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทร และ
อําเภอบานคาย เกษตรกรท่ีเก่ียวของกับอาชีพทุเรียนประมาณ 20,000 ราย เฉลี่ยพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 3 - 5 ไร/
ครัวเรือน ระยะการออกสูตลาดจะเริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายน - มิถุนายน แลวแตชนิดพันธุ ทุเรียนพันธุเบาจะ
เริ่มเก็บเก่ียวกอน คือ พันธุกระดุมและพันธุชะนี สวนพันธุหนัก ไดแก พันธุกานยาว หมอนทองจะแกสุกปลาย
เดือนพฤษภาคม 
   6.1.5 เงาะ เปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมปลูกในจังหวัดระยอง มีพ้ืนท่ีปลูก
เงาะมากเปนอันดับ 6 ของประเทศ พันธุท่ีนิยมปลูก ไดแก เงาะพันธุโรงเรียน รองลงมาคือ พันธุสีชมพู ฤดูกาล
เพาะปลูกเริ่มในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมและเก็บเก่ียวในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  
  6.1.6 มังคุด เปนไมผลยืนตนท่ีมีอายุยืน เปนพืชเมืองรอนสามารถปลูกไดในดินเกือบ
ทุกชนิด ซึ่งผลมังคุดมีรูปทรงและสีสันสวยงาม รสชาติดี มีราคาสูง เปนที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ไดรับฉายาวาเปน “THE QUEEN OF FRUIT” พันธุมังคุดจะมีพันธุเดียวและไมมีการกลายพันธุ          
โดยนิยมปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม - กันยายน และเก็บเก่ียวในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
  6.2 การประมง อาชีพทําการประมงเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนชาวระยอง เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศและสภาวะภูมิอากาศท่ีเหมาะสม สงผลใหทองทะเลมีสัตวน้ําท่ีอุดมสมบูรณ มีการทําประมง       
เชิงพาณิชย ประมงพ้ืนบาน ประมงเรือเล็กตามแนวชายฝงท่ัวไป รวมท้ังการทําประมงน้ําจืดและน้ํากรอย เนื้อท่ีทํา
การประมงทะเล ประมาณ 1,500,000 ไร เรือประมง 1,822 ลํา สมาคมประมง 6 สมาคม กลุมเกษตรกรทํา
การประมง 36 กลุม สหกรณประมง 2 สหกรณ ทาเรือประมง 45 ทา สวนการทําประมงน้ําจืดมีเนื้อท่ีทําการ
ประมงน้ําจืดมีจํานวน 63,080 ไร สัตวน้ําจืดท่ีสําคัญ คือ ปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลานวลจันทร ฯลฯ 
 6.3 การปศุสัตว เกษตรกรในจังหวัดระยองมีการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะไกและเปด เปนผลเนื่องจากราคาเปนสิ่งจูงใจและการไดรับการสงเสริมเงินกูจากหนวยงานภาครัฐ เชน 
เงินกองทุนหมูบาน เงินกูชวยเหลืออ่ืน ๆ โดยจํานวนผูเลี้ยงปศุสัตวในแตละอําเภอมีปริมาณแตกตางกัน 
  6.4 การบริการ 

ระยองเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพและความพรอมทางการทองเท่ียวสูง มีแหลงทรัพยากร
ทองเท่ียวท่ีสมบูรณ มีลักษณะหลากหลายท้ังแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร อุทยานแหงชาติ ภูเขา น้ําตก 
ชายหาดทะเลท่ียาวไกล และหมูเกาะท่ีสวยงามเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเกาะเสม็ดท่ีมีหาดทรายขาวสวยงาม
เลื่องชื่อไปท่ัวโลก มีสวนผลไมใหเยี่ยมชมและชิมรสชาติท่ีสดอรอย เปนท่ีชื่นชอบและรูจักของบุคคลท่ัวไป           
ในแตละปมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือนจํานวนมากมาย 
  6.5 การทองเท่ียว จังหวัดระยองมีความหลากหลายดานการทองเท่ียวท้ัง หาดทราย ทะเล 
เกาะตางๆ ภูเขา น้ําตก สวนผลไม รวมท้ังอาหารทะเลท่ีสด สะอาด มีชายหาดยาวกวา 100 กิโลเมตร มีเกาะเสม็ด        
ท่ีถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางสูง ในป 2560 ขอมูลจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีจํานวน
นักทองเท่ียว 7,319,489 คน แบงเปนชาวไทย จํานวน 6,792,732 คน ชาวตางประเทศ จํานวน 527,216 คน 
ทํารายไดกวา 33,811.36 ลานบาท นักทองเท่ียวตางชาติ คือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี และ สหราช
อาณาจักร มีจํานวนหองพัก 154,245 หอง จังหวัดระยองไดมุงเนนการเชื่อมตอดานการทองเท่ียวกับภาคอ่ืน ๆ 
เชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาควัฒนธรรม เนื่องจาก  
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1) เปนแหลงศึกษาดูงานทางดานอุตสาหกรรม มีการพัฒนา Industrial Tourism โดยมีการ
รวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการเปดใหผูสนใจเขาศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การดู
งานทาเรือขนถายสินคา และโดยเฉพาะในดาน Green Industry การเรียนรูการจัดการสิ่งแวดลอม  
 2) เปนแหลงปลูกผลไมเมืองรอนท่ีมีชื่อเสียง แหลงปลูกผลไมเมืองรอนขนาดใหญและมีชื่อเสียง 
ของประเทศ ผลไมท่ีนิยมปลูกในจังหวัดระยอง ไดแก ทุเรียน มะมวง มังคุด สับปะรด เงาะ เปนตน  
 3) มีศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ มีสําเนียงภาษาทองถ่ินเปนของตนเอง และมีอาหารทองถ่ิน
ท่ีมีความเปนเอกลักษณ เชน หมูชะมวง แกงสมผักกระชับ มีศิลปะการแสดงทองถ่ินของระยองท่ีมีชื่อเสียง ไดแก 
การแสดงหนังใหญวัดบานดอน การแสดงลําตัด การแสดงหนังตะลุงคน  
  จํานวนนักทองเท่ียวในป 2562 คาดวาจะมีจํานวนท้ังสิ้น 8,800,000 คน โดยไดรับแรง
สนับสนุนจากมาตรการกระตุนการทองเท่ียวจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
  6.6 อุตสาหกรรม นับจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกที่กําหนด          
แนวทางการพัฒนาใหจังหวัดระยองเปนศูนยกลางความเจริญแหงใหม เปนศูนยบริการมาตรฐานการศึกษาและ
วิจัยดานเทคโนโลยี และกําหนดใหชายฝงทะเลภาคตะวันออกเปนประตูทางออกใหกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
ในการสงสินคาออกไปจําหนายตางประเทศโดยไมตองผานกรุงเทพฯ กําหนดพ้ืนท่ีบริเวณมาบตาพุด เปนท่ีต้ังของ
นิคมอุตสาหกรรม มีทาเรือน้ําลึกขนสงสินคา เปนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน โรงแยกกาซธรรมชาติ            
กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุยเคมี เปนพื้นที่ศักยภาพสูงในการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ยังไดรับการกําหนดเขตการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหอยูใน        
เขต 3 ของการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงไดเปรียบกวาจังหวัดปริมณฑล สงผลใหจังหวัดระยองมีการลงทุนและการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว  
  จั งหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมท่ีรวมดํา เนินการกับเอกชน               
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมท้ังสิ้นประมาณ 24 แหง เนื้อท่ีประมาณ 
100,000 ไร อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เชน การผลิตรถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
แปรรูป สินคาเกษตร การผลิตไฟฟา การผลิตสารเคมี สรางมูลคารวมในแตละปเกือบ 1 ใน 3 ของงบประมาณ
รายจายประเทศไทย จํานวนเงินลงทุนรวม 1,388,469 ลานลานบาท จําแนกโรงงานตามจําพวกโรงงาน          
มีจํานวน 2,908 โรงงาน (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561) 
  นิคมอุตสาหกรรม จํานวน 11 แหง ไดแก  
  1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อท่ี 8,685 ไร  
  2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก เนื้อท่ี 3,546 ไร  
  3. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง เนื้อท่ี 540 ไร  
  4. นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรนซีบอรด ระยอง เนื้อท่ี 8,610 ไร  
  5. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เนื้อท่ี 8,634 ไร  
  6. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เนื้อท่ี 3,220 ไร  
  7. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิรนซีบอรด เนื้อท่ี 17,838 ไร  
  8. นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล เนื้อท่ี 1,692 ไร  
  9. นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) เนื้อท่ี 2,194 ไร  
  10. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เนื้อท่ี 2,211 ไร  
  11. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 เนื้อท่ี 1,281 ไร  
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  นิคมอุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
  12. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด 4 เนื้อท่ี 1,860 ไร  
  13. นิคมอุตสาหกรรม ซีพี เนื้อท่ี 3,068 ไร  
  14. นิคมอุตสาหกรรมสมารท พารค เนื้อท่ี 1,466 ไร  
  เขตประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 5 แหง ไดแก  
  1. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอิสเทิรนอินดัสเตรียลพารค เนื้อท่ี 1,341 ไร  
  2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี เนื้อท่ี 4,335 ไร  
  3. เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค. แลนด เนื้อท่ี 882 ไร  
  4. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนตไทยเหมราชระยอง เนื้อท่ี 3,551 ไร  
  5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง เนื้อท่ี 2,080 ไร 
  ชุมชนอุตสาหกรรม จํานวน 4 แหง ไดแก  
  1. นิคมอุตสาหกรรมนครินทรอินดัสเตรียลพารค เนื้อท่ี 469 ไร  
  2. ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดัสเตรียลพารค เนื้อท่ี 1,260 ไร  
  3. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท ทุนเทกซ จากัด 1,497 ไร  
  4. ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. 395 ไร  
  สวนอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง คือ  
 สวนอุตสาหกรรม ระยองอินดัสเตรียลปารค (Rayong Industrial Park) 1,500 ไร  
 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
    6.7.1 พาณิชยกรรม ความคิดเห็นของประชาชนตอสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจาก
ภาคพาณิชยกรรมพบวาดานระบบคมนาคม พัฒนาระบบโทรคมนาคมใหใชงานไดตลอดเวลา ดานสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมพบปญหา แรงงาน คือ ขาดแรงงานฝมือระดับพ้ืนฐาน เชน อูซอมรถยนต ขาดชางฝมือ ขาดแรงงาน         
ท่ีเปนคนไทยเพราะในจังหวัดระยองมีแตแรงงานระดับสูงท่ีใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมจึงทําใหบริษัทตาง ๆ            
มีตําแหนงวางแตขาดคนทํางานตรงกับสาขา แรงงานตางดาวมีขอจํากัดในการวาจางมาก (การข้ึนทะเบียน) ดาน
การศึกษา/การสงเสริมความรู คือ อยากไดโรงเรียนท่ีสอนดานตาง ๆ เก่ียวกับพาณิชยโดยเฉพาะเพ่ือฝกฝนทักษะ
บุคลากร ใหทางภาครัฐใหความรูกับทุกภาคสวนในการรองรับ AFTA เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานและเพ่ิมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ิมและสงเสริมการทํางานเปนทีม (ความรูความเขาใจ) เพ่ิมโรงเรียนใหนักเรียน เรียนฟรีตั้งแตชั้นอนุบาล - 
มัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมีการรวมกลุม SME เดียวกัน เพื่อความเขมแข็งใหคําแนะนําการศึกษา ทําใหเด็ก                  
มีความรูตรงกับอาชีพท่ีเหมาะสม 
    6.7.2 กลุมอาชีพ การประกอบธุรกิจการคา (พาณิชยกรรม) อยางกวางขวาง ท้ังการคาปลีก
และการคาสงเพ่ือใหมีความเขมแข็งสามารถแขงขันในเวทีอาเซียนได กลุมอาชีพจังหวัดระยองท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน มีจํานวน 88 ราย เชน กลุมงานถักโครเชต ชุมชนบานลาง ผลิตภัณฑถักทอ
ไหมพรม กลุมประติมากรรมภาพนูนต่ํา ภาพนูนต่ําบนกระดาษ กลุมแปรรูปอาหารทะเลตําบลเนินฆอ น้ําปลาแท            
กลุมผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดบานมาบเหลาชะโอน ผลิตภัณฑจากตนกระจูด กลุมแมบานเกษตรกรกระบกแกว
พัฒนา ผักและผลไมทอดกรอบทุเรียนทอดกรอบ กลุมแมบานทํากะปตําบลแกลง วิสาหกิจชุมชนปากปาทุเรียน
ทอดกรอบผักและผลไมกวน มังคุดกวน วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก เสื้อผาสําเร็จรูปชาย ประเภทเสื้อชนิดเสนใย
ธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวยมาบชลูด ผักและผลไมทอดกรอบกลวยฉาบรสหวาน และกลวยฉาบรสเค็ม 
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพัทธมน สบูกอนกลีเซอรีน วิสาหกิจชุมชนสละลอยแกว  
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 6.8 แรงงาน สถานการณดานแรงงาน 
  ประชากรและกําลังแรงงาน ผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 549,850 คน แยกเปนผูมีงานทํา 
540,442 คน ผูวางงาน 7,585 คน ผูรอคอยฤดูกาล 1,822 คน ผูไมอยูในกําลังแรงงงาน 190,466 คน และ
ผูอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 159,857 คน ประชากรของจังหวัดระยองวางงานท้ังสิ้น 7,858 คน แรงงานตางดาว
รวมทุกประเภท จํานวน 95,594 คน สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนประกันสังคม จํานวน 8,744 แหง  
(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560)  

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในจังหวัดระยองมีความยึดม่ันในศาสนาและวัฒนธรรมอยู
ตลอดมา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 95 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม รอยละ 4 และศาสนา
คริสต รอยละ 1 ตามลําดับ ในป พ.ศ.2560 มีจํานวนวัด 274 แหง สํานักสงฆ 29 แหง โบสถคริสต 2 แหง 
มัสยิด 9 แหง จํานวนพระภิกษุสงฆท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาในจังหวัดระยอง แยกเปน 2 นิกาย คือ มหานิกาย 
จํานวน 2,301 รูป และธรรมยุต จํานวน 203 รูป รวม 2,504 รูป และสามเณร มหานิกาย 270 รูป ธรรมยุต 
177 รูป รวม 447 รูป ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนพระภิกษุสงฆและสามเณร แยกตามนิกายเปนรายอําเภอ 
 

ท่ี 

 
อําเภอ 

จํานวนพระภิกษุ แยกตามนิกาย 
รวม 

จํานวนสามเณร แยกตามนิกาย 
รวม 

มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต 

1 เมืองระยอง 670 88 758 55 162 217 

2 บานคาย 380 15 395 46 1 47 

3 แกลง 496 56 552 19 0 19 

4 ปลวกแดง 205 11 216 65 7 72 

5 บานฉาง 143 10 153 65 7 72 

6 วังจันทร 160 3 163 11 0 11 

7 นิคมพัฒนา 142 14 156 0 0 0 

8 เขาชะเมา 105 6 111 9 0 9 

รวมท้ังส้ิน 2,301 203 2,504 270 170 447 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง  ขอมูล ณ วันท่ี 14 มีนาคม  2562 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๒๒ 
 

 7.2 ประเพณีและงานประจําป 
7.2.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีคลายกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคกลาง

และยังมีธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินท่ียังคงถือปฏิบัติกันอยูในบางพ้ืนท่ี เชน ประเพณีแหนางแมว ประเพณีแขงเรือ
ยาวประเพณีปกเฉลวหรือการบูชาแมโพสพ การทําบุญลาน ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประเพณี
เทศกาลผลไมและของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีท่ีถือไดวามีเพียงแหงเดียวในประเทศไทยคือประเพณี
ทอดผาปากลางน้ําปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จากการท่ีประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จึงมีพิธีกรรมทาง
ศาสนา และประเพณีจะคลายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอ่ืน ๆ วัฒนธรรมทองถ่ินยังคงมีอยู แตชาวพ้ืนเมืองยังมี
การพูดสําเนียงภาษาทองถ่ินและมีการละเลนท่ีเปนพ้ืนเมืองเดิม คือ หนังใหญวัดบานดอน และเพลงอายเป พิพิธภัณฑ
พ้ืนบานวัดเขากระโดน  

ศิลปะการแสดงทองถิ่น ท่ียังคงอนุรักษไวและสามารถแสดงในงานตาง ๆ ได เชน การรําโทน        
ลําตัด ลิเกของชาวอําเภอแกลง การแสดงหนังใหญวัดบานดอน และยังมีศิลปะการแสดงประยุกตที่มีแหงเดียว      
ในประเทศไทย ไดแก การแสดงหนังตะลุงคนของชาวอําเภอบานคาย ขณะนี้การแสดงของจังหวัดระยองไดเปนท่ี
รูจักโดยท่ัวไป เชน การแสดงหนังใหญวัดบานดอน การแสดงลําตัด การแสดงหนังตะลุงคน 

จังหวัดระยองมีการจัดงานประเพณีซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูดานวัฒนธรรม
และสังคมของชุมชน โดยมีการจัดงานประเพณีประจําปท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 

งานเทศกาลผลไมและของดีจังหวัดระยอง จัดในชวงฤดูผลไมประมาณเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายนของทุกป ในงานจะจัดใหมีขบวนแหประดับดวยผลไม การประกวดธิดาชาวสวน การจําหนายผลไมและ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป อาหารทะเล เปนตน 

งานวันสุนทรภู จัดข้ึนในวันท่ี 26 มิถุนายนของทุกป บริเวณอนุสาวรียสุนทรภู ตําบลกร่ํา 
อําเภอแกลง ในงานมีพิธีสักการะอนุสาวรียสุนทรภู นิทรรศการผลงานของสุนทรภู การแสดงละครในวรรณกรรม 
การแขงขันอานทํานองเสนาะ เปนตน 

งานเทศกาลเท่ียวทะเลหาดบานเพ - เกาะเสม็ด จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 6 - 10 ธันวาคม
ของทุกป กิจกรรมท่ีนาสนใจ ไดแก การลองเรือรอบเกาะเสม็ด มหกรรมอาหารทะเล การประกวดธิดาชาวเลและ    
การแขงขันฟุตบอลดารา 

งานเทศกาลกีฬา - กินปลาบานฉาง จัดข้ึนในชวงเดือนกุมภาพันธ ในงานมีมหกรรมอาหาร
ทะเลและการแขงขันกีฬาท่ีชายหาดพลา หาดพยูน หาดน้ําริน ในเขตอําเภอบานฉาง 

งานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและงานปใหมและงานกาชาดจังหวัดระยอง จัดข้ึน
ในชวงปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด ในงานมีนิทรรศกาลของ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และการแสดงมหรสพทุกคืนตลอดการจัดงาน 7 วัน 

 นอกจากจะมีประเพณีท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตดังกลาวขางตนแลว ยังมีประเพณีท่ีสําคัญ ซ่ึงถือ
ปฏิบัติกันโดยท่ัวไป สามารถสรุปประเพณีท่ีสําคัญ ๆ ไดดังนี้ 

ประเพณีสงกรานต ประเพณีการทําบุญวันไหลทายสงกรานต ประเพณีขนทรายเขาวัด
ประเพณีทําบุญสงสงกรานต ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีการแขงเรือยาวที่ปากน้ําประแสร ประเพณี
ทอดผาปากลางน้ํา ประเพณีลงแขก ประเพณีแหนางแมว ประเพณีปกเฉลว ประเพณีการทําขวัญขาว ประเพณี   
วิ่งควายท่ีปลวกแดง งานหมผาพระเจดียกลางน้ํา  
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 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
    7.3.1 ภูมิปญญาทองถิ่น 
       การทํากะป - น้ําปลา  กะป - น้ําปลาของระยอง เปนที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอรอย  
ไมมีหลักฐานวากะป - น้ําปลาในเมืองระยองเริ่มผลิตแตเม่ือใด เริ่มแรกเปนการผลิตเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือนตอมา 
เม่ือมีการซ้ือขายกับคนตางถ่ิน เลยกลายเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และไดพัฒนาตอมาเปนโรงงาน สรางรายได
ใหแกชาวระยอง แหลงผลิตสวนใหญจะอยูตามชายฝงทะเล มีท้ังท่ีผลิตตามหมูบาน เชน ท่ีตําบลพลา อําเภอบานฉาง 
ถาเปนโรงงานใหญโต จะอยูบริเวณตําบลปากน้ําระยอง ถนนอารีราษฎร อําเภอเมืองระยอง จะมีโรงงานกะป - 
น้ําปลาเรียงรายสลับกับท่ีอยูอาศัยของชาวบานสองฝงปากคลอง มีเรือประมงจอดอยู มีทาข้ึนปลา บอหมัก กะป - 
น้ําปลา ดานติดถนนจะมีกะป - น้ําปลาบรรจุภาชนะแบบตาง ๆ ตั้งเรียงไวหนาราน เพ่ือขายใหกับบุคคลท่ัวไป  
กะป - น้ําปลาเปนการแปรรูปผลผลิตจากทะเลท่ีงาย ไมสลับซับซอน คนท่ัวไปสามารถทําได             
                     การเก็บรักษา นิยมเก็บใสไหหรือขวดโหลท่ีมีฝาปดมิดชิด เพ่ือปองกันแมลงวันมาไข 
ซ่ึงจะทําใหกะปเปนหนอน ถาจะใหรสชาติดีอรอยตองเก็บไวประมาณ ๓ - ๔ เดือน จึงจะนํามาบริโภค การเก็บ
กะปไวบริโภคนาน ๆ ตองกดกะปใหแนนเปนเนื้อเดียวกัน ไมใหมีชองอากาศขางใน ขางบนเนื้อกะปตองกดใหเรียบ 
แลวใชเทียนละลายปดใหมิดยิ่งดี ในการทํากะปถาจะใหไดรสชาติดีตองใชเคยกับทราย ถาใชเคยกินเลย กะปท่ีได
จะมีสีดําและรสชาติไมอรอย 

 

                 วิธีทําน้ําปลา  เครื่องปรุงมีปลาไสตัน (ปลากะตัก) ปลาหลังเขียว (ปลาสันเขียว) ปลาสรอย ปลาซิว
และเกลือเม็ด อุปกรณท่ีใชไดแก ภาชนะบรรจุพรอมฝาปด กับเครื่องกรอง มีข้ันตอนการทําดังนี้  
                  ๑. นําปลามาลางทําความสะอาด โดยไมตองสับหรือบดปลา  
                  ๒. นําปลาท่ีลางแลวมาผสมกับเกลือในอัตราสวน ๓ ตอ ๑ หรือ ๒ ตอ ๑  
                     ๓. นําสวนผสมมาคลุกเคลาใหเขากันแลวจึงบรรจุลงภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิดดวยไมขัด เพ่ือใหปลาจมน้ํา 
                     ๔. เปดฝาเพ่ือใหสวนผสมถูกแดด แตตองคอยระวังไมใหน้ําเขาไปเปนอันขาด เพราะจะทําใหปลาเนาเสีย 
                 ๕. หมักเก็บไวประมาณ ๖ เดือน โดยตองหม่ันเปดฝาใหสวนผสมถูกแดดอยูเสมอ ถาหมักไวเกิน           
๖ เดือน สีน้ําปลาจะเขมไมสวยและมีรสชาติเค็มเกินไปไมอรอย  
                 ๖. เม่ือครบ ๖ เดือน น้ําปลาท่ีหมักไวจะมีสวนผสมท่ีเปนน้ําปลากับสวนท่ีเปนกากตกตะกอนอยู   
ใหตักสวนท่ีเปนน้ําปลาออกมาใสภาชนะไว ๑ คืน 
                 ๗. นําน้ําปลาท่ีพักไว ๑ คืนใสเครื่องกรองเพ่ือใหน้ําปลาใสข้ึน แลวจึงบรรจุใสขวดหรือภาชนะอ่ืน ๆ  
น้ําปลาท่ีใสจะเรียกวา น้ําปลาน้ําหนึ่ง ถาน้ําปลาน้ําสองจะไดจากการนํากากน้ําปลามาหมักกับน้ําเกลือประมาณ ๒ 
เดือน เปนน้ําปลาผสม รสดอยลงมาและราคาถูกกวาครึ่งหนึ่ง กากน้ําปลาสามารถนําไปใชเปนอาหารของปลาและ
เปนปุยสําหรับตนไมได ปลาไสตัน ถือวาทําน้ําปลาไดรสชาติดีท่ีสุด ภาชนะท่ีใชบรรจุน้ําปลาตองแหงสนิท มิฉะนั้น
น้ําปลาจะมีสีดํา มีตะกอนและมีรสชาติเปลี่ยนไป 
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  7.3.2 ภาษาถิ่น คนระยองมีเสียงพูดและความหมายของคําพูดท่ีแปลกไปจากจังหวัดอ่ืนอยูมาก 
ถือวาเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวระยองแมแตนักแสดงก็พยายามจะนําไปเผยแพรเลียนแบบสําเนียงและ
คําท่ีใชในชนบทแตก็ยากท่ีจะเหมือนชาวจังหวัดระยองท่ีใชภาษาถ่ินของชาวระยองสวนใหญจะอาศัยอยูในเขต
อําเภอบานคาย อําเภอแกลงและอําเภอเมืองบางสวน ภาษาท่ีใชในเมืองระยอง คือ ภาษาชองพูดไดบางสวน ภาษาจีน
พูดไดเล็กนอย แตภาษาไทยกลางพูดไดท่ัวจังหวัด การพูดของชาวชอง คือ การพูดธรรมดา หางเสียงของชาวชอง
พูดคําวา “ฮิ” หมายถึง คะ ครับ 

 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ผลิตภัณฑอาหารทะเล ไดแก กะป น้ําปลา กุงแหง ปลาหมึก ปลาเค็ม ปลากรอบเปนสินคา
พ้ืนเมืองท่ีรูจักกันดีวามีความสดใหม และราคายอมเยา มีจําหนายท่ีตลาดบานเพ 
(ตลาด 100 เสา) หรือตลาดในตัวเมืองระยอง 

 

    
  ผลไมท่ีข้ึนชื่อของจังหวัดระยองในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน คือ ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ระกําหวาน ในชวงฤดูผลไมจะมีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปทองเท่ียว และหาซ้ือผลไมรสอรอย ราคา
ยอมเยา และคุณภาพดีท่ีจังหวัดระยองจํานวนมาก ผลิตภัณฑเสื่อกก เปนอุตสาหกรรมในครอบครัวของชาวตําบลกร่ํา 
อําเภอแกลง จะหาซ้ือผลิตภัณฑประเภทนี้ไดท่ีรานกลุมสตรีอาสาพัฒนา บริเวณอนุสาวรียสุนทรภู 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ผลิตภัณฑเครื่องแกวคริสตัล ตั้งอยูท่ีอําเภอปลวกแดง หางจากตัวเมืองระยอง 30 กิโลเมตร 
เปนเครื่องแกวท่ีผลิตข้ึนโดยฝมือคนไทยทีมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ นักทองเท่ียวสามารถเยี่ยมชมการผลิต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87
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แกวคริสตัล และซ้ือสินคาไดท่ีโรงงาน มีจําหนายท่ีโรงงานโลตัส คริสตัล 161 หมูที่ 6 นิคมซอย 4 ทางหลวง
หมายเลข 3375 การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 36 ถึงสี่แยกมาบขา เลี้ยวซายเขาไปประมาณ 5 กิโลเมตร 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  จังหวัดระยองมีทรัพยากรแรอยูหลายชนิด แรท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดคือแรทรายแกว แรหิน
อุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพ่ือการกอสราง มูลคาการจําหนายแรท่ีสําคัญ คือ แรทรายแกว แรหินปูน แรหินแกรนิต 
แรดินเหนียวสีขาว ป 2555 - 2560 พบวา มีการผลิตสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน แรหินแกรนิตเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง  
มีปริมาณการผลิตมาก สวนแรทรายแกวมีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
  8.1 น้ํา  
        แหลงน้ําและการชลประทาน  
  1) แมน้ํา แมน้ําท่ีสําคัญ 3 สาย ไดแก  
    - แมน้ําระยองหรือคลองใหญ ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีตนน้ําเกิดจาก
เทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร ซ่ึงไหลมาตามคลองตาง ๆ แลวมารวมกันเรียกวาคลองใหญและไหลลงสู
ทะเลท่ีตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
    - แมน้ําประแสร มีตนกําเนิดจากเขาใหญ เขาอางฤาไน เขาหินโรง เขาอางกระเด็น      
ซ่ึงไหลมาตามหวยและคลองตาง ๆ หลายสาย เชน คลองประแสร คลองปลิง คลองบอทอง หวยหินคม คลองเจว็ด 
คลองตากลวย คลองชุมแสง คลองไผเหนือ - ใต คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจํากา คลองใช คลองแหวน   
คลองโพล คลองทาสีแกว และคลองหนองพลงแลวไหลมารวมกันเรียกวาแมน้ําประแสร มีความยาวประมาณ 120 
กิโลเมตร และไหลลงสูทะเลท่ีบานปากน้ํา ตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 - แมน้ําพังราด ประกอบดวยแมน้ําสายสั้น ๆ ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง และ
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยในเขตจังหวัดจันทบุรี ลําน้ําสาขาท่ีกําเนิดจากเขาดง และเขาทลายไหลมา
บรรจบกัน แลวไหลรวมลงใตเปนแนวเขตระหวางจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองไหลลงสูปากน้ําพังราด อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง  
         2) ลําคลอง จังหวัดระยองมีคลองตาง ๆ ถึง 170 คลอง ซ่ึงมีน้ําใชตลอดป คลองท่ีสําคัญ ไดแก  
   - คลองดอกกราย มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร ซ่ึงมีตนน้ําจากเขาชากกลวย     
ในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไหลลงคลองหนองปลาไหลกอนท่ีจะบรรจบกับคลองใหญ  
   - คลองหนองปลาไหล มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร มีตนน้ําจากเทือกเขาน้ําโจน 
เขาชมพู และเขาเรือตกในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งไหลมาตามหวยและคลองตาง ๆ เชน คลองระวิง คลองกรา       
คลองปลวกแดง จังหวัดระยอง ไหลมารวมกัน เรียกวา คลองหนองปลาไหล แลวไหลลงสูคลองใหญท่ีบานหัวทุง           
ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  
   - คลองโพล มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร ซ่ึงมีตนน้ําจากเขาชมูน เขาชะเอมและ
เขาปลายคลองโพล ไหลลงสูแมน้ําประแสรท่ีบานทากระชาย อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   - คลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ซ่ึงมีตนน้ําจากเทือกเขาตาง ๆ เชน 
เขาจอมแห เขาเกตุ เขากระบอก ซ่ึงไหลมาตามหวยและคลองตาง ๆ เชน คลองชากใหญ คลองหนองหลาและ
คลองชางตายไหลมารวมกันเรียกวาคลองทับมาและไหลลงสูแมน้ําระยองท่ีบานเกาะกลอย อําเภอเมืองระยอง  
   - คลองระโอก มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีตนน้ําจากเทือกเขาชะเมา         
ซ่ึงไหลมาตามคลองตาง ๆ เชน คลองเขาจุด คลองสะทอนและคลองน้ําเปน ไหลมารวมกันเรียกวาคลองระโอก 
และไหลลงสูคลองโพลท่ีบานเนินสุขสําราญ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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   3) แหลงน้ําใตดิน แหลงน้ําใตดินมีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพดี  
   4) การชลประทาน จังหวัดระยองมีการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชสําหรับการเกษตรกรรม 
การอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม มีโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง จํานวน 5 โครงการสามารถเก็บกักน้ํา
ได 542.65 ลานลูกบาศกเมตร และมีพ้ืนท่ีชลประทานไดรับประโยชน 201,700 ไร แบงเปน 2 ประเภทหลัก ๆ 
ตามวัตถุประสงค ดังนี้  
   (1) โครงการชลประทานเพ่ือการอุตสาหกรรม มีจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ 
อางเก็บน้ําหนองปลาไหล และอางเก็บน้ําดอกกราย 
 (2) โครงการชลประทานการเกษตร เพ่ือปองกันน้ําเค็ม อุทกภัย และเก็บกักน้ํา      
มีจํานวน 6 โครงการ คือ โครงการปองกันอุทกภัยระยอง อําเภอบานคาย อางเก็บน้ําดอกกราย อางเก็บน้ําหนอง
ปลาไหล อางเก็บน้ําคลองระโอก และโครงการปองกันน้ําเค็มลุมแมน้ําประแสร  

 8.2 ปาไม จังหวัดระยองมีเนื้อท่ีปา 182,276 ไร คิดเปนรอยละ 7.96 ของพ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ี
ตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตอุทยานแหงชาติ โดยแยกเปนปาสงวนแหงชาติ 8 แหง เนื้อท่ี 821.99 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 513,743 ไร อุทยานแหงชาติ 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด มีพ้ืนท่ี 81,875 ไร 
และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง มีพ้ืนท่ี 42,400 ไร รวมท้ังสิ้นจํานวน 198.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 
124,275 ไร เขตรักษาพันธุสัตวปา 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน มีพ้ืนท่ี 32,875 ไร และมี
จํานวนสวนรุกขชาติ 2 แหง ไดแก สวนรุกขชาติเพ และสวนรุกขชาติหนองสนม พ้ืนท่ีปาสวนใหญเปนปาดิบแลง 
นอกจากนี้ยังมีปาชายเลน ปาเบญจพรรณและปาละเมาะ การวิเคราะหขอมูลเนื้อที่ปาไมของกรมปาไม พบวา  
เนื้อท่ีปาไมท่ีลดลงในอัตราที่ลดลง เนื่องจากเนื้อที่ปาที่เหลืออยูในเขตอนุรักษและภูเขาสูงชันไมเหมาะกับการ    
ทําเกษตร รวมทั้งการปฏิบัติงานปองกันรักษาปาอยางเขมแข็งของเจาหนาที่ สภาพปญหาปาไมบางสวนไมได
ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ เนื่องจากอยูในเขตนิคมสรางตนเองสหกรณนิคมและพื้นที่เขาเล็ก ๆ นอย ๆ 
ประกอบกับปจจุบันกฎหมายปาชุมชนท่ีมุงเนนใหประชาชนรวมจัดการปาไมยังไมไดบังคับใช เพราะอยูระหวาง
การพิจารณาหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใชได คาดวาจังหวัดระยองจะมีเนื้อท่ีปาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความรวมมือของ
ประชาชนในการปองกันรักษาปาและการฟนฟูปา  

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดสํารวจสถานภาพการใชประโยชนท่ีดินปาชายเลน      
ในเขตปาสงวนแหงชาติและนอกเขตปาสงวนแหงชาติ พบวา จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีปาชายเลนท้ังหมด 
31,749.02 ไร และมีพ้ืนท่ีปาชายเลนในเขตปาสงวนแหงชาติ ท้ังหมด 9,898.80 ไร การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี  
ปาชายเลนในจังหวัดระยองเกิดจากการใชประโยชน 11,283.57 ไร 

 8.3 ภูเขา 
 อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง เหมาะสําหรับคนชอบเท่ียวในเชิงอนุรักษ ท่ีชอบชม 
ปาเขาลําเนาไพร น้ําตก ตนไม พรรณไมธรรมชาติ ภายในเขตอุทยาน เปนพ้ืนท่ีในเขตปาดิบชื้นท่ีคอนขางสมบูรณ  
ยังมีสัตวปาใหเห็นเปนจํานวนมาก และเปนแหลงกําเนิดตนน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดระยอง คือ แมน้ําประแสร         
ในอําเภอแกลง ภายในอุทยานมีน้ําตกท่ีสําคัญอยู 2 แหง คือ น้ําตกเขาชะเมา (หรือน้ําตกคลองน้ําใส) และน้ําตก
คลองปลากาง อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง เปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 13 ของไทย เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2518 มีเนื้อท่ีประมาณ 52,300 ไร หรือ 83.68 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด พ้ืนท่ีสวนใหญ
อยูในอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และกินพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอแกงหางแมว จังหวัด
จันทบุรี ลักษณะของเขาชะเมาประกอบดวยเทือกเขาสูงชันสลับซับซอน เปนสันเขา ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือยอด       
เขาชะเมา สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,024 เมตร สวนบริเวณเขาวง เปนเทือกเขาหินปูนทอดยาวในแนว
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เหนือ - ใต มีลักษณะลอมเปนวง เปนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เปนแหลงตนน้ําของคลองนายายอาม        
ในจังหวัดจันทบุรี   
 อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา 
  อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา เปนจุดทองเท่ียวท่ีนาสนใจอีกแหงหนึ่งท่ีหลายๆ คนอาจไม
รูจัก เปนจุดชมวิวท่ีสวยงาม เพราะสามารถเห็นวิวท้ังทางฝงหาดแมรําพึง และดานอาวเพ นอกจากนี้ยังเปนจุดท่ีอยูใกล
เกาะเสม็ดท่ีสุด จากเชิงเขาดานลางสามารถมองเห็นวิวเกาะเสม็ดและอาวพราวดวย บริเวณเขาแหลมหญามีวิวทิวทัศน
ท่ีสวยงาม มีเสนทางศึกษาธรรมชาติ ชมพืชนานาชนิด และรื่นรมยไปกับธรรมชาติรอบๆ จึงเปนสถานท่ีเท่ียวท่ีเหมาะ
สําหรับทุกเพศทุกวัย 
   อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด จัดเปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 34  
ของไทย เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 มีพ้ืนท่ีประมาณ 81,875 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังบนฝงดานตะวันออก
ของเขาแหลมหญา ไดแกหาดแมรําพึง-บานกนอาว เกาะท่ีอยูฝงตรงขามกับเขาแหลมหญา ประกอบดวยเกาะเสม็ด 
เกาะจันทร เกาะสันฉลาม รวมถึงหมูเกาะตาง ๆ ทางดานตะวันตกของเขาแหลมหญา เชน เกาะกุฎี เกาะมะขาม 
เกาะปลายตีน เกาะทะลุ เปนตน บริเวณเขาแหลมหญาและเขาเปล็ด ท่ีเปนภูเขาเตี้ย ๆ บางสวนเปนผาหินติดฝง
ทะเล บริเวณเชิงเขาแหลมหญาเปนท่ีตั้งของท่ีทําการอุทยานฯ เหมาะเปนท่ีทองเท่ียว พักผอน นั่งเลน ปคนิค     
ตั้งแคมปดูพระอาทิตยตก มีจุดชมวิวสวย ๆ น้ําทะเลสวยใส และสามารถเดินเลนลัดเลาะตามโขดหินชายฝงได 
สําหรับการลงเลนน้ําอาจตองใชความระมัดระวัง เพราะมีโขดหินและเปลือกหอยเยอะ สามารถเดินไปยังจุดชมวิว
บนยอดเขาได โดยเดินผานเสนทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เปนทางเดินข้ึนเขา ไมลําบากมาก 
ผานทางราบท่ีเปนปาดิบแลง สภาพปาไมทึบมากนัก มีจุดแบงเปนสถานียอย ๆ ใหไดเรียนรูธรรมชาติในแตละจุด 
เม่ือถึงยอดเขาแหลมหญา จะเปนลานหินโลง เนื่องจากเปนภูเขาแกรนิต และมีลมคอนขางแรง ทําใหบริเวณแหลม
มีตนไมข้ึนไดเบาบาง สวนใหญเปนตนหญา เวลาเดินกลับสามารถเดินเลียบโขดหินดานลาง หรือจะวนกลับทางเดิม
ก็ได นักทองเท่ียวท่ีชอบบรรยากาศภูเขา ไดเห็นวิวทะเลสวย ๆ นอกจากแวะเท่ียวชมแลวยังสามารถพักในบริเวณ
อุทยานฯ ไดดวย สําหรับผูท่ีตองการพายเรือคายัคตามริมฝง ควรสอบถามจากเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
ภายในบริเวณอุทยานฯ ทางอุทยานฯ มีบริการบานพักสวนท่ีตั้งอยูชายฝงบริเวณเขาแหลมหญา เปนแบบบานเดี่ยว
มีท้ังหองพัดลมและหองแอร พรอมเครื่องทําน้ําอุน สําหรับ 2 - 5 คน ราคา 1,200 - 2,000 บาท และเปนบาน
หลังใหญสําหรับ 12 คน ราคา 4,800 บาท มีจุดกางเต็นทเห็นวิวทะเล (คิดคนละ 30 บาท) นอกจากนี้บริเวณ  
อุทยานฯ มีท่ีจอดรถ รานอาหาร และหองน้ําสะอาด การเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา จากสุขุมวิทขับรถมา
ทางหาดแมรําพึง วิ่งสุดถนน วกข้ึนเขา มีปายบอกทางเขาอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา ทางขวามือทางข้ึนไปยัง
อุทยานฯ เปนถนนเสนแคบ ๆ และชันพอสมควร แตก็เปนระยะทางไมไกลมาก ควรระวังรถสวนเลนมา 

  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           1) แรธาตุ  
           จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบวาในจังหวัดระยอง มีทรัพยากรแร         
อยูหลายชนิด โดยเฉพาะแรท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ แรทรายแกว แรหินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิต เพ่ือการกอสราง 
แรหินประดับชนิดหินแกรนิต แรหินประดับ ชนิดหินไนส แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส เพ่ือการกอสรางแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ือการกอสราง แรอุตสาหกรรมและแรเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ีสํารวจพบ ไดแก แรดินขาว          
แรเฟลดสปาร แรคตอรทซ แรทองคํา นอกจากนี้ ยังพบวามีกลุมแรท่ีหายาก สะสมตัวอยูตามชายฝงและในทะเล ไดแก 
แรดีบุก แรโรมาไซด แรเซอรคอน แรซีโนไทม แรลูโคซีน แรชิลเมไนท แรรูไทล แรโคลัมไบท และแรแทนทาไลท 

นอกจากนี้ยังมีกาซธรรมชาติจากอาวไทย สงมายังโรงแยกกาซธรรมชาติของ         
การปโตรเลียม แหงประเทศไทยท่ีจังหวัดระยอง นับเปนจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ียิ่งใหญของประเทศ 

http://www.pattayaconcierge.com/th/chanthaburi/
http://www.pattayaconcierge.com/th/rayong/specific-place/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://www.pattayaconcierge.com/th/rayong/specific-place/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://www.pattayaconcierge.com/th/rayong/specific-place/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://www.pattayaconcierge.com/th/rayong/specific-place/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://www.pattayaconcierge.com/th/rayong/specific-place/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/
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ชนิดและผลผลิตแรของจังหวัดระยอง 
    ๑. แรทรายแกว ในป ๒๕5๕ มีจํานวนเหมืองทรายแกวเปดทําการ ท้ังสิ้น ๖ แหง มีแรท่ี

ผลิตไดจํานวน 273,342 เมตริกตัน โดยเหมืองสวนใหญอยูในทองท่ีตําบลชากพง ตําบลบานกร่ํา อําเภอแกลง ใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมทรายแกว กระจก ขวด สารเคมี ตัวเรงปฏิกิริยาในการถลุงโลหะ เซรามิก 

2. แรอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ือการกอสรางประมาณ ๒๐๐ ไร ท่ีตําบลกองดิน 
อําเภอแกลงและตําบลหวยทับมอญ และอําเภอเขาชะเมา ผลิตแรเพ่ือใชในการกอสรางท่ัวไป 

3. แรหินอุตสาหกรรมชนิดแกรนิต เพ่ือการกอสราง มีการผลิตในทองท่ีตําบลหวยโปง 
อําเภอเมืองระยอง แรท่ีผลิตไดนอกจากใชในการกอสรางท่ัวไปแลวยังใชในโครงการขนาดใหญ เชน ถมทะเล       
เพ่ือกอสรางทาเทียบเรือ เนื่องจากมีคุณสมบัติคงทน จากการผุกรอนจากน้ําทะเลไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีกาซ
ธรรมชาติจากอาวไทย สงมายังโรงแยกกาซธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จังหวัดระยองนับเปน
จุดเริ่มตนของอุตสาหกรรม ปโตรเคมีท่ียิ่งใหญของประเทศ 

  8.5 แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัดระยอง 
 1. วัดละหารไร จังหวัดระยอง (หลวงปูทิม อิสริโก) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   วัดละหารไร ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง “หลวงปูทิม 
อิสริโก” (พระครูภาวนาภิรัติ) เกจิอาจารยดังแหงเมืองระยอง ถึงแมวาทานจะมรณภาพไปนานกวา 44 ป (เม่ือวันท่ี 
16 ตุลาคม 2518) แตพลังแหงความศรัทธายังคงหลั่งไหลไมขาดสาย ชื่อเดิม “วัดไรวารี” เพราะมีน้ําลอมรอบ 
สังกัด มหานิกาย อยูในเขตปกครองคณะสงฆ ตั้งอยูท่ีตําบลหนองละลอก อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง กอตั้งเม่ือ
ประมาณป พ.ศ. 2354 โดยหลวงปูสังข ซ่ึงทานเปนพระปรมาจารยผูเรืองวิชาอาคมอยางยิ่งในสมัยนั้น หลวงปูสังข
องคนี้เปนผูกอตั้งวัดละหารไรข้ึนมา เปนวัดท่ีรมรื่นไปดวยตนไมนานาพรรณ เงียบสงบสมกับเปนสถานท่ีปฏิบัติ   
 หลวงปูทิม นามเดิมชื่อทิม นามสกุล งามศรี เกิดท่ีบานหัวทุงตาบุตร หมูท่ี 2 ตําบลละหารไร 
อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง มีพ่ีนองรวมทองเดียวกัน 3 คน ทานเปนคนท่ี 2 เกิดเม่ือปมะแม วันศุกร เดือน 7 
ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าเดือนมิถุนายน 2422 เปนบุตรของนายแจ นางอินทร  งามศรี อุปสมบท เม่ือวันท่ี 7 เดือน
มิถุนายน 2449 ตรงกับวันเสาร ข้ึน 7 คํ่าเดือน 6 ปมะแม โดยมีพระคุณเจาทานพระครูขาว วัดทับมาเปน      
พระอุปชฌายะ พระอาจารยเกตุเปนพระกรรมวาจาจารยและพระอาจารยสิงห (พระอาจารยของทาน ในขณะท่ี
ทานไดศึกษาครั้งแรก) เปนพระอนุสาวนาจารย ณ พัทธสีมาวัดละหารไร ไดฉายาวา อิสริโก เมื่อหลวงปูทิม         
มาอยูวัดละหารไร คณะสงฆไดมอบหมายใหทานเปนพระอธิการทิม อิสริโก เจาอาวาสวัดละหารไร ในป 2507         
ทานไดรับสมณศักดิ์เปนพระครูภาวนาภิรัติ หลวงปูเปนพระท่ีนาเคารพยิ่งทานเปนพระท่ียึดม่ันในพระธรรมและ
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วินัยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานมรณภาพดวยโรคชรา เม่ือเวลา 23.00 น. ของวันท่ี 16 ตุลาคม 2518     
ณ หนาหอสวดมนต วัดละหารไร หลังจากท่ีไดเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เปนเวลา 23 วัน 
คณะศิษยไดจัดพิธีศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดละหารไร หลังจากทําบุญ 100 วัน อุทิศสวนกุศลใหกับหลวงปูทิม และได
เก็บศพไวท่ีศาลาภาวนาภิรัติ ศาลาการเปรียญวัดละหารไร จนกระท่ังไดทําการพระราชทานเพลิงศพทานไป      
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2526  

แผนที่การเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 2. วัดปาประดู วัดประวัติศาสตรของชาวเมืองระยอง 
                     วัดปาประดู ไดรับการยกฐานะเปนพระอารามหลวง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๓ ตั้งอยูใจกลางเมือง          
ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนตะแคงซายท่ีเกาแก เปนพระพุทธไสยาสน
ท่ีแปลกท่ีสุดในประเทศไทย โดยปกติแลวเม่ือมีการสรางองคพระปางสีหไสยาสน มักจะสรางประทับอยูในทานอน
ตะแคงขวา แตพระพุทธไสยาสนท่ีวัดปาประดูสรางในทานอนตะแคงซาย มีความยาว ๑๑.๙๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร 
ขนาดใหญ ซ่ึงลักษณะพระพุทธรูปนอนตะแคงซายมีความพิเศษ คือ มีการหนุนพระเศียรดวยหัตถซาย สังเกตจาก
พระเกศ ไรพระศก จีวรแลว นาจะอยูในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระท่ังไดรับการบูรณปฏิสังขรณ ดูแลรักษาอยางดี 
เปนพระเกาแกคูบานเมืองของระยองแหงหนึ่ง 
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 3.วัดลุมมหาชัยชุมพล วัดประวัติศาสตรของชาวเมืองระยอง 
     เดิมชื่อวัดลุมมหาชัยชุมภูพล ตั้งอยูเลขท่ี 019 ถ.ตากสินมหาราช ในเขตเทศบาลนคร อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง วัดแหงนี้ถือเปนวัดประวัติศาสตรของชาวเมืองระยอง สมัยเม่ือ ๓๐๐ กวาปท่ีผานมา สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชไดเสด็จเดินทัพมาพักแรม และรวบรวมพลของพระองคกอนท่ีจะเสด็จไปยึดเมืองจันทบุรี และ
กลับไปกูชาติไทยใหกลับคืนมาเปนเอกราช 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  4. ทุงโปรงทองระยอง แหลงทองเท่ียวอันซีนริมปากน้ําประแส 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 ทุงโปรงทอง ปากน้ําประแส ท่ีเท่ียวระยอง ท่ีกําลังไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว เปนแหลง
ทองเท่ียวพักผอนหยอนใจท่ีทําใหผูมาเยือนไดสัมผัสกับธรรมชาติบริเวณปาชายเลนริมปากน้ําประแสอยางแทจริง   
ซ่ึงบริเวณนี้จะเต็มไปดวยตนโปรงท่ีข้ึนเรียงรายกันนับพันนับหม่ืนตน มองไปไดไกลสุดลูกหูลูกตา โดยเฉพาะยาม
เชาตรูและยามเย็นท่ีมีแสงพระอาทิตยออน ๆ ฉาบทาลงมาท่ีทุงแหงนี้ สะทอนใบของตนโปรงใหกลายเปนสีเหลืองทอง
อยางสวยงาม ท่ีนี่จึงไดชื่อเรียกวาทุงโปรงทอง โดยจะมีทางเดินไมระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตาม
ทุงโปรงทอง ใหนักทองเท่ียวไดเดินถายภาพกับทุงแหงนี้กันอยางใกลชิด โดยเสนทางจะไปสิ้นสุดบริเวณอนุสรณ 
เรือรบหลวงประแส ตั้งอยูบริเวณริมปากแมน้ําประแส ใกลกับเทศบาลตําบลปากน้ําประแส อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง มีบริการรานอาหารและเครื่องดื่มอยูในบริเวณใกลเคียง ทุงโปรงทอง สามารถเท่ียวไดตลอดท้ังป เปดให
นักทองเท่ียวเขาเท่ียวชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00  - 18.00 น. เขาชมฟรี ! ท้ังนี้อาจจะมีคาบริการฝากรถ
ประมาณ 25 บาท 

 

https://travel.kapook.com/view165508.html
https://travel.kapook.com/view123151.html
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5. สะพานรักษแสม 
    สะพานรักษแสม ท่ีเท่ียวระยองนาไปเช็คอิน เพราะเปนสะพานแขวนทางเดินไมท่ีทอดผาน     

ปาชายเลนคลองทาตาโบย บานเนินฆอ หมูท่ี 2 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เงียบสงบทามกลาง
ธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษแหงนี้ ไมเชิงเปนท่ีเท่ียวใหม เพราะมีนอยคนจะรูจัก ซ่ึงบริเวณปาชายเลน
แหงนี้ยังเปนเขตอนุรักษและเพาะพันธุสัตว มีธนาคารปูแสม ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมของชาวบานเนินทราย         
หมูท่ี 2 และสมาชิกเครือขาย ท่ีตองการจะอนุรักษและเพ่ิมจํานวนสัตวน้ําในชวงฤดูวางไข ประกอบกับดูแลรักษา
ผืนปา ชายเลนซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะปูแสม จึงมีการสรางธนาคารปู        
เพ่ือเพาะขยายพันธุปูใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และในป พ.ศ. 2554 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดระยอง 
เพ่ือกอสรางสะพานรักษแสม เปนสะพานไมเดินชมทัศนียภาพและระบบนิเวศคลองทาตาโบย ระยะทางของ
สะพานยาวประมาณ 100 เมตร สวนทางเดินไมยาว 200 เมตร สามารถเดินชมความงดงามของปาชายเลน         
ท่ีอุดมสมบูรณ ดูปูแสม ในบรรยากาศธรรมชาติเงียบสงบ  

  6. เรือรบหลวงประแส 
      อนุสรณเรือรบหลวงประแส : Remembrance Lhuangprasae Battleship  
อนุสรณสถานของเรือมีท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรราชนาวีไทย เรือหลวงประแสท่ีตั้งตระหงานอยูท่ีปากน้ํา
ประแสนี้ เปนเรือหลวงประแสลําที่ 2 นําเขามาแทนเรือหลวงประแสลําที่ 1 ซึ่งเกยตื้นไปในสงครามเกาหลี 
ตลอดเวลาประจําการ เรือรบหลวงประแสลําท่ี 2 นี้ไดปฏิบัติภารกิจมากมาย ท้ังสังกัดกองเรือสหประชาชาติใน
สงครามเกาหลี ทําหนาท่ีลาดตะเวนปดอาวคุมกันเรือลําเลียง เรือบรรทุกน้ํามัน เรือกวาดทุนระเบิด และระดมยิงฝง
เปนครั้งคราว ในพ้ืนท่ียุทธการบริเวณตั้งแตทาเรือปูซานฝงตะวันออก เรื่อยไปจนถึงวอนซานในเกาหลี รวมภารกิจ
นับตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2495 แลว เรือหลวงประแสปฏิบัติภารกิจทางยุทธการรวม 32 ครั้ง นาน 2 ปเศษ 
กอนเดินทางกลับสูไทย และเปนกําลังหลักของกองเรือปราบเรือดําน้ํา กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ในการตอตาน
ภัยคุกคามทางทะเลในชวงการรุกคืบของลัทธิคอมมิวนิสตในคาบสมุทรอินโดจีน จนกระท่ังปลดระวางเม่ือวันท่ี 22 
มิถุนายน 2543 ภายหลังปลดระวาง เทศบาลตําบลปากน้ําประแสไดประสานกับกองทัพเรือ เพ่ือจัดสรางอนุสรณ
เรือหลวงประแสข้ึนท่ีปากน้ําประแส จนแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2546 เปดใหเขาชมฟรีทุกวัน เวลา      
เขาชมเรือประมาณ 08.00-18.00 น. ท่ีตั้งบริเวณหัวโขด ชายหาดประแส หมูที่ 1 ต.ปากน้ํากระแส           
จากถนนสุขุมวิท มุงหนาจันทบุรี เลี้ยวขวาท่ีสี่แยกประแส ไปตามถนนสาย 3162 จนสุดทาง จะมีปายบอกทางไป
ตลอดจนถึงอนุสรณสถาน ขอมูลอนุสรณ เรือหลวงประแส ถือวา เปนเรืออีกหนึ่ งลํา ท่ี มีความสําคัญ                 
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ทางประวัติศาสตรของราชนาวีไทย เม่ือปลดประจําการแลว ทางเทศบาลตําบลปากน้ําประแส ไดนําไปจอด          
สรางเปนอนุสรณเรือหลวงประแส ซ่ึงเปนตัวอยางหนึ่งของการอนุรักษเรือเกาท่ีปลดประจําการเอาไว  
สถานท่ีตั้ง: ตําบลปากน้ํากระแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง อนุสรณเรือหลวงประแส ความภูมิใจจากสงครามเกาหลี 
 

 

  7. เจดียกลางน้ํา ตั้งอยูท่ีตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พระเจดียกลาง
น้ํา ลักษณะเปนเจดียทรงระฆัง ขนาดยอม สูงราว 10 เมตร ตั้งอยูบนเกาะกลางแมน้ําระยอง ทางกลางปาชายเลน
ท่ียาวเหยียด  มีน้ําลอมรอบ เนื้อท่ีราว 52 ไร เทศบาลนครระยองไดสรางสะพานคอนกรีตเขาไปสูเจดีย เจดียนี้สราง 
พ.ศ. 2416 ในสมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เปนเจาเมืองระยอง สรางข้ึนเพ่ือเปน
สัญลักษณใหชาวเรือหรือผูโดยสารท่ีเดินทางผานถึงบริเวณนั้นไดทราบวามาถึงเมืองระยองแลว สมัยโบราณมีแต
เสนทางคมนาคมทางน้ําเพียงทางเดียวเทานั้นท่ีจะเขาสูตัวเมืองระยองไดสะดวก ซ่ึงสันนิษฐานวาสรางเจริญรอย
ตามแบบ พระสมุทรเจดีย หรือ เจดียกลางน้ําเมืองสมุทรปราการท่ีเปนสัญลักษณใหบรรดาผูเดินทางผานมาถึงจุดนี้
ทราบวา ใกลจะถึงกรุงเทพมหานครแลว 

 
 
 
 
   
 
 
เจดียกลางน้ําถือเปนสัญลักษณของจังหวัดระยอง และเปนสิ่งท่ีชาวระยอง 
เคารพนับถือมาก ราวกลางเดือน 12 ของทุกป ซ่ึงเปนฤดูน้ําหลากจะมีงาน 
ประเพณีทอดกฐิน และงานหมผาเจดียกลางน้ํา นอกจากนั้น จะมีงานลอย 
กระทง แขงเรือยาว ประเพณีหมผาเจดียนั้น ผาท่ีจะนํามาหมตองเปนผาสีแดง 
มีความยาว 6 เมตร ใชคน 2 คนปน ข้ึนไปหมสวนบนของเจดียบริเวณรอบ ๆ  
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เจดียมีการปลูกปาสน ทําใหรมรื่นสวยงามจึงเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวเมืองในเวลาวางอีกดวย ปจจุบัน
เทศบาลนครระยองไดทําการบูรณะพระเจดียและบริเวณรอบองคอยางสวยงาม สรางสะพานคอนกรีต                               
ใหนักทองเท่ียวไดเดินชมปาชายเลนอีกดวย 

  8. หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนยการเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา 
           ตั้งอยู ตําบลปากน้ํา และตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนแหลงทองเท่ียว        
ท่ีเปดใหศึกษาและสัมผัสวิถีชีวิตของการอยูรวมกันของระบบนิเวศของปาชายเลนท่ีกําลังจะหมดลงไปเรื่อย ๆ และ
มีหอคอยทรงสามเหลี่ยม กวาง 8 เมตร สูง 22.10 เมตร มีบันไดขึ้นลง ลักษณะวนขึ้นเปนชั้น ๆ พื้นปูดวย
กระเบื้องท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระ ไมลื่นเม่ือโดนฝน เม่ือข้ึนถึงชั้นบนสุด ดานหนึ่งจะเห็นวิวทองทุงยอดไมเขียวชอุมของปา
ชายเลน อีกดานหนึ่งเปนทะเล ชุมชนริมชายฝงและบริเวณปากแมน้ํา - เปนหอชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในจังหวัดระยอง 
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดท้ังปาชายเลนและชายหาดแหลมเจริญ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
  

 หอชมวิวศูนยการเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน พระเจดีย
กลางนํ้า เขตเทศบาลนครระยอง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
7 รอบ และเพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน
พระเจดียกลางนํ้า บริเวณปากนํ้าแมนํ้าระยอง ซึ่งเหลืออยูเพียงแหงเดียว
ในปจจุบัน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดมาศึกษาและสัมผัส
ธรรมชาติ และทรัพยากรปาชายเลนอยางใกลชิดอีกท้ังยังสามารถ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษแหงใหมของเมืองระยองได
ตอไป ทางเดินไปยังหอชมวิว เปนศูนยการเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน
พระเจดียกลางนํ้าเปนทางเดินไมระแนงกวางประมาณ ๑เมตร ลึกเขา
ไปประมาณ ๔๐๐ เมตร ทางเดินไมไมมีขอบก้ัน สูงจากพ้ืนประมาณ 
๑.๕ เมตร สองขางทางมีตนไมนานาพรรณ บางตนมีขนาดใหญ อายุ
หลายรอยป มีก่ิงกานแผขยายออกไปกวาง ไมสวนใหญเปนพันธุไมสกุล
โกงกาง แสมขาว แสมดํา โปรงขาว ประสักดอกแดง โพทะเล ปรงทะเล 
ตะบูนขาว ตะบูนดํา เปนตน มี “บานหอยพอก” เปนการสรางคอกไม
ไผลอมไวบนพ้ืน เพ่ือใหเปนแหลงเพาะพันธุหอยพอก มี”คอนโดปู”       
ท่ีเกิดจากความคิดของกลุมอนุรักษแมนํ้าและปาชายเลน โดยนําไมแสม 
โกงกาง และเศษไมมาปกทับถม ใหเหมือนกับเปนท่ีพักอาศัยและ
ขยายพันธุของสัตวนํ้า เชน ปูแสม ปูหนุมาน ปูทะเล (ปูดํา) ปูกระเทย 
และปลาชนิดตาง ๆ เพ่ือใหเกิดเปนระบบนิเวศท่ีสมบูรณ  
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 9. ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
  สถานท่ีตั้ง อางเก็บน้ําดอกกราย อยูบนทางหลวงหมายเลข 3191 ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเสด็จพระราช-
ดําเนินเยี่ยมศูนยฯ และพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค จํานวน 3 ลานบาท เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในการ
พัฒนาศูนยฯ และไดพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว 4 ประการ คือ 1) ใหพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะ
ดานปศุสัตว และการประมงเพ่ือการบริโภค 2) ใหมีศูนยฝกปฏิบัติการดานการประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิต
ของราษฎรตัวอยาง สรางบานพักอาศัย ปลูกพืช และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป 3) ใหจัดเปนศูนยกลางการเลี้ยงปศุสัตว 
โดยใหราษฎรยืมพอพันธุแมพันธุท่ีดี ไปผสมหรือเลี้ยงแลวสงลูกคืน 4) ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตร ท่ีราษฎรจะได
ศึกษาและเยี่ยมชม ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดระยองจึงไดพัฒนาศูนยฯ ใหเปนแหลงทองเท่ียวดานตาง ๆ 
และกําลังดําเนินการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติและหอชมวิว สัญญาจางจะแลวเสร็จ ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
เพ่ือใหประชาชนไดเขาไปศึกษาพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลท่ี 9 ปจจุบันเปดใหประชาชนและนักเรียน
เขาเยี่ยมชมศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ ตามฐานตาง ๆ เชน ฐานการเรียนรูเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ (ฟารมแกะ) ฐานเกษตรทฤษฎีใหม ฐานปศุสัตว และฐานการประมง  
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สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
       เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว     
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
         โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ          
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน           
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 
   เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน และเปาหมายการ
พัฒนาประเทศขางตน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร 6 ดาน โดยแตละยุทธศาสตร          
มีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้   

  1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงมีเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน
คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและความรักความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสํานึกดานความม่ันคงใหเกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ มุงเนน
การบูรณาการขอมูลขาวสารดานความม่ันคง กลไกในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงใหมีเอกภาพ     
มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการดําเนินงานอยางแทจริง โดยมีเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร     
ดานความม่ันคง ไดแก 
  เปาหมาย 
  ๑. ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
  ๒. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  3. กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
  ๔. ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหวางประเทศ 
  ๕. การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     1.1 การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
     ๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
     ๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย              
ทรงเปนประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน
     ๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 
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   2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
     ๒.๑ การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน 
     ๒.๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม 
     ๒.๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
     ๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท้ังทางบกและทางทะเล 
   3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
     ๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความม่ันคง
รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
     ๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ 
   4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร
ภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
     ๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
     ๔.๒ การเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
     ๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร
ภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
   5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
     ๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและ
แกไขปญหาความม่ันคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 
     ๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
     ๕.๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

  2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
      มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิต ิ            

บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการ
ตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน 
  เปาหมาย 
  ๑. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร 
  ๑. การเกษตรสรางมูลคา 
   ๑.๑ เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน สงเสริมการนําอัตลักษณพ้ืนถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ิน  
ของไทยมาเปนผลิตภัณฑการเกษตร 
   ๑.๒ เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคท่ัวโลกในเรื่อง
ความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
   ๑.๓ เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ        
ของประเทศในการสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิต 

 ๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 ๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปน

ฟารมอัจฉริยะ 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
   ๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือตอยอด  
จากภาคเกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงพลังงานชีวมวล 
   ๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญดานบริการ
การแพทยของไทยเพ่ือสรางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องในประเทศ 
   ๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 
ขอมูลและปญญาประดิษฐในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 
   ๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส ใชตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตร      
ของประเทศไทยในการสงเสริมการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส 
   ๒.๕ พัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศไทยใหมีศักยภาพ เพ่ือลดการพ่ึงพา
จากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออก   
  3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
   ๓.๑ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม ผานการสรางและพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค 
และทุนทางวัฒนธรรม 
   ๓.๒ ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สรางแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจใหไทยเปนจุดหมายปลายทาง
ของการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ โดยสงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก 
   ๓.๓ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ผสาน “ศาสตร” และ
ความชํานาญของการดูแลรักษาดวยภูมิปญญาไทย กับ “ศิลป” และความละเอียดออนในการใหบริการแบบไทย 
   ๓.๔ ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงสําราญ  
ทางทะเลและชายฝง 

 ๓.๕ ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ใชประโยชนจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรในการเชื่อมโยง  
การทองเท่ียวกับตางประเทศ เพ่ือขยายการทองเท่ียวของไทยและภูมิภาคไปพรอมกัน 

๔. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 ๔.๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาค 

จากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ 
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 ๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

 ๔.๓ เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม     
ในสวนภูมิภาคคูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 ๔.๔ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนใหเกิดระบบนิเวศในการ
รวมสรางงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 

 ๔.๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดําเนินกรอบนโยบาย
การเงินและการคลังท่ียืดหยุนท่ีพรอมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
 ๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ สรางและพัฒนาผูประกอบการท่ีมีความสามารถ    

ในการสรางและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด 
 ๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน      

ของผูประกอบการ 
 ๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขา

สูตลาดท้ังในและตางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ 
 ๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล อนาคตของโลกไรพรมแดนคือการแขงขันบน

ฐานขอมูล 
 ๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการ 

กลไกภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

     เพ่ือใหทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยสามารถไดรับการพัฒนาและยกระดับไดเต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยจึงไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเนนท้ังการแกไขปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันและการเสริมสรางและ
ยกระดับการพัฒนา ท่ีใหความสําคัญท่ีครอบคลุมท้ังในสวนของการพัฒนาทุนมนุษยและปจจัยสภาพแวดลอม    
ท่ีเก่ียวของ 
  เปาหมาย 
  ๑. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
   ๑.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมให
ครอบครัวมีความอบอุน ดําเนินชีวิตโดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ อดออม ซ่ือสัตย และแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
   ๑.๓ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผหลักคําสอนท่ีดีงาม
ใหแกประชาชนท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตท่ีเขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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   ๑.๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนาผูนํา
ชุมชนใหเปนตนแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
   ๑.๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ 
   ๑.๖ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
โดยสงเสริมใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด 
   ๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   ๒.๑ ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการ
ตั้งครรภ สงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ 
   ๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรู ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
   ๒.๓ ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน 
   ๒.๔ ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สงเสริมให
มีการทํางานหลังเกษียณ ผานการเสริมทักษะการดํารงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 
   ๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก“ครูสอน” 
เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหน้ําท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ 
   ๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทจัดใหมี
มาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ 
   ๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุน 
   ๓.๕ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเขาใจลุมลึก            
ในประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทย 
   3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนนการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคาของครูไปพรอมกัน 
   ๓.๗ การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเนนการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับ
นานาชาต ิ
  4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
   ๔.๑ การพัฒนาและสง เสริมพหุปญญาผานครอบครัว  ระบบสถานศึกษา
สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาท่ีสมดุลมีทางเลือก   
ในการใชศักยภาพ พหุปญญาในการดํารงชีวิต 
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   ๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน         
ท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน เครื่องมือการทํางานท่ี
เหมาะสม 
   ๔.๓ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศ
ใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ ท้ังในรูปแบบการทํางานชั่วคราวและถาวร    
ตามความเหมาะสมของเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
  5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
   ๕.๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ โดยพัฒนาองคความรูและการสื่อสารดานสุข
ภาวะท่ีถูกตองและเชื่อถือไดใหแกประชาชน 
   ๕.๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสรางเสริม  
สุขภาวะในทุกนโยบายท่ีใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือลด
ภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
   ๕.๓ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี โดยสงเสริมใหมีการ           
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเปนมิตรตอสุขภาพและเอ้ือตอการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม 
   ๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดีโดยนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพแบบ
ครบวงจรและทันสมัย 
   ๕.๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี โดยใหชุมชน    
เปนแหลงบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน 
  6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   ๖.๑ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ    
มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู การทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย 
   ๖.๒ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เขามามีสวนรวมในการสรางบรรทัดฐานท่ีดีในสังคม 
   ๖.๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรมท่ี
ปลูกฝงใหลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวน 
   ๖.๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีมีความเชื่อมโยง  
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง 
  7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
   ๗.๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิตโดย
สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาส 
   ๗.๒ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ โดยเนนการจัดกิจกรรมกีฬา สรางโอกาสและสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง 
   ๗.๓ การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยมุงการสรางและพัฒนา
นักกีฬาของชาติ การเฟนหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ 
   ๗.๔ การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต           
ของอุตสาหกรรมกีฬา โดยมุงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการท้ังครูหรือผูสอนกีฬา             
ผูตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตรการกีฬา ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของตาง ๆ 
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 4. ยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีเนนการตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและ    
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใหการเติบโตของประเทศเปนการเติบโตท่ียั่งยืน 
โดยทุกคนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม การกําหนดใหภาคการเกษตรและครัวเรือนเปน
กลุมเปาหมายของการปรับโครงสรางและพฤติกรรม และการกระจายศูนยกลางความเจริญเพ่ือใหเกิดการสราง
งานในพ้ืนท่ี เพ่ือพลิกฟนโครงสรางทางสังคมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และชวยลดความเสี่ยงตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เปาหมาย 
  ๑. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
  ๒. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปน
กําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
  ๑. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
   ๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพ
ของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ิน 
   ๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดมาตรการเพ่ือสรางความ
เสมอภาคท่ีสําคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบขอมูลการ
ทําธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ 
   ๑.๓ กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร โดยแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางเขตพ้ืนท่ีปาทับซอนพ้ืนท่ีทํากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเขาใชประโยชนท่ีดิน 
กําหนดมาตรการเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์อยางเปนธรรม 
   ๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและ
ความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยสงเสริมการปรับทัศนคติของนายจางใหมองลูกจางวา
สามารถเพ่ิมมูลคาและคุณคาใหกับธุรกิจได 
   ๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัยทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมท้ังสราง
สภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมเปนพลังในสังคมสําหรับคน
ทุกกลุม 
   ๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง โดยการจัดใหมีมาตรการพิเศษเพ่ือใหสามารถระบุตัวกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 
   ๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส โดยในดานบริการสาธารณสุข เนนการกระจายทรัพยากรและเพ่ิม
บุคลากรทางการแพทย การพยาบาล ใหกระจายไปยังพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล 
   ๑.๘ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึงเนนการสราง
หลักประกันในการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน 
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  2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   ๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค   
โดยคํานึงถึงสัดสวนจํานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพ่ือใหสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  
ไดอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   ๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ    
โดยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง 
   ๒.๓ จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย       
ใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมือง
ของประเทศและผังเมืองระดับพ้ืนท่ี พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหเปน เมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย 
   ๒.๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาคกลุมจังหวัด         
ท่ีเชื่อมโยงกัน 
   ๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดย
การพัฒนาระบบฐานขอมูลมิติตาง ๆ ของพ้ืนท่ีใหมีความถูกตองแมนยํา การเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีจะเอ้ือให
ประชาชนและภาคสวนตาง ๆ 
   ๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี โดยการวางแผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของเมือง
ท้ังในปจจุบันและอนาคต 
  3. การเสริมสรางพลังทางสังคม 
   ๓.๑ สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ
รวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ ใหมาเปนกําลังของการพัฒนาเพ่ือสวนรวม 
   ๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยเตรียมความพรอมในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม 
   ๓.๓ สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคสวนตาง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรภาคประชาสังคม  
และองคกรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพ่ือดําเนินกิจกรรมสรางสรรคประโยชนสาธารณะตาง ๆ 
   ๓.๔ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคมโดย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับของสังคมตอเรื่องเพศสภาพ 
และความเสมอภาคทางเพศ 
   ๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใตบริบทของ
สังคม  ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนท้ังทางชาติพันธุ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
สงเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน 
   ๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพ่ือรองรับสังคม   
ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสรางเครือขายดานขอมูลเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง
ทันสมัยไดอยางรวดเร็ว สงเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ 
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  4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
   ๔.๑ สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรู และการยกระดับ 
   ๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง โดยสนับสนุน
การรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนการเรียนรูของครัวเรือน ท้ังในกลุมครัวเรือน
ภาคเกษตรและอาชีพอ่ืน ๆ 
   ๔.๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุน
ใหประชาชนสามารถรวมกลุมและมีเวทีกลางเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
   ๔.๔ สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน โดยการสรางการเรียนรูของชุมชนให
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
องคความรูของชุมชน 

 5. ยุทธศาสตร ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  การพัฒนายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   
ถูกดําเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล ท้ัง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคน
รุนตอไปอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซ่ึงเปนหัวใจของยุทธศาสตร
ชาติดานนี้ 
  เปาหมาย 
  ๑. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืน มีสมดุล 
  ๒. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
  ๔ ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   ๑.๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม และสงเสริมการทองเท่ียว      
เชิงอนุรักษท่ีมีคุณภาพ 
   ๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิดโดยเฉพาะ
สัตวปาและพันธุพืชท่ีใกลสูญพันธุ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม 
   ๑.๓ อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ โดยฟนฟู
แมน้ําลําคลองและการปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําบนพ้ืนฐาน
ของการรักษาสมดุลนิเวศ 
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   ๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหยุดยั้งการบุกรุก
ทําลายพ้ืนท่ีปา โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการถูกบุกรุกมีการบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนท่ี  และมีการบูรณาการทุกหนวยงานในการเฝาระวังและปองกัน 
   ๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิต       
สีเขียวอยางยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต 
วิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและองคกร 
  2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   ๒.๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในดานตาง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลใหมีบทบาทเปนท่ียอมรับ เรงลดความ
เหลื่อมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากร กระจายประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหท่ัวถึง 
   ๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบโดยรักษา
แนวปะการังท่ีสําคัญตอการทองเท่ียว รักษาปาชายเลนท่ีสําคัญตอการดูดซับกาซเรือนกระจกรักษาแหลงหญา
ทะเลท่ีสําคัญตอประมงและสัตวทะเลหายาก 
   ๒.๓ ฟนฟูชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข       
ท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม โดยจัดการชายฝงประเทศไทย
ท้ังหมดแบบบูรณาการ ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน แกไขปญหาพัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ี
เปนมิตร   ตอสิ่งแวดลอมโดยการทองเท่ียวทางทะเลมีการคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
การลดความเหลื่อมล้ําและดูแลผลประโยชนใหเกิดข้ึนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
  ๓. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
   ๓.๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมือง 
เพ่ือมุงสูเมืองคารบอนต่ํา และพ้ืนท่ีสีเขียวในทุกรูปแบบ 
   ๓.๒ มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ     
ท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๓.๓ มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ ซํ้าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคใหมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง       
ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
   ๔.๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 
   ๔.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน 
   ๔.๓ จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศ         
ตามมาตรฐานสากล และบังคับใชมาตรฐานสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา 
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   ๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
   ๔.๕ พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุมอาสาสมัครดวยกลไก
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมือง ชุมชน และ
เครือขาย ท่ีประกอบดวยภาคีสําคัญตามบริบทของพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม 
   ๔.๖ เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถ  
ในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า 
  5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   ๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ํา เชิงลุมน้ํา ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของ
ประเทศ โดยจัดใหมีน้ําสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเขาถึงไดมีระบบ
การจัดการ  น้ําชุมชนท่ีเหมาะสม 
   ๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสราง
มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหมีน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเขตเมือง       
เพ่ือการอยูอาศัย การพาณิชยและบริการ 
   ๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตร    
ตอสิ่งแวดลอม เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา 
   ๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน      
โดยสนับสนุนการอนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดตนทุนพลังงานของประเทศ 
   ๕.๕ พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพ
การเกษตร  แบบบูรณาการ 
  6. ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
   ๖.๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิต ท่ีดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตร         
ตอสิ่งแวดลอมของประชาชนและภาคเอกชนใหรองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
   ๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตท่ีมี
คุณภาพในอนาคต 
   ๖.๓ จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมท้ัง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขามพรมแดน 
   ๖.๔ พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนา
โครงการสําคัญท่ีจะกําหนดอนาคตของประเทศใหทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศนการวางแผนแบบองครวม 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเนนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหน้ําท่ีในการ
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กํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล            
มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลารวมท้ังตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถจูงใจและดึงดูดใหคนดีคนเกง
เขามารวมพลังการทํางานท่ีมีความมุงม่ันและมีแรงบันดาลใจในการท่ีจะรวมกัน พลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมาย
ท่ีพึงประสงค 
  เปาหมาย 
  ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
  ๒. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  ๓. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔. กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส 
   ๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา    
ของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะท่ีเบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลาย
รูปแบบมีความรวมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พรอมท้ังปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ 
   ๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ 
  ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
   ๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบทตาม
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
   ๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบภารกิจในการสนับสนุน
และไมเปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
   ๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุก
ระดับ มีการติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงานเปนการติดตาม
ประเมินผลท้ังระบบ 
  ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม  
ในการพัฒนาประเทศ 
   ๓.๑ ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม ตรวจสอบความซํ้าซอนและปรับภารกิจและพันธกิจ 
ของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจท่ีไม
จําเปน ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนรับไปดําเนินการ 
   ๓.๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา     
มีสวนรวมในการ ดําเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 
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   ๓.๓ สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย 
   ๔.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศปรับ
โครงสราง และระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย 
   ๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกําหนด
นโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใสยืดหยุน
และคลองตัวสูง 
  5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมีความสามารถ
สูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
   ๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความ
ยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม 
   ๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํา งานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ            
ท่ีเหมาะสมกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหม ๆ 
  6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
   ๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต
กําหนดใหเจาพนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเปนธรรม 
และตรวจสอบได จัดการกับผูกระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางตรงไปตรงมา               
เปนธรรม และตรวจสอบได 
   ๖.๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ  
บูรณาการ จัดใหมีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
   ๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวก กําหนดกติกาในการแขงขันใหเกิดความเปนธรรมแก  
การดําเนินธุรกิจ 
   ๗.๒ มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน ออกแบบกฎหมายท่ีรอบคอบรัดกุมเพ่ือแกปญหาอยาง  
ตรงจุดใหมีความสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
โดยรวม 
   ๗.๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการใชกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติ 
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  ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
   ๘.๑ บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีพึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 
   ๘.๒ ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกข้ันตอนของ 
การคนหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยตองใชประโยชน 
จากนิติวิทยาศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ 
   ๘.๓ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมาย  
และยุทธศาสตรรวมกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรมพัฒนาเปาหมาย   
และยุทธศาสตรระยะกลาง และระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
   ๘.๔ สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
   ๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเปนโทษทางอาญา     
ท่ีไมจําเปน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   เปาหมายการพัฒนา 
  ๑. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
  ๒. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  ๓. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง                
อยางตอเนื่อง 
  ๔. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
  ๕. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
    แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค 
  2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
  4. ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
  6. พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7. ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
         เปาหมายการพัฒนา 
  1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน
และแกไขปญหาความยากจน 
  2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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  3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
      แนวทางการพัฒนา 
  1. การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2. การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ                     
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3. การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการ
จัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  2. การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
  2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

 4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. การรักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเปนรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศ 
แบงเปนพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษรอยละ ๒๕ และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ รอยละ ๑๕ พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก ๑.๕๓ 
ลานไร เปน ๑.๕๘ ลานไร มีการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
  2. สรางความม่ันคงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ํา
ในระดับลุมน้ําใหมีความสมดุลระหวางความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ําตนทุน  เพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทานปละ ๓๕๐,๐๐๐ ไร ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําท้ังภาคการผลิต และการบริโภค 
ปองกันและลด ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 
  3. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองและนําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการกําจัดไมนอยกวารอยละ ๓๐           
กากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายท้ังหมดเขาสูระบบการจัดการท่ีถูกตอง ฟนฟูแหลงน้ําผิวดินใหมีคุณภาพในเกณฑดี 
และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสงลดลง ภายในป ๒๕๖๓ 
ไมนอยกวารอยละ ๗ ของการปลอยในกรณีปกติ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในดานตางๆหรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง 
  5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 
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      แนวทางการพัฒนา 
  1. การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
  3. แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
  4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5. สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  8. การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 5. ดานความม่ันคง 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
  2. สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ 
ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 
  3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษา  
และการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
  4. ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศและนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษา
ผลประโยชนของชาติ 
  5. ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเสี่ยงจากการ     
กอการราย ต่ํากวาอันดับท่ี ๒๐ ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํากวาอันดับท่ี 
๑๐ ของโลก 
  6. จัดทาแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม 
      แนวทางการพัฒนา 
  1. การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
  2. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัย
คุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  3. การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคงเพ่ือบูรณาการความรวมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 
  4. การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
  5. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ        
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศใหอยูในอันดับสองของอาเซียนเม่ือสิ้นสุด        
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  4. ลดจํานวนคดีท่ีมีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด 
      แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
  2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

 7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม 
  2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบคมนาคมขนสง 
  3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
  4. การพัฒนาดานพลังงาน 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  6. การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) 
      แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
  2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
  3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
  4. การพัฒนาดานพลังงาน 
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  6. การพัฒนาระบบน้ําประปา 

 8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. เพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลย ี
  2. เพ่ิมสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสูรอยละ ๑.๕ ของ GDP และมี
สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน ๗๐:๓๐ 
  3. เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน ๒๕ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
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  4. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของเกษตรกรรายยอย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  5. เพ่ิมจํานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผูสูงอายุและผูพิการท่ีผลิตไดเอง
ภายในประเทศ 
      แนวทางการพัฒนา 
  1. เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
  2. พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
  3. พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
  2. เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคมตัวชี้วัด    
เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู 
  3. พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  4. เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนรอยละ ๒๐ 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
  2. การพัฒนาเมือง 
  3. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 10. การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
      เปาหมายการพัฒนา 
  1. เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
  2. ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
  3. ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจการคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออกและเอเชียใต 
  4. ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
      แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวย   
ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 
  2. พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดน 
ในภูมิภาค 
  3. การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 
  4. เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตร ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  5. การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  6. บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
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  7. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาท            
ท่ีสรางสรรคเพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ
ระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 
              8. สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดาน 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน         
โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก 
พ้ืนท่ีฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
  วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
  ๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
  ๓. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมี
ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสง
สาธารณะในเขตเมืองอยางท่ัวถึง 
  ๔. เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 
  เปาหมาย และตัวชี้วัด 
  1. สัดสวนคนจนภาคตะวันออกลดลง 
  2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง 
  3. มูลคาการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  4. จํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน 
  5. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมและปาชายเลนเพ่ิมข้ึน 
  6. สัดสวนพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนของระบบชลประทานเพ่ิมข้ึน 
  7. การเขาถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึน 
  8. คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
  9. รอยละของปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
ท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงหลักใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ไดแก สนามบินอูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทาเรือแหลมฉบัง
ระยะ 3 ทาเรือมาบตาพุตระยะ 3 ทาเรือสัตหีบ รถไฟทางคูเชื่อม 3 ทาเรือ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  
ชวงพัทยา - มาบตาพุด 
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  2) สงเสริมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต       
ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชน จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธและชักจูง
นักลงทุนท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม เปนตน 
  3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพ่ือผลิตกําลังคนใหตรงกับความ
ตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย และกอใหเกิดการวิจัย สรางนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการ       
ตอยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi) 
  4) พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ใหเปนฐานการกระจาย
รายไดและการสรางงานใหแกชุมชน 
  5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
  ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเปนเมืองท่ีอยูอาศัยชั้นดีท่ีทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และ
การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  พัทยา : พัฒนาเปนเมืองทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนยประชุมและศูนย
แสดงสินคานานาชาติชั้นน้ําของอาเซียน และศูนยการใหบริการดานการแพทยระดับนานาชาติ (Medical Tourism) 
  อูตะเภา : พัฒนาเปนศูนยธุรกิจการบินและโลจิสติกสอาเซียน 
  ระยอง : พัฒนาเปนเมืองแหงการศึกษาและวิทยาศาสตร เมืองนานาชาติท่ีมีธุรกิจทันสมัย 

   ยุทธศาสตร ท่ี  ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให เปนแหลงผลิตอาหารท่ี มี คุณภาพและได
มาตรฐานสากล 
   แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชีย       
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิตการบรรจุหีบหอ 
การแปรรูป และการจัดจําหนาย 
  2) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกรและไก ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราใหผลผลิต         
มีคุณภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ี
เหมาะสม รวมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
  3) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงอาวไทยไดแก 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืนตอไปโดยเรงรัด
การอนุรักษ ฟนฟู และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคู
ไปกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน 
รวมท้ังการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวแนวทางการพัฒนา 
   1) ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทราจันทบุรี และตราด 
ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวโดยชุมชนโดยฟนฟูแหลงทองเท่ียว 
พรอมท้ังปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียวใหได
มาตรฐานสากล 
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  2) ฟนฟูและอนุรักษการทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ใหเปนแหลงทองเท่ียว   
อารยธรรมขอม โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมท้ังปรับปรุงและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและควบคุมการใชท่ีดินอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

   ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ  
เพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกวใหเปนประตูและ
ศูนยกลางทางการคา การทองเท่ียว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบ
การใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความ
สะดวกบริเวณจุดผานแดน 
  2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ใหเปน
ศูนยกลางธุรกิจการคาชายแดนและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใช
ประโยชนท่ีดิน ปรับปรุงเสนทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการใหบริการและ
อํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน 
  3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนบานแหลมและบานผักกาด อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี ใหเปนศูนยกลางการคาชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือให
บริการได   อยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) บริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแลงและน้ําทวมจันทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและ
บํารุงรักษาแหลงน้ําเดิม จัดสรรน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติม รองรับความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังสงเสริมการทาแหลง    
เก็บกักน้ําขนาดเล็กกระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 
  2) ฟนฟูปาตนน้ําใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการ      
เฝาระวังติดตามการบุกรุกปา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีปาของชุมชนไมใหเสื่อมโทรมลง 
  3) คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปองการกัดเซาะชายฝงโดยเฉพาะ
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ไดแก จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกําหนดพ้ืนท่ี และหลักเกณฑการใช
ประโยชน ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน หรือขอตกลงรวมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการ
ฟนฟูปาชายเลน การเฝาระวังการลักลอบจับสัตวน้ํา การคุมครองปะการัง หญาทะเล พ้ืนท่ีจับสัตวน้ําพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง 
และการทําประมงชายฝง เพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง และไมใหทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรมลงไปอีก 
  4) ดําเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ไดแก สารอินทรียระเหยงายและฝุน
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกําหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจ       
ในการปองกัน และควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน เพ่ือใหชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางเก้ือกูลกันและสันติสุข 
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  5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลาง
การคา การทองเท่ียว และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดการน้ําท้ิงจากครัวเรือนและโรงงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปญหาน้ําเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแมน้ําสายหลักท่ีอยูในเกณฑเสื่อม
โทรมอยางตอเนื่อง ไดแก แมน้ําระยองตอนบน ตอนลาง และแมน้ําพังราดตอนบน 
  6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยาย และการกําจัดขยะจังหวัดชลบุรีและ
ระยองใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใชมาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยก
ขยะใหเปนระบบ สวนของเสียอันตรายท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
และระยอง สนับสนุนใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและการลงทุนกําจัดใหเปน
ระบบและไดมาตรฐานการกําจัด 
 1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)   
   1. วิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
        “พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหลงผลิตอาหารและผลไมปลอดภัยเพ่ือการสงออก
และแหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ” 
  2.  เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
     เปาหมายการพัฒนาท่ี 1 พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
     เปาหมายการพัฒนาท่ี 2 แหลงผลิตอาหารและผลไมเพ่ือการสงออก 
     เปาหมายการพัฒนาท่ี 3 แหลงทองเท่ียวมาตรฐานระดับนานาชาติ 
     เปาหมายการพัฒนาท่ี 4 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     เปาหมายการพัฒนาท่ี 5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับบริการสาธารณสุขท่ีได
มาตรฐานและสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชวงชีวิต 
  3 . ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
    ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาความพรอมของพ้ืนท่ีสรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา    
การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
    ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล 
    ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
    ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เรงแกไขปญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
    ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ   
ม่ันคง ปลอดภัย 
  4.  จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง) 
  1) ฐานเศรษฐกิจชั้นนําและศูนยกลางโลจิสติกส 
  2) แหลงผลิตอาหารและผลไมเมืองรอนท่ีมีชื่อเสียง 
  3) แหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติ ทองเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตรโดยชุมชน 
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   1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561 - 2565) 
           วิสัยทัศนจังหวัดระยอง (Vision) “เมืองนวัตกรรมกาวหนา พัฒนาอยางสมดุล บนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง” 
      การพัฒนาจังหวัดใหเปนไปในทิศทางสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ
กาวหนา และประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายใน และภายนอก       
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง มุงเนนเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันความเสี่ยงตาง ๆ             
และเสริมสรางรากฐานการพัฒนาใหเขมแข็ง รวมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาใหเจริญกาวหนาตอไป โดยได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และใหความสําคัญตามลําดับการพัฒนา จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและการ
ทองเท่ียว 
  ดานเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีสําคัญและเปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัด
ระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการทําพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ    
ของจังหวัด ไดแก ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง ขาว ปาลมน้ํามัน ออย ผลไมตางๆ เชน ทุเรียน เงาะ และ
มังคุด เปนตน ปจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงทุกป   
 ดานการประมง  จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร การประกอบ
อาชีพประมง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีสําคัญ นอกจากการทําประมงประเภทอาหารสดแลว ยังมีการนํามาทําเปน
ผลิตภัณฑตอเนื่อง เชน อาหารทะเลแหง เปนตน ท้ังนี้ ยังมีการทําประมงน้ําจืดดวย เนื่องจากมีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ 5 อาง ปจจุบันอาชีพประมงชายฝงหรือประมงเรือเล็กไดรับความเดือดรอนมาก เนื่องจากสัตวทะเล
เศรษฐกิจ เชน กุง หอย หมึก ปู ปลา มีนอยลงและมีการแยงชิงพ้ืนท่ีประมง ประกอบกับพ้ืนท่ีประมงเดิมมีการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหตองออกหากินไกลข้ึน ตนทุนสูงข้ึน   
 ดานปศุสัตว  จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตวควบคูกับการทําไร ทําสวนผลไม เชน โค 
กระบือ เปด ไก แพะ เปนตน   
 วัตถุประสงค  :  ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว ไดรับการสงเสริม และพัฒนาใหมี
คุณภาพ และมีมูลคาเพ่ิม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสูภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาการเปน
เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา  : 
   1) สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑเกษตร ประมง และปศุสัตวใหมีความปลอดภัย 
และมีคุณภาพไดมาตรฐาน   
   2) สรางและขยายเครือขายการตลาด และชองทางการจําหนายสินคาเกษตร ประมง ปศุสัตว 
และผลิตภัณฑ 
   3) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินคาและ
ผลิตภัณฑเพ่ือลดตนทุนในการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   4) เสริมสรางและสนับสนุนความเขมแข็งใหกลุม/สหกรณ/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคี 
   5) ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการผลิตภาคเกษตร ประมง 
และปศุสัตว  

                   6) สงเสริมภาคการเกษตร ใหมีการเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม 
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      7) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรดานการเกษตร ประมง และปศุสัตวโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
      8) สรางระบบฐานขอมูลดานการเกษตร ประมง และปศุสัตว เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน   
  วัตถุประสงค  :  เปนแหลงสรางและกระจายรายไดจากการทองเท่ียว สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
แหลง/สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา ฟนฟู และอนุรักษให    
คงอยูไดอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา : 

 1) ฟนฟูแหลงทองเท่ียวเกาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม รวมแหลงทองเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับ 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม วัฒนธรรม และทองเท่ียวชุมชน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 2) พัฒนาสินคา สรางอัตลักษณและบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน และหลากหลาย  
 3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 
 4) สรางจิตสํานึก/กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ผูประกอบการและนักทองเท่ียวในการ

อนุรักษทรัพยากรดานการทองเท่ียว 
 5) สงเสริมการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียว         

เพ่ือสงเสริมภาพลักษณและดึงดูดนักทองเท่ียวและกระจายรายไดใหเพ่ิมข้ึน  
 6) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน เพ่ือความสะดวก

และปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
 7) พัฒนาฐานขอมูลดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการ
ดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
 วัตถุประสงค : จังหวัดระยองเปนแหลงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยูรวมกับชุมชนได
อยางสมดุลและยั่งยืน เปนฐานอุตสาหกรรมท่ีมีความทันสมัยและไดมาตรฐาน  
 แนวทางการพัฒนา : 
  1. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใหมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร          
ตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหผูประกอบการเขาสูมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility - CSR) ท่ีถูกตอง นําไปสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    

2. ผลิตและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือตอบสนองการเขาสูการพัฒนา         
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster และ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

3. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ    

ขนาดยอม (SMEs) เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด    
5. สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และผลิตภัณฑชุมชนสูมาตรฐานสากล 
6. พัฒนาฐานขอมูลดานอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงฐานขอมูลจากทุกภาคสวน   



           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๕๙ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม  
  วัตถุประสงค : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษ ฟนฟู มีการนํามาใชอยางคุมคาและ ทุกภาคสวน
ดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สําหรับปาทุกประเภท เชน ปาบก ปาหาด ปาชายเลน และปาเมือง โดยการ
มีสวนรวมของชุมชนและทุกภาคสวน  

       2. อนุรักษ ฟนฟู วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงการกัดเซาะชายฝงและมี
การใชประโยชนอยางเหมาะสมเกิดสมดุลตอระบบนิเวศ 

      3. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ําและพ้ืนท่ีชุมน้ํา รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

     4. บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และกากอุตสาหกรรมจากแหลงกําเนิด รวมท้ังมีระบบการ
จัดการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

     5. สงเสริมการสรางจิตสํานึก ความรู ความเขาใจ สรางภาคเครือขายและแหลงเรียนรู         
เพ่ือการมีสวนรวมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6. สงเสริมการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และการใชเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 7. จัดทําฐานขอมูลของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และมลพิษ ถูกตอง ครอบคลุม   
และเปนปจจุบัน เพ่ือใชติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  วัตถุประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน ตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด ภายใตการนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
  แนวทางการพัฒนา : 

 1. เสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากการคุกคามตางๆ         
ท้ังภายนอกภายใน 

 2. เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันทางสังคม   
 3. สงเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. สนับสนุนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
 5. พัฒนาระบบโครงสรางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ   
 6. อนุรักษ สืบสาน ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู 

  7. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และพัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
  8. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานสังคม รวมท้ังประชาสัมพันธชองทางการสื่อสารขอมูลดานสังคม 

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : สรางความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและ
ภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล  
  วัตถุประสงค : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพอยาง
ตอเนื่อง และมีความสามารถในการเขาสูการแขงขันในระดับสากล 
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  แนวทางการพัฒนา : 
  1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของจังหวัดใหมีนวัตกรรมและความทันสมัย     
สูระดับสากล  
  2. สงเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ใหมีมาตรฐานสากล   
   3. สงเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ  
    4. พัฒนาสาธารณูปโภค  และโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา และความตองการ   
อยางมีประสิทธิภาพ  
   5. สงเสริมการจัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาการกระจายสินคา เพ่ือแสดงศักยภาพสินคา 
ตอบสนองการเขาสู EEC 
   6. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนและเปน
ขอมูลในการตัดสินใจของผูประกอบการ 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง 
  1.4.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม            
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
  1.4.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน 
  1.4.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  1.4.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  1.4.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
  1.4.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

1.5 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  1.5.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
  1.5.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน 
  1.5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
  1.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  1.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
  1.5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได  
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจงัหวัดระยอง 
2.1 วิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
      “ระยองเมืองนาอยู เกษตรคุณภาพ ทองเท่ียวอนุรักษ อุตสาหกรรมเปนมิตร ภายใต

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

 1. สรางและพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรอบรู คูคุณธรรม      
 2. เสริมสรางและพัฒนาใหมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง ท้ังรูปแบบของการรับถายโอนตามภารกิจ และจัดตั้งข้ึนใหม 
 3. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมในดานกระบวนการผลิตการตลาดและการ

สรางมูลคาเพ่ิมของสินคา 
 4. สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม  
 5. สงเสริมการทองเท่ียว  
 6. สรางเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร เพ่ือสงเสริมการสงออกสูประเทศ           

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันของสังคม และชุมชนใหอยูรวมกันอยาง

รมเย็นเปนสุขภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี และเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

จากทุกภาคสวน 
 2.2 ยุทธศาสตร 
     2.2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
     2.2.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ อยาง
สมดุลและยั่งยืน 
     2.2.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     2.2.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.2.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
     2.2.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางให
สมดุลและแขงขันได 
  2.3 เปาประสงค 
          ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
 เปาประสงค  

1. สรางเสริมยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึงรวมท้ังปลูกฝง
และสงเสริม ใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
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2. เสริมสรางและพัฒนาใหมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ท้ังรูปแบบของการรับถายโอนตามภารกิจ และจัดตั้งข้ึนใหม 

3. สงเสริมพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดระยองใหอยูคูกับจังหวัดระยองสืบตอไป 
     ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน 

เปาประสงค 
1. สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหเปนท่ียอมรับ มีความปลอดภัย บริการได

มาตรฐานสูระดับสากล 
2.พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิม และสนับสนุนใหมีการศึกษาแหลงทองเท่ียวใหม เพ่ือสราง

ความเชื่อม่ัน ดานการทองเท่ียว 
3.แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 
1. สรางเสริมฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
2. สงเสริมกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค  
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2. ดําเนินการใหมีระบบการปองกันมลพิษและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
เปาประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค /บริโภคในจังหวัดระยอง 

     ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
เปาประสงค 
1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 
2. พัฒนาและสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของศูนยกลางยางพาราภาคตะวันออก 

  2.4 ตัวช้ีวัด 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 

ตัวช้ีวัด 
   1. จํานวนเพ่ิมข้ึนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   2. สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยองผานการรับรองมาตรฐานการ

จัดการศึกษา และเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก        
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
1. แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรไดรับการปรับปรุงและพัฒนา และเสริมสรางความ

เชื่อม่ันดานการทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย โดยวัดจากรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียว 
   2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนโครงการ/กิจกรรม 
   3. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
1. ภาคอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน โดยวัดจากระดับความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมีตอภาคอุตสาหกรรม 
  2. ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอบญัญัติทองถ่ินท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยวัดจากรอยละผลสําเสร็จของกิจกรรม และการปฏิบัติตามกฎมาย 
3. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน วัดจากรอยละความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน/ประชาชนจังหวัดระยอง 
 2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  

และรอยละความพึงพอใจของผูไดรับความชวยเหลือดานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
3. จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอกับประชาชนในพ้ืนท่ีของ อปท.        

ในเขตจังหวัดระยอง 
4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมองคกร

ประชาชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนเขมแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 
1. ถนน อาคาร ในชุมชน/หมูบาน/ตําบล ไดดําเนินการกอสราง ปรับปรุง และซอมแซมท่ัวถึง  

  2. จํานวนครัวเรือนและจํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตร ท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา  
3. รอยละเพ่ิมข้ึนของจํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาตลาดกลางยางพารา สินคา และบริการไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับมีชองทางการ

จําหนายสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
  2. จํานวนกลุมอาชีพไดรับการพัฒนา มีคุณภาพและสามารถแขงขันทางการตลาดได   
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  2.5 คาเปาหมาย 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
   คาเปาหมาย 

รอยละเพ่ิมข้ึนของโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน 
 คาเปาหมาย 
  รอยละเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวและจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเท่ียวในระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร ท่ี  3  การพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ี เปน มิตร  และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

คาเปาหมาย 
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาสูอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คาเปาหมาย 
รอยละเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีพึงพอใจในบริการภาครัฐและจํานวนกิจกรรม          

เพ่ือสรางความเขมแข็งทางสังคมคุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
คาเปาหมาย 
รอยละเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีพึงพอใจในการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
 คาเปาหมาย 
 รอยละเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีพึงพอใจของผูประกอบการเก่ียวกับประสิทธิภาพการ

บริการดานระบบสาธารณูปโภครวมท้ังระบบคมนาคมขนสงและจํานวนศูนยรวมและกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
  2.6 กลยุทธ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
   กลยุทธ : 

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานท่ีและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเพียงพอตอการศึกษา 

2. สงเสริมการอนุรักษ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และภูมิปญญา 
ท่ีมีความเชื่อมโยงและการมีสวนรวมของชุมชน 
   3.สงเสริมพัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ในทุกระดับท้ังในและ
นอกระบบ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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   4. สงเสริม และสนับสนุนการกีฬา และสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ   
   5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีในสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน 
 กลยุทธ : 
 1. ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวรวมระหวางภาครัฐ เอกชน

และประชาชน 
 2. สนับสนุนใหมีการศึกษาแหลงทองเท่ียวใหมฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิม 
 3. พัฒนาบุคลากร และปจจัยท่ีสนับสนุนใหเอ้ือตอการทองเท่ียว 
 4. สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 

5. สงเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการใหบริการแกผูประกอบการ   
ยุทธศาสตร ท่ี  3  การพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ี เปน มิตร  และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กลยุทธ : 
1. เสริมสรางทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถ และระบบการเรียนรูในการ

บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

2. สงเสริมสนับสนุนให อปท. และชุมชนมีการรวมกลุม สรางเครือขายและตระหนัก
ถึงคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3. เสริมสรางมาตรการปองกันโดยบูรณาการทุกภาคสวนในการบังคับใชกฎหมาย 
และการพัฒนาของผังเมืองรวม 

4. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายจากตนทาง รวมท้ัง
มีระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

     ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ : 
     1. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส 
     2. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
โรคติดตอ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
     3. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การมีสวนรวมการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลแกบุคลากรและประชาชนทุกระดับ 
 4. สนับสนุนใหมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. จัดตั้งศูนยครอบครัวพระมหาชนกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ : 
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนนรางระบายน้ํา สะพาน 
2. สงเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร 

 3. พัฒนาและสนับสนุน กอสราง ปรับปรุง ขุดลอก คู คลอง ฝาย อางเก็บน้ํา         
เพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําและศึกษาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเปนแหลง
สํารองน้ํา 
 5. พัฒนากอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟา ขยายเขตไฟฟา      
สองสวาง และกอสรางสวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีพักผอนหยอนใจใหกับประชาชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
 กลยุทธ : 

 1. สงเสริม พัฒนากลุมอาชีพและเพ่ิมทักษะฝมือแรงงานเพ่ือสรางมาตรฐานบริการ
สินคาแกประชาชนในชุมชน 
 2. จัดสรางตลาดกลางจําหนายสินคาการเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตร           
เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร 
 3. สรางมาตรฐาน และเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการ และสนับสนุนใหความ
รวมมือ การลงทุนกับท้ังในและตางประเทศ 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

เรื่องท่ี ๑ การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาใหมีคุณภาพทุกระดับ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ 

เรื่องท่ี ๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน     
โดยสนับสนุน การทองเท่ียวใหเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ  

เรื่องท่ี ๓ การอนุรักษและพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม     
ในจังหวัดระยองควบคูกับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมใหเปนมิตรอยางยั่งยืน  

เรื่องที่ 4 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตรประมง ปศุสัตว
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการทองเท่ียว 
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  2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
           ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) 
        ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม             
ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
     สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต 
และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน 
     สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพการ
ทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

      ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และ
ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม 

      ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เสริมสรางมาตรฐานการ
ดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
     สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : เสริมสรางมาตรฐานการ
ดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :  
สรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล 

      ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
     สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพสินคาและ
ผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตร
อุตสาหกรรมและเพ่ือการทองเท่ียว และ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : สรางความเขมแข็ง และเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล 
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2.9  แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันากลุมจังหวัด
ภาคตะวนัออก 1 

1. พัฒนาความพรอมของพ้ืนที่สราง
บรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา     
การลงทุนอุตสาหกรรม มุงสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ดแีละทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน 

 

2. พัฒนาภาคตะวนัออกใหเปนแหลงผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธรุกิจ
บริการดานการทองเที่ยว 

4. เรงแกไขปญหาวกิฤตมลพิษและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึน้ 

5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกชวงวัย
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ มั่นคง 
ปลอดภัย 

 
แผนพฒันาจังหวัด 

 
 

1. พัฒนาคุณภาพสินคาและ
ผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง 
ปศุสัตวดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ควบคูกับการ
พัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและ
การทองเที่ยว 

 

2. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ใหเติบโตควบคูกับภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
อยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

3. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสู
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุน
การดําเนินการที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และการสรางนวัตกรรม
อยางสรางสรรค รองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

 

4. ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และ
ควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  บนพ้ืนฐานของ
การมสีวนรวม 
 

5. เสริมสรางมาตรฐานการ
ดํารงชีวิต และการมีสวนรวม
ของประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

6. สรางความเขมแข็ง และเพ่ิม
ขีดความสามารถของภาค 
พาณิชยกรรม และภาคการ
บริการสูการแขงขันในระดับ
สากล 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวดั

ระยอง 
 

1. การพัฒนาความเปนเลิศ                                      
ดานการศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและการกีฬา 

๒. การพัฒนาและสงเสรมิการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรกัษอยางสมดุล
และย่ังยืน 

3.การพัฒนาอุตสาหกรรม       
ที่เปนมิตร และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม  และการเมอืง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 

6. การพัฒนาการเกษตร 
เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางให
สมดุลและแขงขันได 

 
 

                                       
   
 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อบจ.ระยอง 

 

1. การพัฒนาความเปนเลิศ                                      
ดานการศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและการกีฬา 

๒. การพัฒนาและสงเสรมิการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรกัษอยางสมดุล
และย่ังยืน 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เปนมิตร และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม  และการเมอืง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทกุดานอยางสมดุล
และย่ังยืน 

6.การพัฒนาการเกษตร 
เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางให
สมดุลและแขงขันได 



           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๖๙ 
 

2.10 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง  
      (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดระยอง มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการท่ีดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมสนับสนุน อาคาร สถานท่ี สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
  2. สงเสริมการอนุรักษ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และภูมิปญญา      
ท่ีมีความเชื่อมโยงและการมีสวนรวมของชุมชน 
  3. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ 
  4. สงเสริมสนับสนุนการกีฬา เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาสูความเปนเลิศ 
  5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในสังคม 
  6. สงเสริม สนับสนุนการเรียนรู รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดและสรางมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว
รวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
  2. สนับสนุนใหมีการศึกษาแหลงทองเท่ียวใหมฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิม 
  3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความชํานาญ เพ่ือการบริหาร
จัดการอยางยั่งยืน 
  4. ฟนฟูภาพลักษณ เสริมสรางการปองกัน และรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับความ
เชื่อม่ันดานการทองเท่ียว 
  5. สงเสริมสนับสนุนมาตรฐานการใหบริการแกผูประกอบการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา   
  1. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไมกอผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
และสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
  2. เสริมสรางทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถ ระบบการเรียนรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสริมสรางจิตสํานึก ความรู 
ความเขาใจ สรางภาคีเครือขาย เพ่ือการมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ในทุกภาคสวน 
  4. สงเสริม สนับสนุนมาตรการการปองกันการบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาตามผังเมืองรวม 
โดยบูรณาการจากทุกภาคสวน 
  5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายจากตนทาง รวมท้ังมีระบบการ
จัดการ ท่ีถูกตอง 



           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๗๐ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี คนชรา 
และผูดอยโอกาส 
  2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และโรคติดตอ เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การมีสวนรวม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแก
บุคลากรและประชาชนทุกระดับ 
  5. สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสืบคนขอมูล 
  6. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  7. จัดตั้งครอบครัวพระมหาชนกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน ระบบระบายน้ํา สะพาน 
  2. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
  3. กอสราง ปรับปรุง  ซอมแซม บํารุงรักษาระบบกักเก็บน้ํา ขุดลอก คู คลอง อางเก็บน้ํา    
เพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  4. ศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนแหลงสํารองน้ําพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช   
ในการบริหารจัดการสงเสริมความรูความเขาใจในการวางแผนบริหารจัดการน้ํา 
  5. กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีพักผอน 
  6. สงเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการระบบคมนาคมขนสง พัฒนาสถานีขนสง 
ศาลาท่ีพัก จุดพักรอรถของผูโดยสาร 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพในหมูบานชุมชน สรางมาตรฐานสินคาและบริการ
แปรรูปผลิตภัณฑเกษตรและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  2. พัฒนาศูนยการเรียนรูในชุมชน เพ่ิมทักษะฝมือแรงงานใหมีมาตรฐาน สามารถแขงขันได 
  3. สรางและขยายเครือขายการตลาด ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร ประมงและ
ผลิตภัณฑเกษตรเพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร 
  4. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาและบริการ ตลาดกลาง เพ่ือแสดงและจําหนายสินคาและบริการ 
  5. สงเสริม สนับสนุนความรวมมือการลงทุนท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
  6. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม/แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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 3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สรุปผลการวิเคราะหปญหา และความตองการของประชาชนในทองถิ่นจากการ
ประชุมประชาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง (ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562) 

1) แหลงน้ําอุปโภค บริโภค คุณภาพและปริมาณไมเพียงพอ 
2) แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระบบชลประทานไมเพียงพอ 
3) ถนนสายหลักท่ีเชื่อมโยงระหวางหมูบานและตําบลยังไมท่ัวถึง 
4) เครื่องมือ เครื่องจักร ในการดําเนินงานไมเพียงพอ 

      5) งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดไมสามารถตอบสนองความตองการปจจัยพ้ืนฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ไดอยางเพียงพอ 

6) ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน 
7) ขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ 
8) ขาดศูนยประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9) การมีสวนรวมของประชาชนไมครอบคลุมท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี 
10) ราคายางพาราตกต่ํา 
11) ราคาผลไมสูงข้ึน เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดนอย แตยังไมมีมาตรการในการ

รับประกันคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  
12) ขาดการวางแผนและกระบวนการผลิต 
13) ประชากรขาดความม่ันคงในอาชีพและรายได 
14) ปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
15) มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

แนวทางแกไขปญหาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
1) เปนตนแบบการรณรงคใหมีการเสียภาษีพัฒนาทองถ่ิน 

  2) เปนผูประสานงานในการจัดทําแผนในระดับจังหวัด โดยเปนศูนยประสานงานระหวาง อปท. 
  3) สนับสนุนเครื่องจักร และงบประมาณพัฒนาทองถ่ินในแตละ อปท. อยางเหมาะสม 
  4) สงเสริมอาชีพกลุมชุมชน 
  5) จัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  6) ยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เทาเทียมท่ัวถึงและเปนธรรม 
  7) สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนา          

ในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) และรวบรวมขอมูล
จากการประชาคมทองถ่ิน โดยรวบรวมประเด็นปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน         
ในทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

จุดแข็ง  
1. บุคลากรมีความรูความชํานาญ มีคุณภาพ ตรงตามสายงาน 
2. มีโครงสรางอัตรากําลังบุคลากรท่ีชัดเจน  
3. มีงบประมาณในการบริหารงานดานบุคลากรท่ีเพียงพอ 
4. มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม 



           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๗๒ 
 

5. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดไวชัดเจน (ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542) 

6. มีเครื่องมือ เครื่องใช ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
7. มีทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวท่ีสมบูรณและหลากหลาย 

    8. เปนแหลงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประมงขนาดใหญของประเทศ 
     9. ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนสูง 
     10. มีรายไดจากเงินอุดหนุนและภาษีเขาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยตรง 
     11. มีตัวแทนของประชาชน (สมาชิกสภา อบจ.ระยอง) ซ่ึงทราบปญหาในทองถ่ินไดดี 

12. ผูบริหารทองถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณแกไขปญหาของประชาชนไดโดยตรง 
13. มีทรัพยากรธรรมชาติเก่ียวกับการทองเท่ียว 
14. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี 
15. เปนแหลงผลิตทางการเกษตร 
16. เปนจุดศูนยรวมของอุตสาหกรรม 
17. ประชาชนมีสวนรวมในการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัด 
18. มีขอบัญญัติใชแกไขปญหาไดโดยตรง 
จุดออน  
1. ขาดการแลกเปลี่ยนองคความรู และการประสานงาน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ขาดการพัฒนาดานการศึกษาอยางเปนระบบ 
3. งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดไมสามารถตอบสนองความตองการปจจัยพ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนไดอยางเพียงพอ   
4. สถานะทางการเมืองระดับชาติท่ีไมม่ันคง 
5. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญตรงกับความตองการ เชน ขาดบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ

ตรวจสอบมลพิษ 
6. การกระจายงบประมาณขาดความเหมาะสม (ส.อบจ. จะมองทองถ่ินตนเองเปนหลัก) 
7. การประสานงาน/ประสานแผนขาดความตอเนื่อง (ขาดความสมํ่าเสมอในการทํางาน) 
8. ความยุงยากของข้ันตอน ในการติดตอสวนราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
9. ไมมีการทําศูนยประสานแผน 
10. การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารของ อบจ.ระยอง มีนอย การเขาถึงขอมูลการ

ประชาสัมพันธของ อบจ.ระยอง ท่ีไมครอบคลุมประชาชนทุกระดับ 
11. มีขอจํากัดในการนํางบประมาณไปชวยเหลือ องคกร เทศบาล อบต. หรือหนวยงานอ่ืน  
12. ความไมคุมคาของการใชทรัพยากร 
13. การประสานงานระหวางหนวยงานภายในยังขาดประสิทธิภาพ 
14. บุคลากรขาดการฝกอบรมทักษะเฉพาะดานอยางตอเนื่อง 

โอกาส  
1. ไดรับการสนับสนุนการบริหารจัดการจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 

      1.1 ดานแหลงทองเท่ียว 
      1.2 ดานการเกษตร 
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      1.3 ดานการประมง 
      1.4 ดานการสงเสริมอาชีพ 
     1.5 ดานการพัฒนาชุมชน 
      1.6 ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค 

2. ไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 รองรับการทํางานของ อบจ.ระยอง 
4. มีขอมูลขาวสารกระแสโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหรับขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว 
5. มี พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542      
6. เปนแหลงเงินทุน เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมมีรายไดมาก 
7. มีนโยบายและวาระแหงชาติท่ีชัดเจนเปนแนวทางปฏิบัติ 
8. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด 
9. เทคโนโลยีถูกลง ทําใหเขาถึงและนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชทํางานไดงาย 
10. ท่ีตั้งของ อบจ.ระยอง เปนแหลงพัฒนาทางเศรษฐกิจในดานการทองเท่ียวอุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรม 
11. การสงเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในดานอุตสาหกรรม 
12. การสนับสนุนในเรื่องการทองเท่ียว 
13. จุดศูนยรวมของการคมนาคม 

  14. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมตอกับหนวยงานภาครัฐ - เอกชน - ตางประเทศ   
    15. มีศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

(Clinic Center) 

อุปสรรค  
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ 
2. ขาดความตอเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
3. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบอย สงผลใหทองถ่ินตองมี                

การปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปดวย 
4. การเมืองเขามามีบทบาทแทรกแซงในการบริหารภายใน 
5. ปญหามลภาวะสงผลตอสุขภาพของคนในชุมชน 
6. ประชากรแฝงสงผลกระทบตอการพัฒนา 
7. ระเบียบฯ ขอกฎหมาย จํากัดอํานาจหนาท่ีบางประการ เชน พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
8. ระบบฐานขอมูลไมตรงความจริง เชน จํานวนประชากรแฝงไมตรงกับฐานขอมูล                   

ทําใหการไดรับการจัดสรรบางอยางไมตรงกับความเปนจริง   
9. มลภาวะเปนพิษจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
10. ปญหาการเมืองระดับประเทศยังไมเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหนโยบาย            

การพัฒนาไมชัดเจน 
11. สถานการณความไมสงบภายในประเทศในภาพรวม 
12. ปญหาดานเศรษฐกิจชะลอตัว 
13. ประชากรยายถ่ินทําใหเกิดปญหาเด็กถูกท้ิง ยาเสพติด และอาชญากรรม 
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           3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
     ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา ผลการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน  
 1. ดานเศรษฐกิจโดยรวม ณ เดือนมีนาคม 2562 

1)ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองข้ึนอยูกับ 3 
สาขา ท่ีสําคัญ คือ สาขาการผลิต รองลงมาเปน สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาการขายสง การขาย
ปลีกฯ มีสัดสวนรอยละ 46.2 27.7 และ 7.5 ตามลําดับ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง 
แบบปริมาณลูกโซ ป 2559 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว โดยพิจารณา
จากดานอุปสงค ดานอุปทาน และดานการเงิน 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) ขยายตัวโดยดานเกษตรกรรม ขยายตัวจากปริมาณ
ผลผลิตยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึน และมันสําปะหลังท่ีราคาดี สงผลใหเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต ขณะท่ีสับปะรดหดตัว 
ดานปศุสัตวขยายตัวจากสุกรตามการขยายกําลังการผลิตของผูประกอบการรายใหญ เพ่ือสงออกไปประเทศ
เพ่ือนบาน ดานบริการและการทองเท่ียวขยายตัวตามรายไดจากการทองเท่ียว จํานวนการทองเท่ียว อัตราการ
เขาพักโรงแรมจากการสงเสริมการทองเท่ียวตามนโยบายรัฐบาลและกระตุนการทองเท่ียวภายในจังหวัด ขณะท่ี
ดานเหมืองแรและเหมืองหิน หดตัวจากแรทรายแกว หินปูน และหินแกรนิต ดานอุตสาหกรรมหดตัวตามภาษี
สรรพสามิตจากการผลิต ปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม 
  เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) ขยายตัวโดยการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจาก
ภาษีมูลคาเพ่ิม ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือนและรถยนตนั่งสวนบุคคล ขณะท่ีรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม
หดตัว การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ และปริมาณ
รถยนตเพ่ือการพาณิชย จดทะเบียนใหม ขณะท่ีพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางรวมหดตัวและดานการใชจายภาครัฐ
ขยายตัวจากรายจายลงทุนดานการคาระหวางประเทศขยายตัวจากมูลคาการนําเขาและสงออกสินคา 
  เศรษฐกิจดานการเงิน การเงินมีการขยายตัวของปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อ 
  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดอยูในเกณฑท่ีดี โดยดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยอง
เพ่ิมข้ึน การจางงานขยายตัวตามจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม 

2) ปจจัยเส่ียงดานเศรษฐกิจในป 2561 และป 2562 คือ ความไมแนนอนของนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจและนโยบายทางการคาของสหรัฐฯ และเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของจีน และความเสี่ยง
ดานภูมิรัฐศาสตร ความสามารถในการชําระหนี้ของธุรกิจ SEMs และภาคครัวเรือนท่ีลดลง การขาดแคลน
แรงงานจากการปรับตัวรับพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 การใช
จายภาครัฐท่ีอาจชะลอลงในชวงแรกจากผลของพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. 2560 

3) ปจจัยสนับสนุนสําหรับเศรษฐกิจในป 2561 และป 2562 คือ การลงทุนของภาคเอกชน
และภาครัฐ ท้ังภาคอุตสาหกรรมจากความสนใจท่ีจะลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาตรการเพ่ิม
รายไดใหแกผูมีรายไดนอย ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ และจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ดานการเกษตร  
1) ยางพารา มูลคายางพาราในป 2561 ขยายตัวรอยละ 5.3 เม่ือเทียบกับเดือน

เดียวกันของปท่ีแลว ฟนตัวมาเปนบวกจากเดือนท่ีแลวท่ีหดตัวรอยละ 26.6 จากปริมาณผลผลิตท่ีขยายตัว 
รอยละ 7.2 ตามปริมารท่ีสงออกสูตลาดมากข้ึน ขณะท่ีราคาผลผลิตหดตัว รอยละ -1.8 
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2) สับปะรด มูลคาสับปะรดในป 2561 หดตัว รอยละ37.8 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว หดตัวจากเดือนท่ีแลวท่ีขยายตัว รอยละ 9.1 ตามปริมาณผลผลิตท่ีหดตัว รอยละ 44.2 
ขณะท่ีราคาผลผลิตขยายตัว รอยละ 11.4     

3) มันสําปะหลัง มูลคามันสําปะหลัง ขยายตัว รอยละ 113.4 8 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว ชะลอตัวจากเดือนท่ีแลวท่ีขยายตัวรอยละ 235.2 ตามปริมาณและราคาผลผลิต          
ท่ีขยายตัวรอยละ 23.7 และ 72.5 ตามลําดับ เนื่องจากราคาดีสงผลใหเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตไดมากข้ึน             

4) ผลไมอ่ืน ๆ ไดดําเนินมาตรการปองกันแกไขปญหาอยางเขมขน ทําใหในปหนาจะไม
มีปญหาประกอบกับการไดรับความนิยมอยางมากในการเปดสวนใหนักทองเท่ียวเยี่ยมชมและรับประทานผลไม
ในปหนาคาดวาจะมีเพ่ิมเติมอีกหลายสวนทําใหแตละสวนมีความตองการผลไมเพ่ิมข้ึนดึงใหราคาผลไมมีราคา
สูงเชนกัน  

การวิเคราะหศักยภาพทางดานความสามารถในการปลูก พบวาจังหวัดระยองมีพืช
ท่ีสามารถปลูกไดผลผลิตดีจํานวนมาก แตยังปลูกจํานวนนอย ควรมุงเนนดานคุณภาพมากกวาปริมาณ  

3. ดานอุตสาหกรรม  
คาดวาการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองจะเติบโตข้ึนอีกมาก เนื่องจากนโยบายรัฐบาล

สนับสนุนการลงทุนของตางชาติหรือผูประกอบการในประเทศตอเนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
ตะวันออก (EASTERN SEABOARD) เปนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) ปจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทุกชนิด มีเม็ดเงินเงินลงทุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมมูลคา 1.9 ลานลานบาท 
รอยละ 36 ของประเทศ การบริหารโครงการในอดีตรัฐบาลไดออกกฎหมายจัดตั้งสํานักงานบริหารพ้ืนท่ีพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีสเทิรนซีบอรด รัฐบาลมองเห็นศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
จึงมีแนวคิดท่ีจะสรางเมืองใหมในภาคตะวันออกรองรับการลงทุนท้ังในและตางประเทศ จึงไดมีโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development) ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน ดําเนินการใน ๓ จังหวัดภาค
ตะวันออก ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเปาหมายพัฒนาใหเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน มีการสงเสริม 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย ในพ้ืนท่ี 30,000 ไร (พัฒนา 5 อุตสาหกรรมเดิม เพ่ิมเติม 5 อุตสาหกรรมใหม) แตตองใช
เทคโนโลยีข้ันสูงและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต ใหสิทธิประโยชนทางการลงทุนระดับสูงเปนพิเศษ พรอมสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการประกอบการพรอมมูลและผลักดันใหเกิดการลงทุนเปนพ้ืนท่ี ใหเกิดความเขมแข็ง 
กระจายไปในพ้ืนท่ีท่ีเปนฐานการผลิตเดิมของแตละอุตสาหกรรมใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
ในสวนของจังหวัดระยองกําหนดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลังงาน พ้ืนท่ีมาบตาพุด
เปน 1 ใน 5 ดานอุตสาหกรรม ปโตรเคมีในทวีปเอเชียและศูนยกลางดานโรงกลั่นน้ํามันและพลังงาน               
ในประเทศไทยพัฒนาสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis) ประโยชนท่ีจังหวัดระยองและ
จังหวัดเปาหมายจะไดรับ เบื้องตนเชื่อวาจะมีการลงทุนกวา 1.5 ลานลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป แบงเปน
การลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 500,000 ลานบาท การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 400,000 ลานบาท 
การกอสรางเมืองใหม โรงพยาบาล โรงเรียนท่ีอยูอาศัย 400,000 ลานบาท การทองเท่ียวเชิงคุณภาพอีก 
200,000 ลานบาท  
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4. ดานการทองเท่ียว  
     จังหวัดระยองมีความหลากหลายดานการทองเท่ียวท้ัง หาดทราย ทะเล เกาะตางๆ ภูเขา 
น้ําตก สวนผลไม รวมท้ังอาหารทะเลท่ีสด สะอาด มีชายหาดยาวกวา 100 กิโลเมตร มีเกาะเสม็ดท่ีถือเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางสูง ในป 2560 ขอมูลจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีจํานวนนักทองเท่ียว 
7,319,489 คน แบงเปนชาวไทย จํานวน 6,792,732 คน ชาวตางประเทศ จํานวน 527,216 คน ทํารายได
กวา 33,811.36 ลานบาท นักทองเท่ียวตางชาติ คือ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลี และ สหราชอาณาจักร 
มีจํานวนหองพัก 154,245 หอง จังหวัดระยองไดมุงเนนการเชื่อมตอดานการทองเท่ียวกับภาคอ่ืน ๆ เชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาควัฒนธรรม เนื่องจาก  

1) เปนแหลงศึกษาดูงานทางดานอุตสาหกรรม มีการพัฒนา Industrial Tourism โดยมี
การรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการเปดใหผูสนใจเขาศึกษาดูงานและเรียนรูการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
การดูงานทาเรือขนถายสินคา และโดยเฉพาะในดาน Green Industry การเรียนรูการจัดการสิ่งแวดลอม  
 2) เปนแหลงปลูกผลไมเมืองรอนท่ีมีชื่อเสียง แหลงปลูกผลไมเมืองรอนขนาดใหญและมีชื่อเสียง 
ของประเทศ ผลไมท่ีนิยมปลูกในจังหวัดระยอง ไดแก ทุเรียน มะมวง มังคุด สับปะรด เงาะ เปนตน  
 3) มีศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ มีสําเนียงภาษาทองถ่ินเปนของตนเอง และมีอาหาร
ทองถ่ินท่ีมีความเปนเอกลักษณ เชน หมูชะมวง แกงสมผักกระชับ มีศิลปะการแสดงทองถ่ินของระยองท่ีมี
ชื่อเสียง ไดแก การแสดงหนังใหญวัดบานดอน การแสดงลําตัด การแสดงหนังตะลุงคน  
  จํานวนนักทองเท่ียวในป 2562 คาดวาจะมีจํานวนท้ังสิ้น 8,800,000 คน โดยไดรับแรง
สนับสนุนจากมาตรการกระตุนการทองเท่ียวจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
1) ทรัพยากรปาไม จังหวัดระยองมีเนื้อท่ีตาม พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติและ พ.ร.ฎ.             

กําหนดเขตอุทยานแหงชาติจํานวน 821.99 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดระยองเหลือประมาณ 
313 ตารางกิโลเมตร หรือ 195,498 ไร รอยละ 8.81 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ในสวนท่ีเปนภูเขาสูงชันมีปญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมเพ่ือยึดถือครอบครองท่ีดิน เพ่ืออยูอาศัยและทําเกษตรกรรมก็ยังคงมีอยูบาง    
สวนอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ดและสวนรุกขชาติเพ เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ของจังหวัดระยองมีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชประโยชนรวมกันโดยเฉพาะพ้ืนท่ีบนเกาะเสม็ด และชายทะเล
อยางมาก  

2) สถานการณคุณภาพอากาศ สถานการณสารอินทรียระเหยงายในป 2559 สารเบนซีน
เกินคามาตรฐาน คาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในเวลา 1 ป เกือบทุกจุดตรวจวัด สาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากแหลงกําเนิดมลพิษบางประเภทท่ียังไมมีมาตรฐานหรือมาตรการในการควบคุม การระบาย
สารอินทรียระเหยงาย เชน ถังกักเก็บสารเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิง ทาเรือท่ีมีการเก็บรักษา ขนถายและขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมี และโรงกลั่นน้ํามัน  

3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดการน้ําของจังหวัดระยองแบงตามสภาพทาง
ลุมน้ํา ออกเปนลุมน้ําหลักได 2 พ้ืนท่ีลุมน้ํา ไดแก พ้ืนท่ีลุมน้ําคลองใหญ (แมน้ําระยอง) ขนาดพ้ืนท่ีรับน้ํา
ประมาณ 1,800 ตร.กม. ประกอบดวย อางเก็บน้ําดอกกราย อางเก็บน้ําหนองปลาไหล และอางเก็บน้ําคลองใหญ           
พ้ืนท่ีลุมน้ําประแสร ขนาดพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 1,500 ตร.กม. ประกอบดวย อางเก็บน้ําประแสรและ            
อางเก็บน้ําคลองระโอก  

จากผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ จังหวัดระยอง มีความตองการใช
น้ําท้ังสิ้นปละ 1,315.23 ลานลูกบาศกเมตร และจะเพ่ิมข้ึนเปนปละ 1,338.80 และ 1,423.55 ลานลูกบาศกเมตร 
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ในระยะ 5 และ 10 ป ตามลําดับ จากขอมูลหมูบานในจังหวัดระยองมีจํานวน 399 หมูบานและขอมูลพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดระยอง พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญมีปญหาภัยแลงอยูในระดับต่ํา มีบางสวนโดยเฉพาะพ้ืนท่ี ๆ 
หางไกลแหลงน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงระดับปานกลางถึงระดับสูง 

กรณีของของน้ําทวม เนื่องจากมีแมน้ําระยองและลําคลองเปนทางรวมน้ําจากแหลงตาง ๆ    
ในพ้ืนท่ีเพ่ือไหลลงสูทะเล ดังนั้นเม่ือเกิดสภาวะฝนตกหนักในชวงฤดูฝน ประกอบกับการเกิดสภาวะน้ําปาไหลหลาก 
ทําใหเกิดภาวะน้ําไหลลนตลิ่งและทวมในพ้ืนท่ีบริเวณตลิ่งและท่ีลุม นอกจากนี้การใชท่ีดินของราษฎรในพ้ืนท่ี 
เชน การถมท่ี การบุกรุกปาตนน้ําเพ่ือทําสวนยางและการสรางอาคารรุกล้ําลําน้ําก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
ปญหาอุทกภัยรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณคลองทับมา  

4) การจัดการขยะ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1,000 ตันตอวัน การดําเนินการท่ีสําคัญ
คือการดําเนินโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองควบคูกับการพัฒนา
โครงการสูเทคโนโลยีการแปลงขยะเปนพลังงาน ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการบริหาร
จัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยองโดยแปลงขยะเปนพลังงาน การพัฒนาระบบกาจัดขยะไปสูเทคโนโลยีการ
แปลงขยะเปนพลังงาน (Waste to Energy) โครงการดังกลาวมุงเนนการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปผลิตเปน
เชื้อเพลิง (RDF) โดยใหเอกชนเปนผูลงทุนในการจัดหาพรอมกับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณในระบบการแปลง
ขยะมูลฝอยใหเปนพลังงาน จะทําใหสถานการณขยะของจังหวัดระยองดีข้ึน  

6. ดานความม่ันคง  
จังหวัดระยองเปนจังหวัดชายทะเล ภัยคุกคามความม่ันคงสวนใหญเปน “ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

“Non-Traditional Threat” เปนภัยคุกคามในทุก ๆ มิติ ที่ไมใชภัยคุกคามเฉพาะมิติดานทางการทหาร 
ปจจุบันและอนาคต ภัยคุกคามสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความอยูดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีจะตอง
ไดรับการแกไขโดยเรงดวน ไดแก  

1) ดานยาเสพติด สถานการณยาเสพติดของจังหวัดระยองอยูในระดับไมรุนแรงไมพบการผลิต
ในพ้ืนท่ีมีผูเสพ/ผูติดยาเสพติดกระจายตัวอยูในทุกพ้ืนท่ีของอําเภอ สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด
สามารถควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน แตเนื่องจากปญหายาเสพติด
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือไมใหปญหายาเสพติดขยายตัวมาก
ข้ึนประกอบกับสถานการณยาเสพติดในปจจุบันเริ่มปรากฏปญหาเพ่ิมมากข้ึน ยังคงมีบางพ้ืนท่ีท่ีควรใหความ
สนใจเปนพิเศษและตองเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดและแหลงม่ัวสุม พ้ืนท่ีแพร
ระบาดไดแก อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอปลวกแดง และมาบตาพุด เครือขาย
กลุมการคา ไดแก เครือขายกลุมผูตองหาพนโทษ หรือไดรับการพักการลงโทษแลวมาจับกลุมรวมกันคายาเสพติด  

2) ประชากรแฝง จากการสํารวจจํานวนประชากรแฝงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาเม่ือป พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจํานวน 455,138 คน ดังนั้น 
เม่ือเปรียบเทียบพบวาผูประกันตนท่ีไมไดยายทะเบียนราษฎรมีจํานวนถึง 253,414 คน หรือคิดเปนรอยละ 
23.7 ของประชากรแฝงท้ังจังหวัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจํานวน 106,101 คน ซ่ึงสูง
กวาประมาณ 1 เทาของจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรคาดวาประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนเปน 796,510 คนเปนอยางนอยในป 2560 โดยมีสัดสวนประชากรแฝงท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
จะตองมีแผนการรองรับสัดสวนความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงไดมีการการรณรงคใหยายทะเบียนบานมาท่ีจังหวัดระยอง 
ซ่ึงดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว 

 



           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๗๘ 
 

ปญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความอยูดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดระยอง 
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง และจะตองไดรับการแกไขโดยดวน ไดแก 
 1. ปญหาท่ีเกิดจากการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม  
  1) มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
เขตประกอบอุตสาหกรรมไออารพีซี ไดสงผลกระทบตอชุมชนอยางชัดเจน มีกลิ่นรบกวนจากสารเคมี เชน          
สารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน ไอกรดซัลฟูริก และอะดรีโลไนคริล เปนตน รวมท้ังฝุนละอองขนาดเล็ก ท่ีเกิดจาก
อุตสาหกรรม  

 2) คุณภาพน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติ พบวาน้ําทะเลชายฝง และน้ําในคลองธรรมชาติ      
ในบริเวณพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียง มีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียในระดับสูงมาก 
ตองไดรับการบําบัดอยางถูกวิธี สวนน้ําใตดิน (น้ําบาดาล) พบวามีสารปนเปอนท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ท่ีกําหนด 

 3) การขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในผังเมือง ในชวงหลาย 10 ป ท่ีผานมา การปรับเปลี่ยน       
ผังเมืองระยอง และขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีมาบตาพุดและขางเคียง เปนไปตามความตองการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยไมคํานึงถึงพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีเกษตร ทําใหมีการขยายตัวของพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 

 4) ประชากรแฝง ในชวงของการขยายตัวดานอุตสาหกรรมทําใหมีจํานวนประชากรแฝง        
เขามาจํานวนมากจากตางถ่ิน เพ่ือเขามาทํางานในโรงงานตาง ๆ โดยมิไดยายทะเบียนบานมาดวยทําให
ประชากรแฝงในระยองเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ประมาณการวาปจจุบันระยองมีประชากรแฝง ประมาณ 
500,000 คน 

 5) สังคม เชน ดานการศึกษา สถานท่ีศึกษาโดยเฉพาะในระดับพ้ืนฐานยังไมเพียงพอรองรับ
กับจํานวนประชากรแฝง ดานสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขมีนอย ไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน โดยเฉพาะแพทยผูเชี่ยวชาญ เฉพาะทางทุกสาขา ดังนั้น ความตองการของพ้ืนท่ีท่ีสําคัญคือบุคลากร
ทางการแพทย และสถานรักษาพยาบาลเฉพาะดานท่ีเก่ียวกับสารพิษและสารเคมี 
 2. ปญหาดานการเกษตร มักจะประสบปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเกือบทุกป เนื่องจาก
ผลิตสินคาไดมากเกินความตองการของตลาด โครงสรางการผลิต เกษตรกรรม อาชีพหลักเพียงไมก่ีชนิด คือ 
ยางพารา ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมละท้ิงไรนา มีการขายท่ีดินไป
จํานวนมาก จะเหลือเฉพาะท่ีอยูอาศัย และมีการเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคอุตสาหกรรม ปจจัยการผลิตมี
ราคาสูงข้ึน โดยเฉพาะคาจางแรงงานภาคการเกษตร  
 3. ปญหาดานการทองเท่ียว มีการบุกรุกชายหาดและพ้ืนท่ีสาธารณะชายหาดท่ีมีความยาวประมาณ 
100 กิโลเมตร ขยะและความสะอาดบริเวณชายหาดและเกาะแกง เกือบทุกหาดของจังหวัดระยองมีปญหา
ดานภาพลักษณความสกปรกของบริเวณชายหาด การเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ คุณภาพ
และมาตรฐานของโรงแรมและท่ีพักไมเหมาะสมกับระดับราคา โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทองเท่ียว และความ
เชื่อม่ันในมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัย
ทางทะเลชายฝง การรบกวนนักทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ  
 4. ปญหาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ผลกระทบมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดแก มลพิษทางอากาศ น้ําและมลพิษจากกากอุตสาหกรรม การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง  

5. ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท้ังในเมือง อําเภอและตําบล นอกจากนั้นระดับ
คุณภาพของบริการยังมีมาตรฐานคอนขางต่ํา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               สวนท่ี 3 
         การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัต ิ
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หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาความเปนเลิศดาน  - บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ กองการศึกษาฯ

การศึกษา ศาสนา  - บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ กองแผนฯ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา   

ทองถิ่น และการกีฬา  - บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ กองแผนฯ

   และนันทนาการ

2 การพัฒนาและสงเสริมการ  - บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยาง    และนันทนาการ

สมดุลและยั่งยืน

3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่  - บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองทรัพยากร กองแผนฯ

เปนมิตร และบริหารจัดการ   ธรรมชาติและ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม  - บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบ กองทรัพยากร สํานักปลัดฯ

และการเมือง ตามหลัก ภายใน ธรรมชาติและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดลอม

 - บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ สํานักปลัดฯ

 - บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลัดฯ

 - บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯ

 - บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็ง สํานักปลัดฯ

ของชุมชน

 - บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม สํานักปลัดฯ

และนันทนาการ

 - การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ สํานักปลัดฯ กองชาง

การโยธา

5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  - บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง กองพัสดุฯ

ทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

6 การพัฒนาการเกษตร  - การเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัดฯ กองชาง

เศรษฐกิจ และปรับโครงสราง  - บริการชุมชนและสังคม สรางความเขมแข็ง สํานักปลัดฯ กองชาง

ใหสมดุลและแขงขันได ของชุมชน

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

          1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผ. 01 บญัชสีรุปโครงการพัฒนาทองถ่ิน
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ผ. 01

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา

     ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

     การกีฬา

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 10,950,000 7 11,552,000 6 11,900,000 6 11,900,000 6 11,900,000 30 58,202,000

     1.2 แผนงานการศึกษา 177 413,564,594 285 815,718,552 466 1,986,469,823 421 1,843,274,432 414 1,656,346,807 1,763 6,715,374,208

     1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 48 62,002,500 119 217,007,960 129 338,229,860 99 229,700,000 101 231,210,000 496 1,078,150,320

รวม 230 486,517,094 411 1,044,278,512 601 2,336,599,683 526 2,084,874,432 521 1,899,456,807 2,289 7,851,726,528

2.) ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

     เชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

     2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 55,500,000 31 271,443,250 42 438,179,250 26 135,286,000 19 85,586,000 130 985,994,500

รวม 12 55,500,000 31 271,443,250 42 438,179,250 26 135,286,000 19 85,586,000 130 985,994,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และ

     บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     อยางยั่งยืน

     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 53,000,000 4 57,000,000 2 35,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 11 205,000,000

     3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 22,950,000 13 60,390,000 20 55,030,000 15 37,159,300 15 37,159,300 70 212,688,600

     3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 25 856,700,000 48 2,234,164,400 70 3,387,320,000 26 1,775,443,400 15 922,689,400 184 9,176,317,200

รวม 35 932,650,000 65 2,351,554,400 92 3,477,350,000 42 1,842,602,700 31 989,848,700 265 9,594,005,800

4.) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ

     การเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 64 115,317,000 90 246,437,980 102 212,762,000 100 192,122,000 99 142,122,000 455 908,760,980

     4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 11,980,000 8 11,830,000 15 18,660,000 9 13,930,000 9 13,930,000 50 70,330,000

     4.3  แผนงานการศึกษา 1 24,000,000 4 125,000,000 4 125,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 15 324,000,000

     4.4  แผนงานสาธารณสุข 6 153,963,000 18 281,644,400 15 273,404,600 12 260,614,600 12 260,614,600 63 1,230,241,200

     4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห 10 13,210,000 20 24,210,000 24 28,034,600 19 19,210,000 19 19,210,000 92 103,874,600

     4.6  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 9,800,000 14 33,200,000 16 36,500,000 9 30,200,000 9 30,200,000 55 139,900,000

     4.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14 26,500,000 32 98,655,000 39 156,004,000 18 53,050,000 17 39,250,000 120 373,459,000

     4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 19,120,000 8 30,930,000 18 187,209,000 7 21,670,000 7 21,670,000 43 280,599,000

รวม 114 373,890,000 194 851,907,380 233 1,037,574,200 177 615,796,600 175 551,996,600 893 3,431,164,780

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5.) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดาน

     อยางสมดุลและยั่งยืน

     5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 71 1,285,903,500 234 2,726,736,600 472 3,246,664,996 62 941,569,500 55 803,299,500 894 9,004,174,096

     5.2  แผนงานการเกษตร 4 85,000,000 10 139,100,000 17 378,609,400 4 75,000,000 4 75,000,000 39 752,709,400

     5.3 แผนงานการพาณิชย 3 15,300,000 4 17,300,000 4 17,300,000 2 5,300,000 2 5,300,000 15 60,500,000

รวม 78 1,386,203,500 248 2,883,136,600 489 3,625,274,396 66 1,016,569,500 59 878,299,500 948 9,817,383,496

6.) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และ

     ปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 20,039,000 14 164,844,000 18 227,951,000 17 133,746,000 13 67,041,000 65 613,621,000

     6.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 31,200,000 7 104,550,000 5 74,150,000 3 41,000,000 3 41,000,000 21 291,900,000

     6.3  แผนงานการเกษตร 17 93,555,000 28 112,089,000 23 70,972,050 18 36,994,050 18 36,994,050 104 350,604,150

รวม 23 144,794,000 49 381,483,000 46 373,073,050 38 211,740,050 34 145,035,050 190 1,256,125,150

รวมทั้งสิ้น 492 3,379,554,594 998 7,783,803,142 1,503 11,288,050,579 875 5,906,869,282 839 4,550,222,657 4,715 32,936,400,254

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผ. 02 บญัชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ยทุธศาสตรที์่ 1 
  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการกีฬา 
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 1. เพื่อสงเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน ประชาชนและ สํานักปลัดฯ

พระเจาอยูหัวฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจา ผูเขารวม ขาราชการมีสวนรวม

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยูหัวฯ กิจกรรม ในการถวายความ

2. เพื่อใหขาราชการ จงรักภักดี

และประชาชนมีสวน

รวมในการแสดงความ

จงรักภักดี

2 เฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อสงเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนและ สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา ผูเขารวม ขาราชการมีสวนรวม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ กิจกรรม ในการถวายความ

สยามบรมราชกุมารี กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม จงรักภักดี

รัตนราชสุดาฯ ราชกุมารี

2. เพื่อใหขาราชการ

และประชาชนมีสวน

รวมในการแสดงความ

จงรักภักดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 รับเสด็จฯ ของจังหวัดระยอง เพื่อแสดงความจงรัก ประชาชนในจังหวัด 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      จํานวนครั้ง พระบรมวงศานุวงศ กองแผนฯ

ภักดีตอพระบรม ระยองทุกหมูเหลารวม ในการรับเสด็จ ไดรับความสะดวก

วงศานุวงศทุกพระองค ถวายความจงรักภักดี สบาย

4 สนับสนุนการสงเสริมการปกครอง 1. จัดทําเอกสารเพื่อ 1. จัดทําเอกสารเพื่อ 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ผลการดําเนิน กองการศึกษาฯ

ระบอบประชาธิปไตยอันมี เผยแพรพระเกียรติคุณ เผยแพรพระเกียรติคุณ เอกสาร การของสถาบัน สํานักปลัดฯ

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ของพระบาทสมเด็จ ของพระบาทสมเด็จ เผยแพร พระมหาชนกจังหวัด

พระเจาอยูหัวฯและ พระเจาอยูหัวฯและ ระยองไปสูประชาชน

พระบรมวงศานุวงศ พระบรมวงศานุวงศ

ทุกพระองค ทุกพระองค

2. อบรมประชาชนและ 2. อบรมประชาชน และ

เยาวชนในพื้นที่จังหวัด เยาวชนในพื้นที่

ระยอง จังหวัดระยอง

5 เพิ่มศักยภาพในการ เพื่อใหการดําเนินงาน จัดกิจกรรมการประชา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน ประชาชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

ปองกันและแกไขปญหา ปองกันและแกไขปญหา สัมพันธรณรงค สราง ประชาชนที่ ตระหนักถึงพิษภัย

ยาเสพติดของศูนยอํานวย ยาเสพติดของจังหวัด ความรูความเขาใจในโทษ ไดรับความรู ของยาเสพติดและ

การปองกันและปราบปราม ระยองในดานตางๆ พิษภัยของยาเสพติด ในการ นําความรู ความ

ยาเสพติดจังหวัดระยอง เกิดเอกภาพและ ตลอดจนระดมสรางความ แกไขปญหา เขาใจที่ไดรับจาก

(ศอ.ปส.จ.รย.) ประสิทธิภาพ เปนไป รวมมือรวมใจจากทุกภาค ยาเสพติด การจัดกิจกรรมไปใช

ตามยุทธศาสตรที่รัฐบาล สวนเพื่อเขารวมในการ ใหเกิดประโยชน

กําหนด แกไขปญหาในระดับพื้นที่

และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

ยานพาหนะ 

น้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจน

เครื่องมือ เครื่องใชอื่น ๆ 

ที่จําเปน
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 จางเหมาจัดทําปายชื่ออาคารเรียน เพื่อจัดทําปายชื่อ จางเหมาจัดทําปายชื่อ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนปาย โรงเรียนมัธยมตากสิน ร.ร.มัธยม

ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ของโรงเรียนมัธยม โรงเรียนมัธยมตากสิน ที่ติดตั้ง ระยอง มีปายชื่ออาคาร ตากสินระยอง

ตากสินระยอง ระยอง ภายในอาคาร เรียนที่มีตราของโรงเรียน

ที่สวยงาม

7 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ จางเหมาจัดทําปาย - 322,000 - - - จํานวนประชาชน วิทยาลัยฯ มีปายเพื่อ กองการศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ ผูที่ไดรับทราบ ประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ตากสินระยอง ขาวสาร อาชีวศึกษาตากสินระยอง

อนุบาลนานาชาติ

ตากสินแกลง

8 คากอสรางปายประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ กอสรางปายประชาสัมพันธ - 330,000 - - - จํานวนประชาชน ประชาชนชุมชนทราบถึง กองการศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง โรงเรียนอนุบาล ผูที่ไดรับทราบ ขอมูลของโรงเรียนอนุบาล ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

นานาชาติตากสินแกลง ขาวสาร นานาชาติตากสินแกลง ตากสินแกลง

รวม 10,950,000 11,552,000 11,900,000 11,900,000 11,900,000
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารเรียน - 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   จํานวน นักเรียนมีสถานที่ กองแผนฯ

โรงเรียนในเขตจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมการเรียน อาคารเรียน ในการจัดการเรียน

การสอนอยางเพียงพอ การสอนและมีอาคาร

เรียนอยางเพียงพอ

2 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารเรียน  - 4,831,000 2,000,000  -  - จํานวน นักเรียนมีสถานที่ กองแผนฯ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมการเรียน อาคารเรียน ในการจัดการเรียน

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ การสอนและมีอาคาร

เรียนอยางเพียงพอ

3 กอสรางอาคารเรียน  เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคาร ค.ส.ล.   - 4,000,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน หมูที่ 1 เรียนและหองเรียน 2 ชั้นขนาดกวาง 6 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ ยาว 30 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน ใชสอยจํานวนไมนอยกวา การสอน 

360 ตร.ม.จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบจ.ระยอง) 

4 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน   - 1,500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองปาไม เรียนและหองเรียน อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัด จัดกิจกรรมการเรียน

การเรียนการสอน การสอน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน   - 1,000,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานวังหิน ต.วังหวา เรียนและหองเรียน (ตามแบบ อบจ.ระยอง) อาคารเรียน เพียงพอตอการ

อ.แกลง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัด จัดกิจกรรมการเรียน

การเรียนการสอน การสอน 

6 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน   - 600,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานเนินสุขสํารอง เรียนและหองเรียน (ตามแบบ อบจ.ระยอง) อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน การสอน 

7 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 15,000,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานคาย หมูที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียน 2 ชั้นขนาดกวาง 20 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ ยาว 40 ม.หรือมีพื้นที่ใช จัดกิจกรรมการเรียน

สอยจํานวนไมนอยกวา การสอน 

1,600  ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

8 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ขนาดกวาง  - 2,000,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดละหารไร หมูที่ 8 จัดกิจกรรมการเรียน 20 ม. ยาว 30 ม. หรือมี อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา จัดกิจกรรมการเรียน

600 ตร.ม. การสอน 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

9 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 3,500,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียน ชั้นเดียว ขนาดกวาง 20 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.หนองไร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ  ยาว 40 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

ใชสอยไมนอยกวา การสอน 

800 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)



หนา 88
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 13,000,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค จัดกิจกรรมการเรียน 4 ชั้น ใตถุนโลงขนาดกวาง อาคารเรียน เพียงพอตอการ

หมูที่ 5 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง การสอนอยางเพียงพอ 9.40 ม.ยาว 40 ม.หรือมี จัดกิจกรรมการเรียน

จ.ระยอง พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา การสอน 

376 ตร.ม. (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

11 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 3,000,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองมวง หมูที่ 4 เรียนและหองเรียน ชั้นเดียวขนาดกวาง 20 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ ยาว 40 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน ใชสอยไมนอยกวา 800 การสอน 

ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

12 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน   - 966,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานชุมแสง อ.วังจันทร เรียนและหองเรียน (ตามแบบ อบจ.รย.) อาคารเรียน เพียงพอตอการจัด

จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ กิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน การสอน 

13 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 14,622,000  -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จัดกิจกรรมการเรียน 2 ชั้นขนาดกวาง 20 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

จังหวัดระยอง 1 หมูที่ 2 การสอนอยางเพียงพอ ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใชสอยจํานวนไมนอยกวา การสอน 

1,600 ตร.ม. จํานวน 

 1 หลัง(ตามแบบ อบจ.รย.)

14 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 5,300,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดมาบขา(มาบขาวิทยาคาร) จัดกิจกรรมการเรียน ชั้นเดียวขนาดกวาง 25 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

หมูที่ 5 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา การสอนอยางเพียงพอ ยาว 50 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

จ.ระยอง ใชสอยไมนอยกวา 1,250 การสอน 

ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.)
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 5,300,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเอง จัดกิจกรรมการเรียน ชั้นเดียวขนาดกวาง 25 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

จังหวัดระยอง 7 หมูที่ 3 ต.มะขามคู การสอนอยางเพียงพอ ยาว 50 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใชสอยไมนอยกวา 1,250 การสอน 

ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.)

16 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารเรียน - 7,024,500  -  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดน้ําคอก จัดกิจกรรมการเรียน อบจ.ระยอง 4 ชั้น อาคารเรียน เพียงพอตอการ

(ราษฎรอนุกูล) ต.น้ําคอก การสอนอยางเพียงพอ 14 หองเรียน จัดกิจกรรมการเรียน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การสอน 

17 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารอเนก  - 3,900,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานชงโค หมูที่ 3 เรียนและหองเรียน ประสงคขนาดกวาง 20 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.วังจันทน อ.วังจันทร จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ ยาว 40 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน ใชสอยไมนอยกวา 800 การสอน 

ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

18 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารอเนก  - 5,000,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานสีระมัน หมูที่ 4 เรียนและหองเรียน ประสงคขนาดกวาง 30 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ  ยาว 36 ม. หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน ใชสอยไมนอยกวา 1,080 การสอน 

ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

19 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคารเรียน  - 2,500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนเกาะแกวพิศดาร หมูที่ 4 อาคารเรียนและ จํานวน 1 หลัง อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หองเรียนเพียงพอ (ตามแบบ อบจ.รย.) ที่เพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียน

กับการจัดการเรียน การสอน 

การสอน
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารเรียน  - 4,831,000 1,635,000  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมการเรียน จํานวน 2 หลัง อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

21 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น - 4,000,000 4,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา เรียนและหองเรียน 24 หองเรียน ใตถุนโลง อาคารเรียน เพียงพอตอการ

หมูที่ 3 ต.บานฉาง เพียงพอกับการจัดการ พรอมหองน้ําทุกชั้น จัดกิจกรรมการเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง เรียนการสอน (ตามแบบ อบจ.ระยอง) การสอน 

22 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ ปรับปรุงอาคารเรียน - - 1,000,000  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดน้ําคอก (ราษฎรอนุกูล) จัดกิจกรรมการเรียน อบจ.ระยอง 4 ชั้น อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ 14 หองเรียน จัดกิจกรรมการเรียน

23 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น - - 14,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง เรียนและหองเรียน ใตถุนโลง อาคารเรียน เพียงพอตอการ

หมูที่ 2 ต.บานฉาง เพียงพอกับการจัดการ จัดกิจกรรมการเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง เรียนการสอน การสอน 

24 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น - - 10,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม เรียนและหองเรียน 12 หองเรียน ขนาดกวาง อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ 9.40 ม. ยาว 48 ม. หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน ใชสอยจํานวนไมนอยกวา การสอน 

1,353.60 ตร.ม. (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

25 ปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง ตอเติม - - 1,200,000   - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเนินพระ ในการจัดการเรียนการ อาคารเรียน(หองปฏิบัติการ อาคาร เพียงพอตอการจัด

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง สอนและจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร) กิจกรรมการเรียน

จ.ระยอง อยางเพียงพอ การสอน 
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

26 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น - - 13,580,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม สถานที่ในการจัด ขนาดกวาง 9.40 ม. อาคาร อเนกประสงคในการ

 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การเรียนการสอนและ ยาว 40 ม. จํานวน 1 หลัง อเนกประสงค จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมอยาง (ตามแบบ อบจ.รย.) และปลอดภัย การเรียนการสอน

เพียงพอ ปลอดภัย

27 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคารอเนก  - - 3,150,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานชะวึก หมูที่ 3 อาคารเรียนและ ประสงคขนาดกวาง 14 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หองเรียนเพียงพอ ยาว 35 ม.หรือมีพื้นที่ ที่เพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียน

กับการจัดการเรียน ใชสอยไมนอยกวา490  การสอน 

การสอน ตร.ม. จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

28 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคารอเนก  - - 4,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขาวังมาน หมูที่ 5 อาคารเรียนและ ประสงคขนาดกวาง 30 ม. อาคารเรียน เรียนเพียงพอตอ

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หองเรียนเพียงพอ ยาว 35 ม.หรือมีพื้นที่ ที่เพียงพอ การจัดกิจกรรม

กับการจัดการเรียน ใชสอยไมนอยกวา1,050 การเรียนการสอน 

การสอน ตร.ม. จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

29 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว - - 736,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานทุงเค็ด หมูที่ 2 เรียนและหองเรียน ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 12 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน อบจ.รย.) การสอน 

30 ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน  - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดบานดอน เรียนและหองเรียน อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน การสอน 
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31 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  -  - 5,450,000  -  - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานแมน้ําคู หมูที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียน ชั้นเดียวขนาดกวาง 20 ม. อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ ยาว 60 ม.หรือมีพื้นที่ จัดกิจกรรมการเรียน

ใชสอยไมนอยกวา 1,200 การสอน 

ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.)

32 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารเรียน  - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเนินพระ เรียนและหองเรียน (ตามแบบ อบจ.ระยอง) อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน การสอน 

33 ปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางหลังคาเชื่อมทางเดิน - 870,000 870,000 - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขาชะอาง- ในการจัดการเรียนการ ระหวางอาคาร และปูกระเบื้อง อาคาร เพียงพอตอการจัด

ครอมคลอง หมูที่ 5 ต.เขานอย สอนและจัดกิจกรรม พื้นมีพื้นที่ไมนอยกวา กิจกรรมการเรียน

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง อยางเพียงพอ 166 ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.) การสอน 

34 กอสรางอาคารเรียนโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารเรียน 96,000,000 55,227,000 - - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

นานาชาตากสินแกลง หมูที่ 1 เรียนและหองเรียน ค.ส.ล. พรอมระบบ อาคารเรียน เพียงพอตอการ

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เพียงพอกับการจัดการ สาธารณูปโภค จัดกิจกรรมการเรียน

เรียนการสอน การสอน 

35 กอสราง/ปรับปรุงอาคาร เพื่อใหนักเรียนมี กอสราง/ปรับปรุง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

อเนกประสงคโรงเรียน อาคารเรียนอยาง อาคารเรียนอบจ.ระยอง อาคาร อเนกประสงคในการ

ในจังหวัดระยอง เพียงพอในการจัด ในพื้นที่โรงเรียนใน จัดกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียน จังหวัดระยอง การเรียนการสอน

การสอนใหกับนักเรียน (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

36 ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุงตอเติมอาคาร 5,000,000 3,270,000 11,000,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ในการจัดการเรียนการ อเนกประสงค อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรม 

อยางเพียงพอ การเรียนการสอน
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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37 กอสรางอาคารอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 8,690,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีสถานที่ กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา หมูที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียน ชั้นเดียวขนาดกวาง 21 ม. อาคารเรียน ในการจัดการเรียน

ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่ การสอนและมีอาคาร

ใชสอยไมนอยกวา 840 เรียนอยางเพียงพอ

ตร.ม.จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

38 กอสรางอาคารอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 9,660,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีสถานที่ กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา จัดกิจกรรมการเรียน ขนาดกวาง 30 ม.ยาว อาคารเรียน ในการจัดการเรียน

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ 72 ม.หรือมีพื้นที่ใชสอย การสอนและมีอาคาร

รวมไมนอยกวา 2,160 เรียนอยางเพียงพอ

ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

39 กอสรางอาคารอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารเรียน  - 4,000,000 -  -  - จํานวน นักเรียนมีสถานที่ กองแผนฯ

โรงงเรียนบานเขาวังมาน หมูที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียน 2 ชั้น 4 หองเรียน อาคารเรียน ในการจัดการเรียน

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การสอนอยางเพียงพอ จํานวน 1 หลัง การสอนและมีอาคาร

เรียนอยางเพียงพอ

40 ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ใน ปรับปรุงตอเติมอาคาร - 3,270,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา การจัดการเรียนการสอน อเนกประสงค อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และจัดกิจกรรมอยาง อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

เพียงพอ การสอน

41 กอสรางตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางตอเติมอาคาร  - 600,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ในการจัดการเรียนการ ค.ส.ล.เดิม กวาง 7 ม. อาคาร อเนกประสงคในการ

หมูที่ 3 ต.เนินพระ สอนและจัดกิจกรรม ยาว 25 ม.ตอเติมใหมี อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยางเพียงพอ ขนาดความยาวรวม 35 ม. การสอน

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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42 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - 3,000,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานชะวึก หมูที่ 3  ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

จ.ระยอง อยางเพียงพอ การสอน

43 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - 3,000,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

อ.แกลง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

44 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - 3,000,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขาหินแทน ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

45 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - 2,500,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

บานมาบเตย ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

46 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - 2,500,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

บานมาบยางพรพิทยาคม ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

47 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. - 5,700,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองทราย หมูที่ 7 ในการจัดการเรียน ชั้นเดียวขนาดกวาง 17 ม. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง การสอนและจัด ยาว 31.50 ม.และ อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

กิจกรรมอยางเพียงพอ ปรับปรุงสนามเด็กเลนกัน การสอน

รั้วรอบเทพื้นค.ส.ล.พรอม

ปูยางสังเคราะห(ยางพารา) 

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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งบประมาณ

48 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - 5,300,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองระกํา ในการจัดการเรียน โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง การสอนและจัด อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

กิจกรรมอยางเพียงพอ การสอน

49 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ กอสรางอาคาร อเนกประสงค - 3,000,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนวิบูลวิทยา ต.ตาขัน บริการหนวยงาน อาคาร อเนกประสงคในการ

อ.บานคาย จ.ระยอง ประชาชน ในการทํา อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน

กิจกรรมของชุมชน การสอน 

เลนกีฬาและการจัด

งานประเพณีตาง ๆ

50 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - - 2,116,800 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเนินพระ อ.เมืองระยอง ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

51 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 5,300,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานยางเอน หมูที่ 6 ในการจัดการเรียน โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง การสอนและจัด อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

กิจกรรมอยางเพียงพอ การสอน

52 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 2,959,000 2,959,000 - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

53 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 7,000,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ในการจัดการเรียนการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม อเนกประสงค จัดกิจกรรม 

อยางเพียงพอ การเรียนการสอน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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54 ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง ตอเติม - - 312,000     - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ในการจัดการเรียนการ อาคารหอประชุม อาคาร เพียงพอตอการจัด

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียน

อยางเพียงพอ การสอน 

55 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว - - 3,289,000 - - จํานวน นักเรียนมีโรงอาหาร กองแผนฯ

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา หมูที่ 1 ในการจัดกิจกรรม ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 25 ม. อาคาร สําหรับรับประทาน

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง อยางเพียงพอ (ตามแบบ อบจ.ระยอง) อเนกประสงค อาหารกลางวัน

56 ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง ตอเติม อาคารเรียน - - 250,000     - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนบานมะเดื่อ ต.เขานอย ในการจัดการเรียนการ อาคาร เพียงพอตอการจัด

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียน

อยางเพียงพอ การสอน 

 

57 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 4,800,000 - - จํานวน นักเรียนมีโรงอาหาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานหวยทับมอญ ในการจัดการเรียนการ ขนาดกวาง 30 ม. อาคาร สําหรับรับประทาน

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม ยาว 36 ม. สูง 10 ม. อเนกประสงค อาหารกลางวัน

อยางเพียงพอ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

58 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 25,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีโรงอาหาร กองแผนฯ

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการจัดการเรียนการ 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง อาคาร สําหรับรับประทาน

วิทยาลัยเทคนิคระยอง สอนและจัดกิจกรรม (ตามแบบ อบจ.ระยอง) อเนกประสงค อาหารกลางวัน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยางเพียงพอ
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59 ปรับปรุงตอเติมอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง ตอเติม - - 2,000,000   - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด ในการจัดการเรียนการ อาคารโรงอาหาร อาคาร เพียงพอตอการจัด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียน

อยางเพียงพอ การสอน 

60 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารโรงอาหาร - - 16,900,000 - - จํานวน นักเรียนมีโรงอาหาร กองแผนฯ

โรงเรียนวัดชากลูกหญา หมูที่ 2 ในการจัดกิจกรรม ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกวาง อาคาร สําหรับรับประทาน

ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยางเพียงพอ 24 ม. ยาว 40 ม. อเนกประสงค อาหารกลางวัน

จํานวน 1 หลัง และ

กอสรางอาคารหองน้ํา - 

หองสุขา ค.ส.ล. ขนาดกวาง

3 ม. ยาว 7.50 ม. 

จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

61 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 2,000,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขาหินแทน ต.วังหวา ในการจัดการเรียนการ ขนาดกวาง 20 ม. อาคาร อเนกประสงคในการ

อ.แกลง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม ยาว 40 ม. จํานวน 1 หลัง อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ การสอน

62 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง ตอเติม - - 1,500,000   - - จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองแผนฯ

โรงเรียนนิคมวิทยา ต.นิคมพัฒนา ในการจัดการเรียนการ อาคารโรงอาหาร อาคาร เพียงพอตอการจัด

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียน

อยางเพียงพอ การสอน 
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63 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคารโรงอาหาร - - 3,415,500 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนบานมะเดื่อ สถานที่ในการจัดการ อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เรียนการสอนและจัด อเนกประสงค จัดกิจกรรม 

กิจกรรมอยางเพียงพอ การเรียนการสอน

64 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคารอเนก - - 5,000,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนสุนทรภูพิทยา ต.กร่ํา สถานที่ในการจัด ประสงคโครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

 อ.แกลง จ.ระยอง การเรียนการสอนและ จํานวน 1 หลัง อเนกประสงค จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมอยาง และปลอดภัย การเรียนการสอน

เพียงพอ ปลอดภัย  

65 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 1,000,000 - - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม หมูที่ 2 ในการจัดการเรียนการ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 30 ม. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง จ.ระยอง สอนและจัดกิจกรรม หรือมีพื้นที่ใชสอยจํานวน อเนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียน 

อยางเพียงพอ ไมนอยกวา 150 ตร.ม. การสอน

(ตามแบบ อบจ.รย.)

66 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 2,959,000 2,959,000 - จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองแผนฯ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สถานที่ในการจัดการ โครงสราง ค.ส.ล. อาคาร อเนกประสงคในการ

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เรียนการสอนและจัด อเนกประสงค จัดกิจกรรม 

กิจกรรมอยางเพียงพอ การเรียนการสอน

67 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย
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68 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 1,785,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองปาไม หมูที่ 6 ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย

69 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 4,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนบานชําฆอ ต.ชําฆอ ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย

70 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 250,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนบานมะเดื่อ  ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย

71 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 5,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย

72 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 2,500,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนบานน้ํากรอย ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

หมูที่ 7 ต.หวยทับมอญ ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย

73 กอสรางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางปรับปรุงอาคาร - - 5,500,000 - - จํานวน นักเรียนมีหลังคา กองแผนฯ

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ความปลอดภัยและ อเนกประสงค นักเรียนที่ไดรับ ทางเดิน เพื่อใช

จังหวัดระยอง 3 ต.มะขามคู ไดรับความสะดวก ความสะดวก สัญจรไปมาไดอยาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ในการสัญจรไปมา และปลอดภัย ปลอดภัย
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74 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีหองน้ํา มีหองน้ําใชอยาง กองแผนฯ

ใหกับสถานศึกษา ความสะดวกและมีหองน้ํา หองสุขา สาธารณะใหกับ เพียงพอ เพียงพอ นักเรียนมี

ในพื้นที่จังหวัดระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดี

อนามัยใชอยางเพียงพอ ระยอง

75 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - 500,000 - - - มีหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนวัดทากง ความสะดวกและมีหองน้ํา เพียงพอ อยางเพียงพอ และถูก

อ.แกลง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะสุขภาพ

อนามัยใชอยางเพียงพอ อนามัยที่ดี

76 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - 560,000 - - - มีหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองน้ําแดง ความสะดวกและมีหองน้ํา เพียงพอ อยางเพียงพอ และถูก

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะสุขภาพ

อนามัยใชอยางเพียงพอ อนามัยที่ดี

77 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - - 506,200 - - มีหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนวัดชากลูกหญา ต.หวยโปง ความสะดวกและมีหองน้ํา เพียงพอ อยางเพียงพอ และถูก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะสุขภาพ

อนามัยใชอยางเพียงพอ อนามัยที่ดี

78 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - - 700,000 - - มีหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ความสะดวกและมีหองน้ํา เพียงพอ อยางเพียงพอ และถูก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะสุขภาพ

อนามัยใชอยางเพียงพอ อนามัยที่ดี

79 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา- - - 900,000 - - จํานวน นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนวัดหนองกันเกรา หมูที่ 1 ความสะดวกและมีหองน้ํา หองสุขา ค.ส.ล. ชั้นเดียว หองน้ําที่ อยางเพียงพอ และ

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 9 ม. เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ

อนามัยใชอยางเพียงพอ หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา และถูก มีสุขภาพอนามัยที่ดี

27 ตร.ม. จํานวน 1 หลัง สุขลักษณะ

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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80 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - - 795,000 - - จํานวนหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองปาไม หมูที่ 6 ความสะดวกและมีหองน้ํา ที่เพียงพอ อยางเพียงพอ และ

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข และถูก ถูกสุขลักษณะ

อนามัยใชอยางเพียงพอ สุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

81 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - 487,000 487,000 - - จํานวนหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส หมูที่ 2 ความสะดวกและมีหองน้ํา ที่เพียงพอ อยางเพียงพอ และ

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข และถูก ถูกสุขลักษณะ

อนามัยใชอยางเพียงพอ สุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

82 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา - - 400,000 - - จํานวนหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

โรงเรียนสุนทรภูพิทยา ต.กร่ํา ความสะดวกและมีหองน้ํา ที่เพียงพอ อยางเพียงพอ และ

อ.แกลง จ.ระยอง สะอาด ถูกตองตามสุข และถูก ถูกสุขลักษณะ

อนามัยใชอยางเพียงพอ สุขลักษณะ มีสุขภาพอนามัยที่ดี

83 กอสรางอาคารหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางหองน้ํา-หองสุขา ขนาด - - 4,000,000   - - จํานวนหองน้ํา นักเรียนมีหองน้ําใช กองแผนฯ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ความสะดวกและมีหองน้ํา กวาง 3 ม. ยาว 10 ม. จํานวน ที่เพียงพอ อยางเพียงพอ และ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ทาประดู สะอาด ถูกตองตามสุข 2 หลัง และขนาดกวาง 7.50 ม. และถูก ถูกสุขลักษณะและมี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อนามัยใชอยางเพียงพอ ยาว 20 ม. จํานวน 1 หลัง สุขลักษณะ สุขภาพอนามัยที่ดี

(ตามแบบ อบจ.รย.)

84 กอสรางอาคารหองสมุดใหกับ เพื่อใหนักเรียนมี กอสรางอาคารหองสมุด 1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   จํานวนอาคาร นักเรียนมีแหลง กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง พฤติกรรมดานการอาน ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ หองสมุด เรียนรูศึกษาคนควา 

และการเรียนที่ดีขึ้น จังหวัดระยอง สืบคนขอมูล

85 สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนา เพื่อพัฒนาหองสมุดของ จัดหาสื่อ หนังสือและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน นักเรียนมีหองสมุด กองแผนฯ

หองสมุดโรงเรียน โรงเรียน ใหนักเรียนมี โปรแกรมสําหรับหองสมุด วัสดุ/ครุภัณฑ ที่มีสื่อสิ่งพิมพเพียง

แหลงเรียนรู ที่ทันสมัย ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ พอตอความตองการ 

เพียงพอตอความ จังหวัดระยอง ของนักเรียน ครู

ตองการ และบุคลากร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

86 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณและสื่อการ นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน เรียนรู เพื่อใชในการเรียน ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนาทักษะ การสอนใหกับสถานศึกษา

ความรูความสามารถ ในจังหวัดระยอง

ดานคอมพิวเตอร 1.จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานมาบตาพุด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดน้ําคอก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

3. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดบานดอน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

5. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนชุมชนวัดทับมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง



หนา 103

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 6. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนวัดเนินพระ

ความรูความสามารถ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ดานคอมพิวเตอร 7. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานเขานอย  

อ.แกลง จ.ระยอง

8. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานหนองคุย

อ.แกลง จ.ระยอง

9. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานเขาสํารอง

ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง

10. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส

อ.แกลง จ.ระยอง



หนา 104

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 11. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 480,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนวัดพลงชางเผือก

ความรูความสามารถ อ.แกลง จ.ระยอง

ดานคอมพิวเตอร 12. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอนใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานวังหิน ต.วังหวา

อ.แกลง จ.ระยอง

13. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 190,000 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานคลองทุเรียน

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

14. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 567,900 567,900 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานเจริญสุข ประโยชน ที่ทันสมัย

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง

15. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 450,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานทาเสา

อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 105

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 16. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 470,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด

ความรูความสามารถ อ.บานฉาง จ.ระยอง

ดานคอมพิวเตอร 17. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 470,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดบานฉาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง

18. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 470,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณ - 

รังสรรค อ.บานฉาง จ.ระยอง

19. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 470,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดสระแกว 

อ.บานฉาง จ.ระยอง

20. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 410,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง

อ.บานฉาง จ.ระยอง



หนา 106

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 21. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 851,000     - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ
พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนบานฉางกาญจนกุล
ความรูความสามารถ วิทยา ต.บานฉาง อ.บานฉาง
ดานคอมพิวเตอร จ.ระยอง

22.จัดซื้อคอมพิวเตอร - 440,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานคลองน้ําแดง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

23. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 499,200 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานคลองบางบอ

อ.วังจันทร จ.ระยอง

24. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานมาบชางนอน

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

25. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 395,600 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

โรงเรียนบานยุบตาเหนง 

หมูที่ 4 ต.ปายุบใน 

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง



หนา 107

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 26. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประโยชน ที่ทันสมัย

ความรูความสามารถ ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา

ดานคอมพิวเตอร 27. จัดซื้อคอมพิวเตอร - 500,000 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานยางเอน ประโยชน ที่ทันสมัย

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา

จ.ระยอง

28. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 900,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ประโยชน ที่ทันสมัย

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

29. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานตะพุนทอง ประโยชน ที่ทันสมัย

หมูที่ 6 ต.กะเฉด 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

30. จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

อุปกรณเพื่อใชในการเรียน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การสอน ใหกับโรงเรียน                                                 ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

บานชําสมอ อ.แกลง จ.ระยอง



หนา 108

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 31. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนวัดเกาะลอย หมูที่ 3 ประโยชน ที่ทันสมัย

ความรูความสามารถ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

ดานคอมพิวเตอร 32. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 266,850 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานเขาลอย หมูที่ 5 ประโยชน ที่ทันสมัย

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง

33. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 266,850 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนวัดดอนจันทน ประโยชน ที่ทันสมัย

หมูที่ 1 ต.หนองละลอก

อ.บานคาย จ.ระยอง

34. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนบานปากแพรก ประโยชน ที่ทันสมัย

ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

35. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 445,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ประโยชน ที่ทันสมัย

หมูที่ 1 ต.พลา 

อ.บานฉาง จ.ระยอง



หนา 109

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 36. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 483,900     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก หมูที่ 6 

ความรูความสามารถ ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง

ดานคอมพิวเตอร 37. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 387,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี
การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน คอมพิวเตอรที่ทันสมัย
โรงเรียนวัดชากหมาก หมูที่ 2
ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง
38.จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุป- - - 600,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

กรณเพื่อใชในการเรียนการสอน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

ใหกับโรงเรียนนิคมสรางตนเอง                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

จังหวัดระยอง 3 ต.มะขามคู ประโยชน ที่ทันสมัย

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

39. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ประโยชน ที่ทันสมัย

จังหวัดระยอง 4 ต.พนานิคม

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

40. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ                                                 ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ประโยชน ที่ทันสมัย

จังหวัดระยอง 5 ต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



หนา 110

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1. เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 41. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ
พรอมอุปกรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

ใชในการเรียนการสอน การเรียนการสอน ใหกับ ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

2. เพื่อพัฒนาทักษะ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ประโยชน ที่ทันสมัย

ความรูความสามารถ จังหวัดระยอง 6 ต.พนานิคม

ดานคอมพิวเตอร อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
42. จัดซื้อคอมพิวเตอร - - 500,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียน การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ที่ไดรับ คอมพิวเตอร

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ประโยชน ที่ทันสมัย

จังหวัดระยอง 7 ต.มะขามคู

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

87 จางครูสอน เพื่อใหมีครูเพียงพอ จางครูสอนใหกับ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

ตอจํานวนเด็กนักเรียน สถานศึกษา บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวนเด็ก

ในจังหวัดระยอง การศึกษา นักเรียน

1.จางครูสอนใหกับ 500,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดน้ําคอก ต.น้ําคอก บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

2.จางครูสอนใหกับ 189000 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

3.จางครูสอนใหกับ 378000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

4.จางครูสอนใหกับ - 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดชากกอไผ บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน



หนา 111

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดจางบุคลากรครู เพื่อใหมีบุคลากรครู 5.จางครูสอนใหกับ - 189,000 189,000 189,000 189,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

เพียงพอตอจํานวน โรงเรียนวัดหวงหิน ต.ชากบก บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

เด็กนักเรียน อ.บานคาย จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

6.จางครูสอนใหกับ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

หมูที่ 7 ต.บานฉาง การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง

7.จางครูสอนใหกับ - 180,000 180,000 150,500 150,500 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

หมูที่ 6 ต.บานฉาง  การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง

8.จางครูสอนใหกับ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานคลองบางไผ บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

หมูที่ 4 ต.สํานักทอน การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง

9.จางครูสอนใหกับ - 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดชากหมาก บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง การศึกษา เด็กนักเรียน

จ.ระยอง

10.จางครูสอนใหกับ - 360,000 360,000 360,000 360,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณ - บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

รังสรรค ต.สํานักทอน การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง

11.จางครูสอนใหกับ - 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

หมูที่ 6 ต.สํานักทอน การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.บานฉาง จ.ระยอง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดจางบุคลากรครู เพื่อใหมีบุคลากรครู 12.จางครูสอนใหกับ - 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

เพียงพอตอจํานวน โรงเรียนวัดสระแกว หมูที่ 3 บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

เด็กนักเรียน ต.สํานักทอน อ.บานฉาง การศึกษา เด็กนักเรียน

จ.ระยอง

13.จางครูสอนใหกับ - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานแกงหวาย หมูที่ 6 บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

14.จางครูสอนใหกับ 200,000 220,000 300,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานยุบตาเหนง บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

หมูที่ 4 ต.ปายุบใน อ.วังจันทร การศึกษา เด็กนักเรียน

จ.ระยอง

15.จางครูสอนใหกับ 200,000 220,000 220,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.หวยทับมอญ การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

16.จางครูสอนใหกับ - 360,000 360,000 360,000 360,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองระกํา บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา การศึกษา เด็กนักเรียน

จ.ระยอง

17.จางครูสอนใหกับ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัด บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ระยอง 9 หมูที่ 7 ต.พนานิคม การศึกษา เด็กนักเรียน

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

18.จางครูสอนใหกับ - - 450,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดบานดอน หมูที่ 4 บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

จ.ระยอง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดจางบุคลากรครู เพื่อใหมีบุคลากรครู 19.จางครูสอนใหกับ - - 18,000,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ
เพียงพอตอจํานวน สถาบันอาชีวศึกษาภาค บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน
เด็กนักเรียน ตะวันออกวิทยาลัยเทคนิค การศึกษา เด็กนักเรียน

ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20.จางครูสอนใหกับ - - 300,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ
โรงเรียนบานหวงหิน บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน
ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน
21.จางครูสอนใหกับ - - 189,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ
โรงเรียนบานเขาลอย หมูที่ 5 บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน
ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน
22.จางครูสอนใหกับ - - 189,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ
โรงเรียนวัดเขาสํารอง บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน
ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

23.จางครูสอนใหกับ - - 189,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเขานอย บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

24.จางครูสอนใหกับ - - 189,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานชําสมอ หมูที่ 7 บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

25.จางครูสอนใหกับ - - 189,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองคุย หมูที่ 5 บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน

26.จางครูสอนใหกับ - - 189,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ

โรงเรียนวัดสํานักกะทอน บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน

หมูที่ 1 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง การศึกษา เด็กนักเรียน

จ.ระยอง
27.จางครูสอนใหกับ - - 300,000 - - จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองแผนฯ
โรงเรียนบานวังหิน บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน
ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน



หนา 114

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

88 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ เทคโนโลยีการเรียน พรอมระบบปฏิบัติการและ นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

จังหวัดระยอง การสอนที่ทันสมัย อุปกรณที่เกี่ยวของกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

การสอนใหกับสถานศึกษา

ในจังหวัดระยอง

89 จัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีการเรียน พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ การสอนที่ทันสมัย การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

จังหวัดระยอง สถานศึกษาในจังหวัดระยอง

1.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 1,100,000   - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดเนินพระ ต.เนินพระ 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 490,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

วิทยาลยสารพัดชางระยอง

ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 4.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีการเรียน พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ การสอนที่ทันสมัย การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

จังหวัดระยอง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง

5.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 180,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อ กองแผนฯ

เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน นักเรียน การเรียน

ใหกับโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา                 ที่ไดรับ การสอน

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา ประโยชน ที่เพียงพอ

จ.ระยอง  

6.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดกรอกยายชา

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

7.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

8.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง หมูที่ 6

ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง



หนา 116

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 500,000     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง

หมูที่ 1 ต.บานฉาง อ.บานฉาง

จ.ระยอง

10.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 499,200     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนบานพยูน หมูที่ 4

ต.บานฉาง อ.บานฉาง

จ.ระยอง

11.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน - - 499,200     - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

พรอมอุปกรณเพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนดานเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ใหกับ ประโยชน ที่ทันสมัย

โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม หมูที่ 1

ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

90 จัดซื้อครุภัณฑสื่อการเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

การสอนพรอมอุปกรณ การเรียนการสอนที่ พรอมอุปกรณ เพื่อใชใน นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

เพียงพอ การเรียนการสอนใหกับ ประโยชน

สถานศึกษาในจังหวัดระยอง

1.จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใชเปน - 214,000 - - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

สื่อการเรียนการสอนใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

โรงเรียนวัดน้ําคอก ต.น้ําคอก                                 ประโยชน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง



หนา 117

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑสื่อการเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 2. จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใชเปน - - 477,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

การสอนพรอมอุปกรณ การเรียนการสอนที่ สื่อการเรียนการสอน ใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

เพียงพอ โรงเรียนวัดชากลูกหญา ประโยชน

ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

3. จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใชเปน - - 477,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

สื่อการเรียนการสอนใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ประโยชน

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

4. จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช - - 1,200,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

เปนสื่อการเรียนการสอนใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา ประโยชน

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

5. จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใชเปน - - 91,400 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

สื่อการเรียนการสอน ใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

โรงเรียนบานเขาหวยมะหาด ประโยชน

หมูที่ 7 ต.บานฉาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง

6. จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใชเปน - - 272,500 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

สื่อการเรียนการสอน ใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค ประโยชน

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง

7. จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใช - - 46,700 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

เปนสื่อการเรียนการสอนใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

โรงเรียนวัดชากหมาก หมูที่ 2 ประโยชน

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง



หนา 118

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อครุภัณฑสื่อการเรียน เพื่อใหนักเรียนมีสื่อ 8.จัดซื้อทีวีดิจิตอลเพื่อใชเปน - - 273,000 - - จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองแผนฯ

การสอนพรอมอุปกรณ การเรียนการสอนที่ สื่อการเรียนการสอน ใหกับ นักเรียนที่ไดรับ การสอนที่เพียงพอ

เพียงพอ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง ประโยชน

หมูที่ 2  ต.บานฉาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง

91 จัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียนและ 1.เพื่อใหสถานศึกษามี จัดซื้อครุภัณฑสําหรับจัดทํา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน นักเรียนมีหองเรียนที่ กองแผนฯ

หองปฏิบัติการ ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ ครุภัณฑประจําหองเรียน หองเรียนและหองปฏิบัติ ครุภัณฑ พรอมดวยครุภัณฑและ

จังหวัดระยอง และหองปฏิบัติการ การที่ทันสมัยใหกับโรงเรียน สื่อการเรียนที่ครบและ

ที่ทันสมัยและครบครัน ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ

ทุกหองเรียน

2. เพื่อใหสถานศึกษา

มีหองศิลปะ สําหรับ

จัดการเรียนการสอน

3. เพื่อใหสถานศึกษา

มีหองนาฏศิลปสําหรับ

จัดการเรียนการสอน

4. เพื่อใหมีหองจัดเก็บ

เอกสารทางวิชาการ

และหองปฏิบัติงาน

อยางเปนสัดสวน

92 มหกรรมการศึกษาทองถิ่น เพื่อใหนักเรียน ครูและนักเรียนไดเขารวม 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000 จํานวน ครูและนักเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ

บุคลากรมีความรูความ การแขงขันตามโครงการ โครงการ การพัฒนาความรูดาน

สามารถดานวิชาการ มหกรรมการศึกษา วิชาการ



หนา 119

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

93 พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ ใหกับ 1. เพื่อพัฒนาหอง จัดหาอุปกรณและครุภัณฑ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน โรงเรียนมีหอง กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง วิชาการสําหรับเก็บ หองวิชาการเพื่อการเก็บ วัสดุ/ครุภัณฑ วิชาการสําหรับ

ขอมูลและวางแผนงาน รวบรวมขอมูลสารสนเทศ พัฒนาดานการจัด

ดานวิชาการเพื่อพัฒนา และการวางแผนทาง การศึกษาที่ได

ตามเปาหมาย วิชาการใหกับโรงเรียน  มาตรฐาน

2. เพื่อใหนักเรียนมีผล ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น มีสื่อเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สงเสริม

กิจกรรมของนักเรียนให

เรียนตามความสามารถ

94 ดําเนินงานดานการศึกษา 1.เพื่อพัฒนาระบบการ ครูปละบุคลากรทางการ 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 จํานวนครูและ นักเรียนจาก กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในจังหวัดระยอง เรียนการสอนโรงเรียน ศึกษาในจังหวัดระยอง เชน นักเรียนใน โรงเรียนในจังหวัด

ในจังหวัดระยองใหได  - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง ระยองจํานวน 

มาตรฐานและเปน ไดรับประโยชน ประมาณ 

ตนแบบใหกับโรงเรียน  - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 6,000 คน

อื่นๆ ในจังหวัดระยอง ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง)

และภูมิภาคอื่นใน  - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ประเทศไทย ตากสินระยอง

2.เพื่อเปนการสงเสริม

คุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียน

ในจังหวัดระยอง

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ใหกับนักเรียนโรงเรียน

ในจังหวัดระยอง



หนา 120

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

95 อบรมกฎหมายเบื้องตนสําหรับ เพื่อใหเยาวชนมีความรู จัดอบรมใหความรูดานกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารับ เยาวชนมีความรูเรื่อง กองการศึกษาฯ

เยาวชนของนักเรียนโรงเรียน เรื่องกฎหมายเบื้องตน การอบรม กฎหมายเบื้องตน

ในสังกัด อบจ.ระยอง

96 อุนรักถักทอสายใจครอบครัว เพื่อเปนการสรางความ จัดอบรมใหความรู 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จํานวนผูเขารับ นักเรียนและ กองการศึกษาฯ

สัมพันธที่ดีระหวาง การอบรม ผูปกครองมีความ

นักเรียนกับผูปกครอง สัมพันธที่ดีตอกัน

97 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ เพื่อติดตามปรเมินผล โรงเรียนที่ผานการนิเทศ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน การบริหารจัดการ กองการศึกษาฯ

บริหารจัดการศึกษาทองถิ่นของ การบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล โรงเรียน การศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง ศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ระยอง

ในสังกัด อบจ.ระยอง มีคุณภาพมากขึ้น

98 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อใหการดําเนินการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 400,000 - 400,000 - 400,000 จํานวน การจัดทําแผนพัฒนาฯ กองการศึกษาฯ

จัดทําแผนพัฒนาการ ของกองการศึกษาฯ เลมแผนพัฒนา เปนไปดวยความ

ศึกษาถูกตองตาม เรียบรอยถูกตองตาม

ระเบียบ ระเบียบ

99 สนับสนุนคาใชจาย ในสังกัด อบจ.ระยอง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง 16,848,000 16,848,000 16,848,000 16,848,000 16,848,000 จํานวน นักเรียนไดรับประทาน กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา มีอาหารกลางวันอยาง นักเรียนที่ไดรับ อาหารกลางวันที่มี

คาอาหารกลางวัน เพียงพอ สวัสดิการ คุณคาทางโภชนาการ

ครบถวน

100 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อประเมินการจัดการ ประเมินบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนบุคลากร การจัดการเรียนการสอน กองการศึกษาฯ

สังกัด อบจ.ระยอง เรียนการสอนของ ร.ร. ที่ไดรับ ของโรงเรียนในสังกัด 

ในสังกัด อบจ.ระยอง การประเมิน อบจ.ระยอง มีคุณภาพ

101 ตอตานยาเสพติด เพื่อใหนักเรียนรูจักใช จัดกิจกรรม รณรงคปองกัน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน นักเรียนรูจักใชเวลา กองการศึกษาฯ

เวลาวางใหเปน ตอตานยาเสพติดใหแก ผูรวมกิจกรรม วางใหเกิดประโยชน

ประโยชน ไดฝกศีล ผูปกครองนักเรียนในสังกัด 

สมาธิและปญญา อบจ.ระยอง
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102 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 1.เพื่อจายเปนคาใช จัดอบรม สัมมนา ศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน คณะกรรมการ กองการศึกษาฯ

ประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา จายในการอบรมและ ดูงานใหคณะกรรมการ ผูเขารับ ประสานงานวิชาการ

ทองถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาและ ศึกษาดูงานของคณะ วิชาการการจัดการศึกษา การอบรม การจัดการศึกษา

ศึกษาดูงานระดับกลุมจังหวัดการ กรรมการประสานงาน ทองถิ่นและบุคลากร ทองถิ่นและบุคลากร

ศึกษาทองถิ่นที่ 9 (ภาคตะวันออก) วิชาการการจัดการศึกษา ทางการศึกษา ทางการศึกษามีการ

ทองถิ่นและบุคลากร พัฒนาความสามารถ 

ทางการศึกษา ปฏิบัติงานไดอยางมี

2.เพื่อเสริมสราง ประสิทธิภาพ

ศักยภาพและเพิ่มพูน

ประสบการณใหคณะ

กรรมการประสานงาน

วิชาการการจัดการ

ศึกษาทองถิ่นและ

บุคลากรทางการศึกษา

103 อบรมสรางภูมิคุมกัน 1.เพื่อจายเปนคา จัดกิจกรรมรณรงค อบรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน นักเรียน ครู และ กองการศึกษาฯ

ยาเสพติดใหเด็กนักเรียน ครู ใชจายตามโครงการ ใหเด็กนักเรียน ครู และ ผูเขารวม บุคลากรในสถาน

และบุคลากรทางการศึกษา อบรมสรางภูมิคุมกัน บุคลากรในสถานศึกษา กิจกรรม ศึกษาไดรับความรู 

ยาเสพติดใหเด็ก สังกัด อบจ.ระยอง สามารถนําไปปรับใช

นักเรียน ครู และ ในชีวิตประจําวัน

บุคลากรในสถานศึกษา

สังกัด อบจ.ระยอง

2.เพื่อใหความรูและ

สรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหนักเรียนครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา
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104 งานวันครู เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ครูในสังกัดโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน ครูไดรับการยกยอง กองการศึกษาฯ

ใหแกครู เพื่อยกยอง อบจ.ระยอง ผูเขารวมงาน เชิดชูเกียรติเปนที่

เชิดชูพระคุณครู จํานวน 100 ราย  ยอมรับของสังคม

105 สงเสริมพัฒนาการเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรู จัดอบรมพัฒนาการเรียนรู 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ พระสังฆาธิการ กองการศึกษาฯ

พระพุทธศาสนาแกพระสังฆาธิการ พระพุทธศาสนาแด พระพุทธศาสนาแด ผูที่ไดรับ พระภิกษุและ

พระภิกษุ และสามเณรจังหวัดระยอง พระสังฆาธิการ พระสังฆาธิการ พระภิกษุ การอบรม สามเณรมีคุณธรรม

พระภิกษุและสามเณร และสามเณร จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดระยอง

106 ดําเนินงานดานการศึกษาของโรงเรียน 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1. เชิงปริมาณ จํานวน - 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน 1.ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

ในสังกัดองคการบริหาร ครูและบุคลากรทางการ 50 คน ครูและบุคลากร ผูเขารวม การศึกษามีศักยภาพ

สวนจังหวัดระยอง (การเสริม ศึกษาใหมีศักยภาพสูงสุด ทางการศึกษา โรงเรียน โครงการ สูงสุดมีคุณภาพ

สรางสมรรถนะครู มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในสังกัดองคการบริหาร มาตรฐานสากล

และบุคลากรทางการศึกษา 2.เพื่อสงเสริมใหครูและ สวนจังหวัดระยอง ที่มี 2.ครูและบุคลากรทาง

ในการใชภาษาอังกฤษ บุคลากรทางการศึกษามี การสอนและใชภาษาอังกฤษ การศึกษามีเจตคติที่ดีตอ

เจตคติที่ดีตอการสอน เปนสื่อ การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 3.ครูและบุคลากรทาง

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ การศึกษามีพัฒนาการ

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพิ่มพูนศักยภาพและยก

ทางดานการสอนภาษา ระดับผลสัมฤทธิ์ทางดาน

อังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

107 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการ อบรมพัฒนาครู พนักงานจาง - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ กองการศึกษาฯ

พัฒนาครูพนักงานจาง และบุคลากรทางการศึกษา ผูเขารับ บุคลากรทางการ 

และบุคลากรทางการ ของสถานศึกษาในสังกัด การอบรม ศึกษามีความรู 

ศึกษาใหสามารถพัฒนา อบจ.ระยอง ความสามารถ

ผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามเกณฑ
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108 อบรมเชิงปฏิบัติ 1. เพื่อใหผูเขารับการ 1. เชิงปริมาณบุคลากรครูชาว - 75,000 75,000 75,000 75,000 จํานวน ผูเขาอบรมไดมีความรู กองการศึกษาฯ

การสอน Phonics อบรมไดรับความรูและ ตางประเทศและชาวไทยที่สอน ผูเขารวม ทักษะในการสอน

และการสอนการอานสําหรับ สามารถนําไปใช ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล โครงการ Phonics ไดอยางมี

ครูระดับประถมศึกษา ประโยชนในการสอนได ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล ประสิทธิภาพ

และเด็กเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ 2.เพื่อใหผูเขาอบรม นานาชาติตากสินบานคาย  เหมาะสมกับผูเรียน

ระดับปฐมวัย สามารถสอน Phonics (วัดหวายกรอง) และโรงเรียน ถึงแมจะมีเอกสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อนุบาลนานาชาติตากสิน อุปกรณ สื่อการเรียน

เหมาะสมกับผูเรียนในภาวะ ระยอง การสอนที่จํากัดและ

ที่มีเอกสารอุปกรณสื่อ 2. เชิงคุณภาพ พัฒนาวิธีการสอนอาน 

การเรียนการสอนที่จํากัด    2.1 รอยละ 80% ของ และสงผลไปยังผูเรียน 

3.เพื่อใหผูเขารับการ ผูเขาอบรมสามารถออกเสียง ใหเกิดประสิทธิภาพ

อบรมไดพัฒนาวิธีการ ภาษาอังกฤษไดถูกตอง และประสิทธิผลสูงสุด

สอนการอานและสงผล    2.2 รอยละ 80% ของ

ไปยังผูเรียนใหเกิด ผูเขาอบรมสามารถนําความรู

ประสิทธิภาพและ ความรูที่ไดลงสูผูเรียน

ประสิทธิผลสูงสุด

109 พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ ใหกับ 1.เพื่อพัฒนาหอง จัดหาอุปกรณและครุภัณฑ - 400,000 - - - จํานวน โรงเรียนมีหองวิชาการ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง วิชาการสําหรับเก็บ หองวิชาการเพื่อการเก็บ วัสดุ/ครุภัณฑ สําหรับพัฒนา

ขอมูลและวางแผน รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการจัดการศึกษา

วิชาการเพื่อพัฒนา และการวางแผนทาง ที่ไดมาตรฐาน

ตามเปาหมาย วิชาการใหกับโรงเรียน  

2.เพื่อใหนักเรียนมีผล ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น มีสื่อเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย สงเสริม

กิจกรรมของนักเรียนให

เรียนตามความสามารถ
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110 จัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียนและ 1.เพื่อใหสถานศึกษามี จัดซื้อครุภัณฑสําหรับ  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน นักเรียนมีหองเรียน กองการศึกษาฯ

หองปฏิบัติการ ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ ครุภัณฑประจําหองเรียน จัดทําหองเรียนและหอง ครุภัณฑ ที่พรอมดวยครุภัณฑ

จังหวัดระยอง และหองปฏิบัติการที่ทัน ปฏิบัติการที่ทันสมัยใหกับ และสื่อการเรียนที่

สมัยและครบครันทุก โรงเรียนในพื้นที่ ครบและมี

หองเรียน ประสิทธิภาพ

2.เพื่อใหสถานศึกษามี

หองศิลปะสําหรับจัด

การเรียนการสอน

3. เพื่อใหสถานศึกษา

มีหองนาฏศิลปสําหรับ

จัดการเรียนการสอน

4.เพื่อใหมีหองจัดเก็บ

เอกสารทางวิชาการ

และหองปฏิบัติงาน

อยางเปนสัดสวน

111 พัฒนาหองวัดผลประเมินผล เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร การจัดเก็บงานใหเปนระบบ   -        200,000      200,000      200,000      200,000 ความพึงพอใจ ระบบงานวัดผล กองการศึกษาฯ

และระบบงานวัดผล เครื่องพิมพ และ จัดเก็บเอกสาร เพื่อจะให นักเรียน ครูและ อํานวยความสะดวกใน

ตูเอกสาร ขอมูลเปนปจจุบันและ ผูปกครอง การปฏิบัติงานไดอยาง

สะดวกในการใชงาน รวดเร็ว ถูกตอง และทัน

ตอความตองการใชงาน

112 วัยรุน วัยใส ใสใจปองกัน เพื่อใหนักเรียนมีความรู ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน - - 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ นักเรียนมีความรูความ กองการศึกษาฯ

การตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศ ความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ในสังกัดองคการบริหารสวน ของผูเขารวม เขาใจเกี่ยวกับปญหา

ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร และผลกระทบที่เกิดขึ้น จังหวัดระยอง รอยละ 90 ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศ

สวนจังหวัดระยอง จากการมีเพศสัมพันธกอน จํานวน 200 คน ของกลุม สัมพันธกอนวัยอันควร

วัยอันควรและการตั้งครรภ เปาหมาย และการตั้งครรภที่

ที่ไมพรอม ไมพรอม
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113 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อฝกฝนการใช นักเรียน ครู บุคลากรทาง - 64,000 64,000 64,000 64,000 จํานวน 1. นักเรียน ครู และ กองการศึกษาฯ

การเรียนรูทักษะภาษาใน ASEAN ภาษาตางประเทศ การศึกษาสังกัด อบจ.ระยอง ผูเขารวม บุคลากรทางการศึกษา

2.เพื่อสงเสริมใหผูเขา จํานวน 50 คน โครงการ สามารถฝกพื้นฐาน

อบรมมีความรูความคิด การใชภาษาใน ASEAN

ริเริ่มสรางสรรคสามารถ 2. นักเรียน ครูและ

สนทนาหรือใหความรู บุคลากรทางการศึกษา

ภาษาใน ASEAN มีความรู ความคิดริเริ่ม

3. เพื่อสงเสริมการอยู สรางสรรค สามารถ

รวมกันอยางสันติสุข สนทนาหรือใหความรู

4. เพื่อปลูกฝงทัศนคติ ภาษาใน ASEAN

ที่ดีงามดานศิลปวัฒน - 3. นักเรียน ครูและ

ธรรมของกันและกัน บุคลากรทางการศึกษา

5.เพื่อเปนการสรางพื้นฐาน ไดเรียนรูการ

ของการนําไปใชในการ อยูรวมกันอยางสันติสุข

ประชาสัมพันธจังหวัด 4. นักเรียน ครู และ

ระยองและใหขอมูลตางๆ บุคลากรทางการศึกษา

ดานภาษาตางประเทศได ไดปลูกฝงทัศนคติที่ดีงาม

6.ฝกประสบการณจริง ทางดานศิลปวัฒนธรรม

ใหผูเขารับการอบรม ของกันและกัน

เชิงปฏิบัติการไดใช

ภาษาใน ASEAN

114 จัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมกระบวน จัดซื้อครุภัณฑสื่อการเรียน - 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   จํานวน โรงเรียนมีความพรอม กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียน การสอนใหกับสถานศึกษา นักเรียนที่ไดรับ ในการเรียนการสอน

ใหบรรลุเปาหมายตาม ในจังหวัดระยอง ประโยชน

หลักสูตรการเรียนการสอน
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115 อุนรักถักทอสายใจครอบครัว 1.เพื่อสรางความสัมพันธ 1. เชิงปริมาณ - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1.สรางความสัมพันธความ กองการศึกษาฯ 

ความเขาใจอันดีในทุกฝายให 1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยม ผูเขารวม เขาใจอันดีในทุกฝายใหเกิด

เกิดความรักและมีรากฐาน ศึกษาปที่ 2 และโรงเรียน โครงการ ความรักและมีรากฐานทาง

ทางอารมณที่พรอมเผชิญและ มัธยมตากสินระยอง อารมณที่พรอมเผชิญและ

แกไขปญหา 1.2เจาหนาที่ดําเนินการอบรม แกไขปญหา

2.เพื่อใหนักเรียนไดตระหนัก ประกอบดวย ครู และบุคลากร 2.นักเรียนไดตระหนักถึง

ถึงสถาบันครอบครัวและทํา ที่เกี่ยวของกับนักเรียนมัธยม สถาบันครอบครัวและ

ใหเกิดการสรางกิจกรรม ศึกษาปที่ 2 และเจาหนาที่ กิจกรรมทําใหเกิดการสราง

ที่จะสานความสัมพันธ กองการศึกษา ที่จะสานความสัมพันธสราง

3.เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานึก 2. เชิงคุณภาพ ความเขาใจรวมกันกับ

ที่ดีตระหนักและเห็นความ นักเรียนมีความเขาใจบทบาท ครอบครัว

สําคัญของบทบาทหนาที่ของ หนาที่สภาวะอารมณที่จะ 3. นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี

ตนเอง สงผลตออนาคตใหอยูในสังคม ตระหนักและเห็นความ

4.เพื่อใหนักเรียนมีภูมิคุมกัน ไดอยางมีความสุข สําคัญของบทบาทหนาที่

และสามารถนําความรูที่ไดรับ ของตนเอง

ไปใชประโยชนในการปองกัน 4.นักเรียนมีภูมิคุมกันและ

ปญหาตางๆและประสบความ สามารถนําความรูที่ไดรับ

สําเร็จในการดํารงชีวิตในที่สุด ไปใชประโยชนในการ

ปองกันปญหาตางๆ และ

ประสบความสําเร็จในการ

ดํารงชีวิตในที่สุด

116 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจาย คาใชจายเดินทางไปราชการ  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ กองการศึกษาฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในการเดินทางไปราชการ โครงการ/ บุคลากรทางการศึกษา 

ครั้ง ไดพัฒนาความรูและ

ศักยภาพ
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117 แขงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อใหนักเรียนในสังกัด เชิงปริมาณ นักเรียนเขารวมแสดง - 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน นักเรียนมีศักยภาพ กองการศึกษาฯ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อบจ.ระยอง และโรงเรียนใน ศักยภาพและผลงานไมนอยกวา ผูเขารวม และมีคุณลักษณะ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด อปท.ในจังหวัดระยอง รอยละ90 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ โครงการ อันพึงประสงคตาม

ไดแสดงศักยภาพและผลงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา จุดมุงหมายของ

รวมทั้งคัดเลือกเปนตัวแทน ขั้นพื้นฐานกําหนดจัดขึ้น หลักสูตรแกนกลาง

เขตพื้นที่การศึกษาเขารวม เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนที่เขา ขั้นพื้นฐาน 

แขงขันในงานศิลปหัตถกรรม แขงขันมีศักยภาพทางวิชาการมี พ.ศ. 2551 สูงขึ้น

นักเรียนระดับภาคกลางและ คุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุด

ภาคตะวันออก มุงหมายหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 

สูงขึ้น

118 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดการเรียนการสอนใหกับ  -  - 450,000 900,000 1,350,000 จํานวน สถานศึกษาสามารถ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาจัดการเรียน ในการจัดการศึกษา นักเรียน ผูที่ไดรับ บริหารจัดการดาน

การสอน (รายหัว) ประโยชน การเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ

119 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อหนังสือเรียน  -  - 103,125 206,250 309,375 จํานวน การจัดการเรียนการสอน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาหนังสือเรียน ผูที่ไดรับ เปนไปอยางมีคุณภาพ

ประโยชน

120 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออุปกรณการเรียน  -  - 73,750 147,500 221,250 จํานวน การจัดการเรียนการสอน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาอุปกรณการเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ เปนไปอยางมีคุณภาพ

121 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  -  - 82,500 170,000 247,500 จํานวน นักเรียนไดรับเครื่องแบบ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาเครื่องแบบ คาเครื่องแบบนักเรียน ผูที่ไดรับ นักเรียน

นักเรียน ประโยชน

122 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการ คาจางเหมารักษาความ  -  - 552,000 555,000 555,000 ความพึงพอใจ นักเรียน ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการ จางเหมารักษาความ ปลอดภัย ของผูใชงาน มีความปลอดภัยในการ

จางเหมารักษาความปลอดภัย ปลอดภัย ปฏิบัติงาน
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123 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย คาจางเหมาดูแลความสะอาด  -  - 960,000 965,000 965,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความสะอาด กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมาดูแล และบํารุงรักษาสวนหยอม ของผูใชบริการ และสวยงาม

จางเหมาดูแลความสะอาดและ ความสะอาดและบํารุง สนามหญา

บํารุงรักษา สวนหยอมสนามหญา รักษา สวนหยอม

สนามหญา

124 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย สถานศึกษามีความสะอาด  -  - 912,000 920,500 920,500 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความสะอาด กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมาทําความ เปนระเบียบเรียบรอย ของผูใชบริการ และเปนระเบียบ 

จางเหมาทําความสะอาด สะอาด เรียบรอย

125 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายในการเย็บเลม สถานศึกษามีความสะดวก  -  - 100,000 200,000 200,000 จํานวน สามารถปฏิบัติงานได กองการศึกษาฯ

สถานศึกษารายจายเพื่อ เขาปกหนังสือคาซักฟอก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผลผลิต ตรงตามเปาหมาย

ใหไดมาซึ่งบริการ คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง ของโครงการฯ ที่ตั้งไว

รถบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน ฯลฯ

126 จัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน เพื่อสงเสริมใหเด็ก จัดกิจกรรมสงเสริมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

นักเรียน รักการอาน อานใหกับนักเรียนโรงเรียน นักเรียน พัฒนาดานการอาน

ในสังกัด อบจ.ระยอง ที่เขารวม

กิจกรรม

127 คาจางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น   -      2,790,000   -     -     -   ความพึงพอใจ นักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ

พรอมงานเดินระบบไฟฟา อากาศพรอมติดตั้งและ 24 หองเรียน มีเครื่อง นักเรียน ครูและ มีหองที่มีความพรอมใน

งานติดตั้งระบบไฟฟา ปรับอากาศไวใชงาน ผูปกครอง การจัดการเรียนการสอน

สําหรับเครื่องปรับอากาศ และการปฏิบัติงาน

128 ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน เพื่อใหนักเรียนมีสนาม นักเรียนสามารถสรางปญญา - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน นักเรียนมีสนามเด็กเลน กองการศึกษาฯ

เด็กเลนที่มีสถานที่อาน ทั้งดานการละเลนและความรู นักเรียน ที่มีสถานที่อานหนังสือ

หนังสือไปพรอมกัน ทางดานการอาน ผูใชงาน ไปพรอมกัน
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129 คาจางเหมาปูกระเบื้องอาคาร 3 ชั้น เพื่ออํานวยความสะดวก อาคาร 3 ชั้น 15   -      1,000,000   -     -     -   ความพึงพอใจ นักเรียนครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

15 หองเรียน ในการปฏิบัติงาน หองเรียนมีกระเบื้องปูพื้น นักเรียน ครูและ มีหองที่มีความพรอมใน

ผูปกครอง การจัดการเรียนการสอน

และการปฏิบัติงาน

130 คาจางเหมาติดตั้งชุดไมคประชุมไรสาย เพื่ออํานวยความสะดวก ชุดไมคประชุมไรสาย   -        700,000   -     -     -   จํานวน ครูและบุคลากรมีระบบ กองการศึกษาฯ

พรอมระบบขยายเสียงและลําโพง ในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ระบบ อุปกรณ ไมคประชุมไรสายไวใช

รองรับผูรวมประชุม 30 ทาน

131 คาจางเหมาปรับปรุงระบบการปมน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก ระบบปมน้ําเปดปด   -        780,000   -     -     -   ระบบ ระบบน้ําภายในโรงเรียน กองการศึกษาฯ

การพักน้ํา  และการจายน้ําภายใน ในการปฏิบัติงาน อัตโนมัติ ระบบเปดปด ที่ไดมาตรฐาน มีความพรอมตอการใช

โรงเรียน วาวลน้ําอัตโนมัติ  ถังน้ํา

และระบบปมน้ําสํารอง

132 คาจางเหมาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก สวนจัดการอุปกรณดาน   -        450,000      200,000        50,000        50,000 จํานวน ครูและบุคลากรมีหอง กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัติงาน ระบบสายสัญญาณ ระบบ หอง คอมพิวเตอรไวใชงาน

รางไฟฟา ระบบการแสดงสื่อ คอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เครื่องขยายเสียง

133 คาจางเหมาปรับปรุงหองประชาสัมพันธ เพื่ออํานวยความสะดวก หองสําหรับใหขอมูลสําหรับผูมา   -        400,000      400,000      400,000      400,000 จํานวนหอง หองประชาสัมพันธที่มี กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัติงาน ติดตอสอบถาม และหองสําหรับ ที่ไดมาตรฐาน ความพรอมตอการ

กระจายเสียงภายในโรงเรียน ใหบริการ

134 คาจางเหมาปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวก หองสําหรับจัดการเรียนการสอน   -        800,000      800,000      800,000      800,000 ความพึงพอใจ นักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัติงาน ผานการฟงการเห็น อันไดแก นักเรียน ครูและ มีหองที่มีความพรอมใน

ระบบเสียง ระบบภาพและการ ผูปกครอง การจัดการเรียนการสอน

ปรับปรุงหองใหมีความพรอม และการปฏิบัติงาน

135 คาจางเหมาปรับปรุงหองเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวก หองสําหรับดูแลระบบ   -        400,000      400,000      400,000      400,000 จํานวนหอง บุคลากรมีหองที่มีความ กองการศึกษาฯ

สารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน เครือขายคอมพิวเตอร ที่ไดมาตรฐาน พรอมในการปฏิบัติงาน

ระบบกลองวงจรปด ระบบ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
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136 คาจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการ เพื่ออํานวยความสะดวก โปรแกรมบริหารจัดการ   -          35,000        35,000        35,000        35,000 จํานวนระบบ ครูและบุคลากรมีระบบ กองการศึกษาฯ

จํานวนการพิมพ พรอมติดตั้ง ในการปฏิบัติงาน จํานวนการพิมพ ที่ได บริหารจัดการจํานวน

มาตรฐาน พิมพไวใชงาน

137 คาจางเหมาปรับปรุงหองประชุม เพื่ออํานวยความสะดวก ระบบมัลติมีเดียสําหรับ   -        600,000      700,000      700,000      700,000 หองประชุมที่ได ครูและบุคลากรมีหอง กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัติงาน หองประชุม มาตรฐาน ประชุมไวใชงาน

138 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาใชจาย คาอาหารกลางวัน  -  - 1,200,000  - - จํานวน นักเรียนไดรับอาหาร กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษาคาอาหารกลางวัน คาอาหารกลางวัน ผูที่ไดรับ กลางวันที่มีคุณคาทาง

ประโยชน โภชนาการครบถวน

139 กอสรางสถานศึกษาสังกัด เพื่อขยายโอกาสทาง นักเรียน นักศึกษา ในเขต - - 500,000,000 500,000,000 500,000,000 จํานวนนักเรียน ขยายโอกาสทางการ กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง การศึกษาและขยายงาน จังหวัดระยองและพื้นที่ นักศึกษา ศึกษาและขยายงาน

ดานการเรียนการสอน ใกลเคียง ดานการเรียนการสอน

และวิจัยทางการศึกษา และวิจัยทางการศึกษา

140 สรางการรับรูและคนหา เพื่อสรางความรวมมือ นักเรียน นักศึกษา - - 600,000 600,000 600,000 จํานวนผูเขารวม มีการรวมมือและจัดการ กองการศึกษาฯ

ความรวมมือในการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาใน ประชาชนในเขต  โครงการฯ ศึกษาในจังหวัดระยอง

ตามแผนยุทธศาสตรการศึกษา จังหวัดระยองใหเปนไป จังหวัดระยอง ใหเปนไปตามแผน

จังหวัดระยอง ตามแผนยุทธศาสตรการ ยุทธศาสตรการศึกษา

ศึกษาจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

141 เสริมสรางสมรรถนะการบูรณาการ เพื่อพัฒนาครู บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา - - 150,000 150,000 150,000 จํานวน ครู บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

ขามศาสตร สูการปฏิบัติ(การพัฒนา ทางการศึกษาและ และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ผูเขารวม ศึกษาและนักเรียนใน

กรอบการเรียนการสอนและการวัดผล นักเรียน ใหมีความรู กองการศึกษาฯ โครงการฯ สังกัดฯมีความรู ความ

ภาษาของสหภาพยุโรป ความเขาใจ การเรียน เขาใจภาษา

กับการปฏิบัติ:CEFR) การสอนภาษาตาง ตางประเทศ

ประเทศใหสามารถนํา

ไปใชในชีวิตประจําวันได
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142 เสริมสรางสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาครู บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด - - 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูเขารวม ครู บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษามีความรู องคการบริหารสวนจังหวัด โครงการฯ มีความรู ความเขาใจใน

ความเขาใจในบทบาท  บทบาทหนาที่จรรยา-

หนาที่จรรยาบรรณของตน บรรณของตนมากยิ่งขึ้น

143 นิเทศสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสนับสนุนสงเสริมให ครู และบุคลากรทางการศึกษา - - 65,000 65,000 65,000 จํานวนผูเขารวม ครู บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครูมีความรูความเขาใจ ของสถานศึกษาในสังกัด โครงการฯ ศึกษามีความรูความ

(ชวยเหลือ แนะนํา สูการพัฒนา เกี่ยวกับวิธีการสอนและ อบจ.ระยอง(ทั้งชาวไทย เขาใจ เกี่ยวกับวิธีการ

และแกไขปญหา) ไดรับการพัฒนาอยาง และชาวตางประเทศ) สอนและไดรับการ

ตอเนื่อง พัฒนาอยางตอเนื่อง

144 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อดูแลความสะอาดและ คาจางเหมาดูแลอาคารสถานที่  -  - 1,476,000 1,476,000 2,952,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ กองการศึกษาฯ

ศึกษา คาใชจายในการจางเหมาดูแล บํารุงรักษาสถานที่ของ โดยรอบพื้นที่สถานศึกษา ของผูใชบริการ สะอาดและสวยงาม

อาคารสถานที่โดยรอบพื้นที่สถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด ในสังกัด อบจ.ระยอง

ในสังกัด อบจ.ระยอง อบจ.รย.

145 นักเรียนพันธใหมหางไกลยาเสพติด เพื่อสงเสริมให นักเรียนในสังกัด - - 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจ นักเรียนไดเรียนรู กองการศึกษาฯ

นักเรียนไดเรียนรูโทษ อบจ.ระยอง ของผูเขารวม โทษและพิษภัยของ

และพิษภัยยาเสพติด จํานวน 50 คน โครงการ ยาเสพติด

ไมนอยกวา

รอยละ 90 

146 อบรมใหความรูดานสุขาภิบาล เพื่อเฝาระวังดานสุขาภิบาล ตัวแทนผูประกอบการ - 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน ผูประกอบการสามารถ กองการศึกษาฯ

อาหารแก ผูประกอบการรานคา อาหารของโรงเรียนใน รานคา จํานวน 20 คน ผูเขารวม รักษาสุขาภิบาลอาหาร

สังกัด อบจ.ระยอง โครงการ ไดอยางถูกตอง

147 สงเสริมความปลอดภัย เพื่อฝกความมีระเบียบ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - 95,000 95,000 95,000 95,000 จํานวน นักเรียนมีระเบียบวินัย กองการศึกษาฯ

รูระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติได 100% ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน อบจ.ระยอง ผูเขารวม เกิดขึ้นในโรงเรียนลด

ลดการเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม โครงการฯ การเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม

ความปลอดภัยใหกับผูใช ความปลอดภัยในการ

รถใชถนน(Kickoff) ใชถนน
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148 รวมพลังตากสินขจัดสิ้นยาเสพติด เพื่อสรางแกนนํา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน มีตัวแทนแกนนํา กองการศึกษาฯ

นักเรียนควบคุมการ อบจ.ระยอง ผูเขารวม นักเรียนชวยควบคุม

ขยายตัวของปญหา โครงการฯ การขยายตัวของปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา

149 อบรมและเสริมสรางศักยภาพทักษะ เพื่ออบรมใหความรูเด็ก เด็กและเยาวชน - 3,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน เด็กและเยาวชนไดรับ กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนของจังหวัดระยอง และเยาวชนในการดํารง จํานวน 3,000 คน ผูเขารวม ความรูไดแสดงออกในสิ่ง

ชีวิตอยางเทาเทียมเปน โครงการฯ ที่ถูกตอง

พลเมืองที่ดีกลาคิด 

กลาแสดงออก

150 จตุรมิตรสามัคคี เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย - 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม นักเรียนเกิดความ กองการศึกษาฯ

เกิดความสามัคคีและมี โครงการ สามัคคีสุขภาพรางกาย

สุขภาพรางกายแข็งแรง พึงพอใจ แข็งแรงหางไกล

หางไกลยาเสพติด ไมนอยกวา ยาเสพติด

รอยละ 90

151 ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน เพื่อสงเสริมการอาน จัดกิจกรรมสงเสริม - 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม ชุมชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

และการเรียนรูใหแก การอานไมนอยกวา 2 ครั้ง โครงการ สามารถเขาถึงสื่อ

ประชาชน และพัฒนา ในปงบประมาณ 2562 พึงพอใจ หนังสือไดสะดวกมากขึ้น

ใหเปนชุมชนรักการอาน ไมนอยกวา

รอยละ 90

152 จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสถานศึกษา เพื่อขยายสถานศึกษา จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสถานศึกษา - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 จํานวน สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษาฯ

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในสังกัด อบจ.ระยอง ที่ดิน อบจ.ระยอง มีการ

ที่เพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

153 จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสถานศึกษา เพื่อขยายสถานศึกษา จัดซื้อที่ดิน - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 จํานวน สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษาฯ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในสังกัด อบจ.ระยอง ที่ดิน อบจ.ระยอง มีการ

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ที่เพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
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154 ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน เพื่อสงเสริมการอาน จัดกิจกรรมสงเสริม - 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเขารวม ชุมชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

และการเรียนรูใหแก การอานไมนอยกวา 2 ครั้ง โครงการพึงพอใจ สามารถเขาถึงสื่อ

ประชาชน และพัฒนา ในปงบประมาณ 2562 ไมนอยกวา หนังสือไดสะดวกมากขึ้น

ใหเปนชุมชนรักการอาน รอยละ 90

155 สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนา เพื่อพัฒนาหองสมุดของ จัดซื้อสื่อและหนังสือ 1,000,000 - 1,000,000   - - จํานวน อุทยานการเรียนรู กองการศึกษาฯ

หองสมุดโรงเรียน โรงเรียน ใหนักเรียนมี สําหรับอุทยานการเรียนรู ครุภัณฑ ระยองมีสื่อและ (อุทยาน)

แหลงเรียนรู ที่ทันสมัย ระยอง หนังสือที่ใชในการ

เพียงพอตอความตองการ เรียนรูตางๆ

156 จัดซื้อสื่อ หนังสือสําหรับ เพื่อเปนแหลงศึกษา จัดซื้อสื่อ หนังสือสําหรับ - 200,000      200,000      200,000      200,000      จํานวน อุทยานฯ มีหนังสือและ กองการศึกษาฯ

อุทยานการเรียนรูระยอง หาความรูดานการอาน อุทยานการเรียนรูระยอง หนังสือและ สื่อการเรียนรูสําหรับ (อุทยานฯ)

หนังสือ สําหรับครู ตามโครงการ สื่อที่จัดซื้อ การคนควาของนักเรียน

นักเรียนและประชาชน ครู และประชาชน

157 คาวัสดุในการลงทะเบียนหนังสือ เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุใน วัสดุที่ซื้อเพื่อดําเนินการ - 200,000      200,000      200,000      200,000      จํานวนวัสดุ อุทยานฯ มีวัสดุ กองการศึกษาฯ

และซอมแซมหนังสือ การลงทะเบียนหนังสือ ที่จัดซื้อ ในการปฏิบัติงาน (อุทยานฯ)

และซอมแซมหนังสือของ

อุทยานการเรียนรูระยอง

158 มองผานมุม เมืองระยอง เพื่อนําเสนอเอกลักษณ จัดทํามุมเมืองระยอง - 100,000      100,000      100,000      100,000      จํานวน ผูเขามาใชบริการ กองการศึกษาฯ

จังหวัดระยองใหแกผูเขา จํานวน 1 จุด ภายใน ผูที่เขามาใช สามารถเขาถึงสื่อ (อุทยานฯ)

มาใชบริการอุทยานการ อุทยานการเรียนรูระยอง บริการ การเรียนรูผาน

เรียนรูระยองและคณะ ที่อุทยานฯ มุมมองเมืองระยอง

ศึกษาดูงานไดรูจักเมือง

ระยองมากขึ้น

159 สานสัมพันธอุทยานการเรียนรูระยอง เพื่อประขาสัมพันธและ กลุมชุมชนและประชาชน - 100,000      100,000      100,000      100,000      จํานวน อุทยานฯ มีผูเขามา กองการศึกษาฯ

สูชุมชน สงเสริมรักการอานให ที่เขารวมกิจกรรมตาม ผูที่เขารวม ใชบริการมากขึ้น (อุทยานฯ)

กับชุมชนและประชาชน โครงการ กิจกรรม

ในพื้นที่เขตบริการของ

อุทยานการเรียนรูระยอง
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160 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน จํานวนนักเรียนและ - 200,000      200,000      200,000      200,000      จํานวน อุทยานฯ มีผูเขามาใช กองการศึกษาฯ

และประชาชน ประชาชนที่เขารวม ผูที่เขารวม บริการมากขึ้นและมีการ (อุทยานฯ)

มีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น กิจกรรมตามโครงการ กิจกรรม คนควาหนังสือและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

161 ตอสัญญาในการจัดจางตามโครงการ เพื่อใหอุทยานฯ มีระบบ ตอสัญญาประกันเพิ่ม 1 ป - - 114,490 114,490 114,490 รอยละ อุทยานฯมีเครื่องมือ กองการศึกษาฯ

คาใชจายในการจางเหมาดูแลอุปกรณ การบุกรุกทางคอมพิวเตอร ของระบบ ในการรักษาความ (อุทยานฯ)

ปองกันผูบุกรุกคอมพิวเตอร (Firewall) Firewall ปลอดภัย

162 ประดิษฐนวัตกรรม เพื่อเสริมสรางความรู ความ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป - - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

จากเศษวัสดุเหลือใช ใหกับเด็ก เยาวชนและ จํานวน 200 คน ของผูเขารวมฯ ประชาชนสามารถ (อุทยานฯ)

สามารถนําสิ่งของเหลือใช เกินรอยละ 90 นําสิ่งของเหลือใชมา

มาดัดแปลงใหเกิดประโยชน ดัดแปลงใหเกิดประโยชน

163 สงเสริมการเรียนรูสู เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ เด็ก เยาวชนและ - - 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประชาชนทั่วไป ของผูเขารวมฯ ประชาชนในทองถิ่นมี (อุทยานฯ)

ทองถิ่นของชุมชน จํานวน 200 คน เกินรอยละ 90 จิตสํานึกอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

164 คาใชจายในการบํารุงรักษาดูแล เพื่อใหมีเครื่องมือ บํารุงรักษาดูแลระบบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน คอพิวเตอรไดรับการ กองการศึกษาฯ

ระบบคตอมพิวเตอรภายในอุทยาน เครื่องใชในการ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ดูแลรักษา (อุทยานฯ)

การเรียนรูระยอง ปฏิบัติงาน ในอุทยาน

165 สงเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ เพื่อสงเสริมศักยภาพ เพื่อเปนคาใชจายในการ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

ในการแขงขันตางๆ ของโรงเรียน นักเรียนทางวิชาการ สงเสริมศักยภาพนักเรียน ที่ไดรับการ สงเสริมศักยภาพทาง ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง

สังกัด อบจ.ระยอง ในการแขงขั้นตางๆ ทางวิชาการในการ สงเสริม วิชาการในการแขงขัน วิทยาลัยเทคโนโลยี

แขงขันตาง ๆ ศักยภาพ ดานตางๆ และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

166 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อหนังสือเรียน  3,500,000    3,500,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000 จํานวน การจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาหนังสือเรียน นักเรียน การสอนเปนไป โรงเรียนในสังกัด

ที่ใชบริการ อยางมีคุณภาพ อบจ.ระยอง
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167 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออุปกรณการเรียน  1,500,000    1,500,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 จํานวน การจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ การสอนเปนไป โรงเรียนในสังกัด

อยางมีคุณภาพ อบจ.ระยอง

168 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  1,600,000    1,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน นักเรียนไดรับเครื่อง กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน นักเรียน แบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

ที่ใชบริการ อบจ.ระยอง

169 ตรวจประเมินผลงาน พนักงานครู เพื่อประเมินผลงาน เพื่อเปนคาตอบแทนการ 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 จํานวน ครูมีคุณภาพ กองการศึกษาฯ

ขาราชการครูและบุคลากร ขาราชการครูและ ตรวจประเมินผลงานของ บุคลากร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ร.ร.ในสังกัด

ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร ทางการเรียนที่ดีขึ้น อบจ.ระยอง

ทางการศึกษา

170 เขาคายวิทยาศาสตร ONET 1.เพื่อฝกทักษะทาง 1.นักเรียนไดเรียนรูโดยใช 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1.นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรใหกับ กระบวนการสืบเสาะหา นักเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ ร.ร.ในสังกัด

นักเรียน ความรูทางวิทยาศาสตร ที่ไดรับ 2.นักเรียนสามารถ อบจ.ระยอง

2.ฝกทักษะการคิด 2.นักเรียนทุกคนสามารถ ความรู คิดแกปญหาเหมาะสม

แกปญหาใหสอดคลอง คิดแกไขปญหาไดอยาง เพิ่มขึ้น กับวัย

กับการดําเนินชีวิต เหมาะสมกับวัย 3.นักเรียนไดรับการ

ประจําวัน 3.นักเรียนไดรับการพัฒนา พัฒนาดาน

ดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

171 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อประชาสัมพันธ เพื่อเปนคาใชจายในการจัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ โรงเรียนในสังกัด นิทรรศการประชาสัมพันธของ ประชาชนที่ อบจ.ระยองมีการ ร.ร.ในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง รับทราบ ประชาสัมพันธขาวสาร อบจ.ระยอง

ขาวสารของ ใหประชาชนทั่วไป

โรงเรียน ทราบ

มากขึ้น
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172 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อดําเนินการปรับปรุง เพื่อเปนคาใชจายในการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเว็บไซต โรงเรียนในสังกัด อบจ. กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการปรับปรุงเว็บไซต เว็บไซตของโรงเรียน ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต ที่ไดรับ ระยอง ไดรับการ ร.ร.ในสังกัด

ในสังกัด อบจ.ระยอง ของโรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง การปรับปรุง ปรับปรุงเว็บไซต อบจ.ระยอง

173 กอสราง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่ เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสราง/ปรับปรุง 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 จํานวน นักเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง เรียนเพียงพอ อาคารและสถานที่ อาคารเรียน เพียงพอตอการเรียน ร.ร.ในสังกัด

และสถานศึกษาในจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง

174 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อใหผูเรียนไดรับ ปรับปรุงหลักสูตรสถาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ผูเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายในการปรับปรุง ประสบการณการเรียนรู ศึกษาทุกสาระโรงเรียน โครงการ ประสบการณ โรงเรียนในสังกัด

หลักสูตรสถานศึกษา ไดตามความตองการ ในสังกัด อบจ.ระยอง การเรียนรูอยางมี อบจ.ระยอง

เพื่อเตรียมความพรอม ประสิทธิภาพ

ใหผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

175 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาติดตั้ง ติดตั้งและบริการอินเตอรเน็ต 100,000 100,000      100,000      100,000      100,000 จํานวนบุคลากร นักเรียนสามารถ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาบริการอินเตอรเน็ต และคาบริการใช ที่ใชบริการ คนควาหาความรูดวย โรงเรียนในสังกัด

แบบ Fiber optic อินเตอรเน็ตความเร็วสูง อินเตอรเน็ต ระบบอินเตอรเน็ตได อบจ.ระยอง

176 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อเปนคาใชจายการ จางเหมาดูแลรักษาสภาพ 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 จํานวน สถานศึกษาไดรับ กองการศึกษาฯ

ศึกษาคาจางดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน บริหารสถานศึกษา ภูมิทัศนโดยรอบ ดูแลตนไม ผูที่ไดรับ การบริการที่ดี โรงเรียนในสังกัด

ภายในโรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง ดานการบริการตางๆ และดอกไมของโรงเรียน การบริการ อบจ.ระยอง

177 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายในการจัดทํา โรงเรียนสามารถจัดทํา 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จํานวน โรงเรียนมีวารสาร กองการศึกษาฯ

สถานศึกษารายจายเพื่อใหไดมา วารสารคูมือนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ ปาย/เลม แจกสําหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

ซึ่งบริการ คูมือผูปกครอง คูมือนักเรียน คูมือ และผูปกครองเพื่อ อบจ.ระยอง

ปายประชาสัมพันธ ผูปกครอง เปนสื่อกลางระหวาง

เปนตน โรงเรียนและผูปกครอง
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178 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีระบบปองกันไวรัส     600,000      600,000      600,000      600,000      600,000 จํานวน การจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมาดูแล ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ การสอนเปนไป โรงเรียนในสังกัด

จางเหมาดูแลระบบปองกันไวรัส ระบบปองกันไวรัส อยางมีคุณภาพ อบจ.ระยอง

179 สนับสนุนคาใชจายในการ เพื่อเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2,864,555 3,000,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จํานวน ผูเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา คากิจกรรม ในการจัดกิจกรรม กิจกรรม ในกิจกรรมการเรียน โรงเรียนในสังกัด

พัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาผูเรียน การสอน อบจ.ระยอง

180 แขงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อแสดงผลงานและ เพื่อเปนคาใชจายในการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวน นักเรียนไดแสดงผลงาน กองการศึกษาฯ

"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนนักเรียน. แขงขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนที่ และศักยภาพ เพื่อเปน ร.ร.ในสังกัด

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขารวมแขงขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" เขารวมแขงขัน ตัวแทนในการแขงขัน อบจ.ระยอง

181 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมวันสําคัญที่ 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 จํานวน เพื่อพัฒนานักเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายในงาน งานพระราชพิธี รัฐพิธี เกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี กิจกรรม ทางดานจริยธรรม โรงเรียนในสังกัด

พระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี งานประเพณี และพิธีการ งานประเพณี และพิธีการ และเสริมสราง อบจ.ระยอง

และพิธีการสําคัญ สําคัญทางศาสนาของ สําคัญทางศาสนาของชาติ คุณธรรมแกนักเรียน

จังหวัดประเทศชาติและ ประเทศ จังหวัดระยอง 

วันสําคัญของโรงเรียน และวันสําคัญของโรงเรียน

ในสังกัดอบจ.ระยอง ในสังกัด อบจ.ระยอง

182 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย เลี้ยงรับรองคณะกรรมการ     400,000      400,000      400,000      400,000      400,000 จํานวน โรงเรียนสามารถ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา รายจายเกี่ยวกับ ในการเลี้ยงรับรองใน สถานศึกษาและบุคคล กิจกรรม เลี้ยงรับรองคณะ โรงเรียนในสังกัด

การรับรองและพิธีการ โรงเรียน การประชุมคณะ ภายนอกที่มาประชุมหรือ กรรมการสถานศึกษา อบจ.ระยอง

ในสังกัด อบจ.ระยอง กรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงาน และบุคคลภายนอก

ประชุมคณะกรรมการ ที่มาประชุมหรือ

ตาง ๆคารับรองในการ ศึกษาดูงาน

ตอนรับบุคคลหรือคณะ ไดอยางมีคุณภาพ

บุคคลที่มาตรวจงาน

หรือเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
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183 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร 1. เพื่อพัฒนาความรู จัดการเรียนการสอน     510,000      510,000      410,000      410,000      410,000 จํานวน นักเรียนหลักสูตร กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการพัฒนา ความสามารถในสาย กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ โครงการ คูขนานสามารถพัฒนา โรงเรียนในสังกัด

คุณภาพหลักสูตรทวิศึกษา วิชาชีพตามที่นักเรียนสนใจ แนะแนวการศึกษาตอและ ตนเองในสายวิชาชีพ อบจ.ระยอง

2. เพื่อพัฒนาทักษะ นิเทศการฝกประสบการณ ที่ตนเองสนใจได

ดานเทคโนโลยี ทักษะ วิชาชีพ หลักสูตรทวิศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ

การคิดและทักษะชีวิต

ใหแกนักเรียน

184 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีปจจัยพื้นฐานในการเรียน     502,000    1,020,000    1,020,000    1,020,000    1,020,000 จํานวน นักเรียนมีปจจัย กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาปจจัยพื้นฐาน คาปจจัยพื้นฐานให นักเรียน พื้นฐานในการเรียน โรงเรียนในสังกัด

สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ที่ไดรับ อบจ.ระยอง

การชวยเหลือ

185 จัดหาครุภัณฑเผยแพร เพื่อใชเปนสื่อการ จัดหาครุภัณฑเผยแพร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน นักเรียนมีสื่อการเรียน กองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธงานโสตทัศนศึกษา เรียนรูของนักเรียน ประชาสัมพันธงานโสต ครุภัณฑ การสอนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

ทัศนศึกษา อบจ.ระยอง

186 จัดจางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหมีบุคลากรที่มีความ จัดจางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองการศึกษาฯ

ดานการศึกษา เชี่ยวชาญดานการศึกษา ดานการศึกษาใหกับโรงเรียน บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน โรงเรียนในสังกัด

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน ในสังกัด อบจ.ระยอง การศึกษา เด็กนักเรียน อบจ.ระยอง

187 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการ ฝกอบรมพัฒนาทักษะ       10,000 15,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

เพื่อการสื่อสาร สื่อสารภาษาอังกฤษ การใชภาษาอังกฤษ ใหกับ ผูเขารับ ทางการศึกษามีการ โรงเรียนในสังกัด

ทางดาน การฟง การพูด ครูและบุคลากรทางการ การอบรม พัฒนาดานการสื่อสาร อบจ.ระยอง

การอาน และการเขียน ศึกษา ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

2.เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

และเจตคติที่ดีตอการพัฒนา

ตนเองดานภาษาอังกฤษ
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188 ประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธในการ ไดรับรู และเขาใจชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาสัมพันธสาย กองการศึกษา

สานสายสัมพันธกับชุมชน สายสัมพันธกับชุมชน ชุมชน สัมพันธกับชุมชน สถานศึกษาใน

สังกัด อบจ.ระยอง

189 เขาคายพุทธบุตรพุทธธรรม เพื่อสรางธรรมะใหกับ ธรรมะของนักเรียน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนทุกคนมีธรรมะ กองการศึกษา

นักเรียน ที่เขารวม ในการดําเนิน สถานศึกษาใน

โครงการ ชีวิตประจําวัน สังกัด อบจ.ระยอง

190 กิจกรรมหลักสูตร โตไปไมโกง เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จิตสํานึกของนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน นักเรียนทุกคนมมีจิต กองการศึกษา

ไมโกงใหกับนักเรียน นักเรียนที่ สํานึกในการไมโกง สถานศึกษาใน

เขารวมโครงการ สังกัด อบจ.ระยอง

191 กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซมกําแพง เพื่อปรับปรุงซอมแซม ซอมแซมกําแพง รั้วกั้นรอบ - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กําแพง รั้วกั้น กําแพง รั้วกั้นรอบบริเวณ กองการศึกษา

รั้วกั้นรอบบริเวณสถานศึกษาสังกัด กําแพง รั้วรอบบริเวณ บริเวณ สถานศึกษา สังกัด รอบบริเวณ สถานศึกษา สังกัด อบจ. สถานศึกษา

อบจ.ระยอง สถานศึกษาที่มีความชํารุด อบจ.ระยอง สถานศึกษา ระยองไดรับการปรับปรุง ในสังกัด 

เสียหายใหสวยงามและ ไดรับการ และซอมแซมใหเกิดความ อบจ.ระยอง

เกิดความปลอดภัย ซอมแซม สวยงามและปลอดภัย

สําหรับครูและนักเรียน

192 วันไหวครูและเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อสรางจิตสํานึกในการ การไหวครูและเลือกตั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน นักเรียนมีจิตสํานึกในการ กองการศึกษา

เคารพนับถือครูบาอาจารย นักเรียนที่ เคารพนับถือครู อาจารย สถานศึกษาใน

และการเลือกตั้ง เขารวมโครงการ และการเลือกตั้ง สังกัดอบจ.ระยอง 

193 สงเสริมการจัดการเรียนการ เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย จิตสํานึกประชาธิปไตย - 1,575 2,500 2,500 2,500 จํานวน นักเรียนไดรับการ กองการศึกษา

สอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ ในโรงเรียน นักเรียนที่ สงเสริมประชาธิปไตย สถานศึกษา

วัฒนธรรม (กิจกรรมสงเสริม เขารวมโครงการ ในสังกัด 

ประชาธิปไตยในโรงเรียน) อบจ.ระยอง

194 วันสําคัญของชาติ เพื่อใหนักเรียนรูและทราบ ทราบถึงความสําคัญของวัน 200,000 650,000 700,000 700,000 700,000 จํานวน นักเรียนรูและทราบ กองการศึกษา

ศาสนาและพิธีการสําคัญ ถึงวันสําคัญของชาติ สําคัญของชาติ ศาสนาและ นักเรียน ถึงวันสําคัญของชาติ สถานศึกษา

ศาสนาและพิธีการ พิธีการ ที่เขารวม ศาสนาและพิธีการ ในสังกัด 

โครงการ อบจ.ระยอง
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195 จางศึกษาวิจัยการจัดทํา เพื่อศึกษาวิจัย การจัดทํา จางศึกษาวิจัย - - 3,000,000 3,000,000 3,500,000 ผลของการ มีผลการศึกษาวิจัย กองการศึกษา

คายลูกเสือคุณธรรม คายลูกเสือคุณธรรม ศึกษาวิจัย การจัดทําคายลูกเสือ

คุณธรรม

196 คายลูกเสือคุณธรรม เพื่อกอสรางคายลูกเสือ กอสรางคายลูกเสือ - - 10,000,000 10,000,000 - รอยละของ โรงเรียนในสังกัด อบจ. กองการศึกษา

สําหรับจัดกิจกรรมของ นักเรียนที่ ระยอง มีคายลูกเสือ

โรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง ใชประโยชน สําหรับจัดกิจกรรม

197 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาใชจาย ซื้ออาหารเสริม (นม) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน นักเรียนมีสุขภาพรางกาย กองการศึกษาฯ

ในการจัดซื้ออาหาร ผูที่ไดรับ ที่แข็งแรงสมบูรณ โรงเรียนในสังกัด

เสริม (นม) ประโยชน อบจ.ระยอง

198 กอสรางปรับปรุงซอมแซมหองเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี กอสรางปรับปรุงซอมแซม - 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   จํานวน นักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษาฯ

และพื้นที่ภายในโรงเรียนสังกัด หองเรียนเพียงพอกับ หองเรียนและพื้นที่ หองเรียน ในการจัดการเรียน กองชาง

อบจ.ระยองและวิทยาลัยเทคโนโลยี การจัดการเรียน ภายในโรงเรียน ที่ไดรับการ การสอนและมีอาคาร ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง การสอน สังกัด อบจ.ระยอง พัฒนาใหดีขึ้น เรียนอยางเพียงพอ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

199 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่ออํานวยความสะดวก เพื่อเปนคาใชจาย - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จํานวน โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปโภคใหกับ  - คาไฟฟา  คาใชจายดาน สาธารณูปโภคที่ได กองชาง

ของโรงเรียน สังกัด อบจ.ระยอง นักเรียน ครู บุคลากร  - คาน้ําประปา สาธารณูปโภค มาตรฐานและมีใช ร.ร.ในสังกัด อบจ.ระยอง

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ ในโรงเรียน  - คาโทรศัพท อยางเพียงพอ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษาตากสินระยอง  - คาบริการสื่อสารและ และอาชีวศึกษา

โทรคมนาคม ตากสินระยอง

 - คาอินเตอรเน็ตรายเดือน

200 ความรวมมือวิชาการ เพื่อจัดแสดงผลงาน ครูและนักเรียนไดจัดแสดง - - 800,000      - - รอยละของครู สรางความรวมมือ กองการศึกษาฯ

ตากสิน 1 ทศวรรษ วิชาการและจัดนิทรรศ ผลงานและจัดนิทรรศการ และนักเรียน ทางวิชาการ ร.ร.มัธยมตากสิน

การเกี่ยวกับโรงเรียน เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมตากสิน ที่เขารวม ระยอง

มัธยมตากสิน ระยอง โครงการ
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201 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร 1. เพื่อใหบุคลากรของ จัดอบรม สัมมนาและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนมีโอกาสพัฒนา ศึกษาดูงานใหกับครู ผูเขารับ บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.มัธยมตากสิน

ของขาราชการครู พนักงานจาง ตนแองในการจัดกิจกรรม พนักงานจางและบุคลากร การอบรม มีวิสัยทัศนในการ ระยอง

เจาหนาที่และบุคลากรทางการ การเรียนการสอน ทางการศึกษาของ ทํางานเพิ่มขึ้นและ

ศึกษา ของโรงเรียนมัธยมตากสิน 2. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน โรงเรียนมัธยมตากสิน สามารถพัฒนางาน

ระยอง ใหมๆของบุคลากรและ ระยอง ของตนเองไดอยาง

วิทยาการหรือนวัตกรรม ตอเนื่องและนํา

ใหมๆจากสถานที่ไปศึกษา วิทยาการหรือ

ดูงานแลวนํากลับมา นวัตกรรมใหมๆ จาก

ประยุกตใชในกิจกรรม สถานที่ศึกษาดูงาน

การเรียนการสอน แลวนํากลับมา

3. เพื่อใหครูและบุคลากร ประยุกตใชในกิจกรรม

ของโรงเรียนไดรับการ การเรียนการสอน

พัฒนาสมรรถนะอยาง ของโรงเรียน

ตอเนื่องและสามารถนํา

ศักยภาพของตนเอง

มาใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

202 สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อใหนักเรียนมีความรู สงเสริมการปลูกผักปลอด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

แบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) และฝกทักษะการปลูก สารพิษแบบ ที่เขารวม และมีทักษะในการ ร.ร.มัธยมตากสิน

ผักไฮโดรโปนิกส (Hydroponics) กิจกรรม ปลูกผักไฮโดรโปนิกส ระยอง

203 เสริมสรางทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อฝกทักษะการใช ฝกอบรมทักษะการใช       30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร ผูเขารับ การศึกษามีทักษะ ร.ร.มัธยมตากสิน

ใหกับครูและบุคลากร ใหกับครูและบุคลากร การอบรม ในการใชโปรแกรม ระยอง

ทางการศึกษา ทางการศึกษา คอมพิวเตอรที่ดีขึ้น
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204 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑกลุมงานวิจัย เพื่อใหกลุมงานวิจัยและ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑกลุม       20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน กลุมงานวิจัยและพัฒนามี กองการศึกษาฯ

และพัฒนา พัฒนาของโรงเรียนมัธยม และพัฒนา บุคลากร วัสดุและครุภัณฑที่จําเปน ร.ร.มัธยมตากสิน

ตากสินระยองมีวัสดุอุปกรณ สําหรับการดําเนินงาน ระยอง

ที่เพียงพอและเหมาะสม ทําใหเกิดประสิทธิภาพ

กับการดําเนินงาน ในการทํางาน

205 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายตามโครงการ จัดกิจกรรม To Be 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน นักเรียนมีคานิยมที่ดี กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาโครงการ To Be To Be Number One Number One สําหรับ ผูที่รวม ในสังคม ร.ร.มัธยมตากสิน

Number One นักเรียน กิจกรรม ระยอง

206 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน 300,000 665,750 700,000 700,000 700,000 จํานวน นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาโครงการอบรมนักเรียน และจริยธรรมของ คายพุทธบุตร พุทธธรรม ผูที่รวม และจริยธรรม ร.ร.มัธยมตากสิน

คายพุทธบุตร - คายพุทธธรรม นักเรียน สําหรับนักเรียน กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น ระยอง

207 เสริมสรางทักษะกิจกรรมลูกเสือ เพื่อสเริมสรางทักษะลูกเสือ ทักษะของลูกเสือ 30,000 650,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนมีทักษะลูกเสือ ร.ร.มัธยม

เนตรนารีและยุวกาชาดนักเรียน เนตรนารี และยุว เนตรนารี และยุวกาชาด ที่เขารวม เนตรนารี ตากสินระยอง

กาชาดใหกับนักเรียน โครงการ และยุวกาชาด

208 ประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลงาน 1.เพื่อเปนการสรุปผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน สถานศึกษามีการ กองการศึกษาฯ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดการศึกษา ประมวลผลงานประกัน ผูเขารวม สรุปผลการจัดการ ร.ร.มัธยมตากสิน

2.เพื่อเปนการเตรียมความ คุณภาพภายในสถานศึกษา ประชุม ศึกษาและไดขอมูล ระยอง

พรอมการจัดทําขอมูลสําหรับ แนวทางในการ

การรอรับตรวจการประเมิน พัฒนาการจัดการ

คุณภาพภายนอก (ส.ม.ศ.) ศึกษาในปตอไป

3.เพื่อเปนการรักษาระบบ

งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใหคงอยูและเปน

เครื่องมือในการตรวจสอบ

คุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาแกผูเรียน
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209 วิถีชีวิตไทยดวยหลักปรัชญา เพื่อใหนักเรียนใชหลัก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 40,000 100,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนใชหลัก ร.ร.มัธยม

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เขารวม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตากสินระยอง

ในชีวิตประจําวัน โครงการ ในชีวิตประจําวัน

210 ธนาคารความดี เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จิตสํานึกในการประหยัด - - 2,000 2,000 2,000 จํานวน นักเรียนมีจิตสํานึก ร.ร.มัธยม

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ประหยัดอดออมให อดออม นักเรียนที่ ในการประหยัดอดออม ตากสินระยอง

นักเรียน เขารวมโครงการ

211 อบรมงานประกันคุณภาพ 1.เพื่อเปนการเผยแพร จัดอบรมงานประกัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

ภายในสถานศึกษา ความรูเรื่องการประกัน คุณภาพภายใน ผูเขารับ ทางการศึกษามี ร.ร.มัธยมตากสิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษา การอบรม ความรูความเขาใจ ระยอง

แกคณะครูโรงเรียนมัธยม ในระบบงานประกัน

ตากสินระยอง คุณภาพภายใน

2. เพื่อเปนการรักษาระบบ สถานศึกษา

งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียน

212 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการ อบรมพัฒนาครู 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการพัฒนาครู พัฒนาครู พนักงานจาง พนักงานจางและบุคลากร ผูเขารับ บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.มัธยมตากสิน

และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาของ การอบรม มีความรูความสามารถ ระยอง

ศึกษาใหสามารถพัฒนา โรงเรียนมัธยมตากสิน ในการสรางองคความรู

ผูเรียนใหมีคุณภาพ ระยอง ทางดานการจัด

ตามเกณฑ การเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

213 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย ครู บุคลากร พนักงานจาง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการเดินทาง ในการเดินทางไป ในสังกัด อบจ.ระยอง โครงการ บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.มัธยมตากสิน

ไปราชการ ราชการในราช ทุกคน และพนักงานจางของ ระยอง

อาณาจักรและนอก โรงเรียนไดพัฒนา

ราชอาณาจักร ความรูศักยภาพอยาง
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214 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อปลูกจิตสํานึกใหครู จัดกิจกรรมสงเสริมการ     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 จํานวน ครูและนักเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการสงเสริม และนักเรียนมีความ ปลูกจิตสํานึกรักชาติ กิจกรรม มีความรักชาติ ร.ร.มัธยมตากสิน

ปลูกจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา สํานึกรักชาติ ศาสนา ศาสนาและ ศาสนาและ ระยอง

พระมหากษัตริย และพระมหากษัตริย พระมหากษัตริย พระมหากษัตริย

215 พัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนาความรู จัดอบรมพัฒนาครูทุกกลุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน สถานศึกษา กองการศึกษาฯ

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ความสามารถในการจัด สาระการเรียนรู ผูเขารับ มีบุคลากรกลุมงาน ร.ร.มัธยมตากสิน

การเรียนการสอนของครู การอบรม วิจัยและพัฒนา ระยอง

ใหไดมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ที่มีความรู

216 จัดทํารายงานสรุปผล เพื่อใหทราบผลการ จัดทํารายงานสรุปผลการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง สถานศึกษามีบุคลากร กองการศึกษาฯ

ดําเนินการประจําปการศึกษา ดําเนินงานในแตละป ดําเนินการประจําปการ ของการจัดทํา กลุมงานวิจัยและพัฒนา ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง การศึกษาและเผยแพร ศึกษาโรงเรียนมัธยมน รายงาน ที่มีความรูสามารถเหมาะ ระยอง

ตอหนวยงานตนสังกัด ตากสิระยอง สมกับงานและเกิดการ

และสาธารณะชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

217 ผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนา จัดอบรมการผลิตสื่อและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

ดานการเรียนการสอน ทักษะการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการใช ผูเขารับ ศึกษาสามารถผลิต ร.ร.มัธยมตากสิน

สารสนเทศและ เทคโนโลยี การอบรม นวตกรรมสื่อการเรียน ระยอง

กระบวนการตางๆ การสอนได

218 อบรมและพัฒนาครู เพื่อเปนการสงเสริม จัดอบรมและพัฒนาครูกลุม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน สถานศึกษามีบุคลากร กองการศึกษาฯ

กลุมงานวิจัยและพัฒนา ความรูแกคณะครูหรือ งานวิจัย ผูเขารับ กลุมงานวิจัยและพัฒนา ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง บุคลากรผูทําหนาที่ใน การอบรม ที่มีความรูสามารถ ระยอง

กลุมงานวิจัยและ เหมาะสมกับงาน

พัฒนา ใหมีความรู และเกิดการทํางาน

ความสามารถเพิ่มมากขึ้น อยางมีประสิทธิภาพ

219 ตรวจประเมินผลงาน พนักงานครู เพื่อประเมินผลงาน เพื่อเปนคาตอบแทนการตรวจ 200,800 200,800 200,800 200,800 200,800 จํานวน ครูมีคุณภาพ กองการศึกษาฯ

ขาราชการครูและบุคลากร ขาราชการครูและ ประเมินผลงานของขาราชการ บุคลากร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ร.ร.มัธยมตากสิน

ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางการเรียนที่ดีขึ้น ระยอง



หนา 145

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

220 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายในโครงการ ครูและนักเรียนสามารถเขา 700,000 800,000 900,000 900,000 900,000 จํานวน โรงเรียนสามารถ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการแขงขันทักษะ แขงขันทักษะวิชาการ รวมการแขงขันวิชาการกับ นักเรียน เขารวมการแขงขัน ร.ร.มัธยมตากสิน

วิชาการกับกระทรวงศึกษาธิการ กับหนวยงานอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการและ กับหนวยงานอื่นๆ ได ระยอง

และหนวยงานอื่น ๆ หนวยงานอื่น ๆ ได อยางมีประสิทธิภาพ

เชน สพฐ. ,สสวท. 

221 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนสามารถพัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน นักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาโครงการพัฒนา นักเรียนทางดานวิชาการ ศักยภาพตามความถนัด โครงการ ทางดานวิชาการดีขึ้น ร.ร.มัธยมตากสิน

ศักยภาพทางวิชาการ ของตนเองไดอยางมี ทั้ง ๓ กลุม คือ กลุม ระยอง

สําหรับนักเรียน ประสิทธิภาพ เกง กลุมปานกลาง

และกลุมออน 

222 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหนักเรียนมีสื่อประกอบ จัดซื้อ/ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 จํานวน นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอนสําหรับ วิทยาศาสตรใชในการเรียน ครุภัณฑ วิทยาศาสตรเพียงพอ ร.ร.มัธยมตากสิน

วิทยาศาสตรหรือการแพทย หองวิทยาศาสตร การสอน สําหรับหองวิทยาศาสตร ตอการเรียนการสอน ระยอง

223 ปฐมนิเทศ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน นักเรียนไดเรียนรูและ กองการศึกษาฯ

และรับทราบขอมูลของ ผูที่เขารวม ทราบขอมูลของสถาน ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษากอนเขาสู กิจกรรม ศึกษาและสามารถปรับ ระยอง

ระบบการศึกษา ตัวเขากับสถาบัน

การศึกษาได

224 ปจฉิมนิเทศ เพื่อใหนักเรียนที่จบ จัดกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน นักเรียนมีความรัก กองการศึกษาฯ

การศึกษามีความผูกพัน ผูที่เขารวม ความผูกพันในสถาบัน ร.ร.มัธยมตากสิน

กับครูและโรงเรียน กิจกรรม ระยอง

225 สนับสนุนคาใชจาย 1. เพื่อเผยแพรผลงาน นักเรียนและครูมีผลงาน 907,500 907,500 907,500 907,500 907,500 จํานวน ครูและนักเรียนมีการ กองการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษา ของนักเรียน ครู ให ทางวิชาการเชิงประจักษ ผูรวม พัฒนาความสามารถ ร.ร.มัธยมตากสิน

โครงการเปดบานวิชาการ สาธารณชนไดรับทราบ กิจกรรม ทางดานวิชาการ ระยอง

2. เพื่อใหนักเรียน และ และมีความรูเพิ่มขึ้น

ครูไดแสดงความ

สามารถตามศักยภาพ
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226 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายโครงการ จัดกิจกรรมวันวิชาการเพื่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน โรงเรียนมัธยมตากสิน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการวันวิชาการ วันวิชาการโรงเรียนมัธยม ประชาสัมพันธและแนะนํา กิจกรรม ระยอง เปนที่รูจัก ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตากสินระยอง โรงเรียน มากขึ้น ระยอง

(Open House)

227 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายในการจางเหมา โรงเรียนมีระบบเครื่องปรับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาจางเหมาบํารุงรักษา บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อากาศพรอมระบบไฟฟาและ เครื่อง เครื่องปรับอากาศ ร.ร.มัธยมตากสิน

เครื่องปรับอากาศ พรอมระบบไฟฟา พรอมระบบไฟฟาและระบบ ระบบสุขาภิบาลที่พรอมใชงาน ปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระยอง

และระบบสุขาภิบาลภายใน สุขาภิบาลภายใน ร.ร.มัธยม และสามารถยืดอายุการใชงาน ระบบสุขาภิบาล

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตากสินระยอง ไดอยางมีคุณภาพ ที่พรอมใชงาน

228 English Day เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก 1.นักเรียนไดแสดงออก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน นักเรียนไดเรียนรู กองการศึกษาฯ

ซึ่งความสามารถในการใช ถึงความสามารถในการ นักเรียนที่ นอกหองเรียนและ ร.ร.มัธยมตากสิน

ภาษาและกระตุนใหนักเรียน ใชภาษา เขารวม มีประสบการรจาก ระยอง

มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ 2.นักเรียนใชภาษาอังกฤษ กิจกรรม การปฏิบัติงานจริง

มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ในการสื่อสารไดตามวัยและ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความสามารถ

และทํางานรวมกับผูอื่น 3. นักเรียนมีความกลาและ

ไดอยางมีความสุขสราง มั่นใจมีความภาคภูมิใจใน

เจตคติที่ดีและเห็น ผลงานที่แสดงออกตอ

คุณคาตอการใชภาษา สาธารณชน

ไดเรียนรูวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา

229 พัฒนาครูแกนนําและบุคลากร เพื่อใหคณะครูไดรับการ จัดกิจกรรม อบรม ให 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน บุคลากรไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

ทางการศึกษา พัฒนาตามมาตรฐาน ความรู แกครูแกนนํา และ ผูอบรม ที่มีคุณภาพเกิดผลดี ร.ร.มัธยมตากสิน

และมีโอกาสไดเพิ่มพูน บุคลากรทางการศึกษา ตอการจัดการศึกษา ระยอง

ความรูใหม ๆ ของโรงเรียน 
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230 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อใหนักเรียนมี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 นักเรียนไดรับ นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

รางกายที่สมบูรณ ใหกับโรงเรียนในสังกัด อาหารเสริม รางกายที่แข็งแรง ร.ร.มัธยมตากสิน

แข็งแรง อบจ.ระยอง (นม) ทุกคน สมบูรณ ระยอง

231 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อเฝาระวังความ ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 5,000,000 - - - - จํานวน โรงเรียนมีระบบปองกัน กองการศึกษาฯ

พรอมระบบเครือขายและระบบการจัด ปลอดภัยใหกับนักเรียน พรอมระบบเครือขายและ กลองวงรปด ภัยที่ไดมาตรฐาน ร.ร.มัธยมตากสิน

การของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และอาคารสถานที่ ระบบการจัดการ ระยอง

232 รณรงค ปองกัน เพื่อปองกันและควบคุม นักเรียน ครู และบุคลากร - 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โรคติดตอในโรงเรียน ทางการศึกษาของ ผูเขารวม สามารถปองกันและ ร.ร.มัธยมตากสิน

ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โรงเรียนในสังกัด  โครงการฯ ควบคุมการเกิดโรค ระยอง

อบจ.ระยอง ติดตอตามฤดูกาลได

จํานวน 500 คน

233 วัยรุนวัยใส ใสใจปองกัน เพื่อใหนักเรียนเขาใจ นักเรียนโรงเรียนมัธยม - 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรียน นักเรียนเขาใจเรื่อง กองการศึกษาฯ

การตั้งครรภและโรคติดตอทางเพศ เรื่องการตั้งครรภและ ตากสินระยอง ที่เขารวม การตั้งครรภและ ร.ร.มัธยมตากสิน

โรคติดตอทางเพศ จํานวน 100 คน โครงการ โรคติดตอทางเพศ ระยอง

234 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและ เพื่อใหครูและบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด - 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ครู และบุคลากร กองการศึกษาฯ

การชวยชีวิตขึ้นพื้นฐาน ทางการศึกษาของ อบจ.ระยอง จํานวน 50 คน ผูเขารวม ทางการศึกษาของ ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียนในสังกัด โครงการ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ระยอง

อบจ.ระยอง ทราบถึง ระยอง ปฏิบัติการปฐม

แนวทางและปฏิบัติ พยาบาลไดอยางถูกตอง

เกี่ยวกับการปฐม

พยาบาลเบื้องตนได

อยางถูกตอง
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235 กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซมกําแพง เพื่อปรับปรุงซอมแซม ซอมแซมกําแพง รั้วกั้นรอบ - 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   กําแพง รั้วกั้น กําแพง รั้วกั้นรอบบริเวณ กองการศึกษาฯ

รั้วกั้นรอบบริเวณโรงเรียนมัธยม กําแพง รั้วโรงเรียน บริเวณโรงเรียนมัธยมตากสิน รอบบริเวณ โรงเรียนมัธยมตากสิน ร.ร.มัธยมตากสิน

ตากสินระยอง มัธยมตากสินระยอง ระยอง โรงเรียน ระยองไดรับการปรับปรุง ระยอง

ที่มีความชํารุดเสียหาย มีความ และซอมแซมใหเกิดความ

ใหสวยงามและเกิดความ สวยงาม สวยงามและปลอดภัย

ปลอดภัย สําหรับครูและนักเรียน

236 กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซมลาน เพื่อกอสราง/ปรับปรุง ซอมแซมลาน แทนพระบรม - 2,700,000   2,700,000   2,800,000   2,800,000   ลาน แทน ซอมแซมลาน แทน กองการศึกษาฯ

แทนพระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จ ซอมแซมลาน แทน ราชานุสาวรีย ภายในพื้นที่ พระบราราชา พระบรมราชานุสาวรีย ร.ร.มัธยมตากสิน

พระเจาตากสินมหาราช ภายใน พระบรมราชานุสาวรียฯ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นุสาวรีย ในพื้นที่โรงเรียนมัธยม ระยอง

พื้นที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ภายในพื้นที่โรงเรียน สมเด็จพระเจา ตากสินระยองไดรับการ

มัธยมตากสินระยอง ตากสินมีความ ปรับปรุงซอมแซมให

สวยงาม สวยงามสําหรับใชในการ

จัดพิธีการตางๆ

237 กอสรางทางเดินประตู 1 (Walkway) เพื่อจายเปนคาใชจาย กอสรางทางเดินประตู 1 - - 1,000,000   1,000,000   1,000,000   จํานวน นักเรียน ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

ในการกอสรางทางเดิน ทางเดิน มีความสะดวกสบาย ร.ร.มัธยมตากสิน

ประตู 1 ในการเดินเขาโรงเรียน ระยอง

238 ยกเวนคาบํารุงการศึกษา เพื่อยกเวนคาบํารุง นักเรียนยากจน เรียนดี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน นักเรียนของโรงเรียน กองการศึกษาฯ

สําหรับนักเรียนยากจน เรียนดี การศึกษา และสรางชื่อเสียงใหแก นักเรียนที่ได มัธยมตากสินระยอง ร.ร.มัธยมตากสิน

และสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน โรงเรียนไดรับการยกเวน รับการยกเวน ประเภทยากจน เรียนดี ระยอง

คาบํารุงการศึกษา คาบํารุงการ สรางชื่อเสียง ไดรับการ

ศึกษา ยกเวนคาบํารุงการศึกษา
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239 สรางเสริมทักษะกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดมี นักเรียนไดแลกเปลี่ยน 650,000 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละของ นักเรียนสามารถนํา กองการศึกษาฯ

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู แลกเปลี่ยน ผูเรียนที่ไดรับ ความรูที่ไดรับไป ร.ร.มัธยมตากสิน

ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เรียนรู แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และพัฒนา การเสริมสราง ประยุกตใชในชีวิต ระยอง

ความคิดเห็นและ ทักษะตาง ๆ ทักษะกิจกรรม ประจําวันได

พัฒนาทักษะตาง ๆ ลูกเสือ 

เนตรนารี

และยุวกาชาด

240 เสริมสรางทักษะชีวิต เพื่อเปนคาใชจายในการจัด นักเรียนไดรับความรูและ 215,000 ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของ นักเรียนสามารถนํา กองการศึกษาฯ

ของนักเรียนโรงเรียนมัธยม กิจกรรมการเรียนรูและ เสริมสรางทักษะชีวิต ผูเรียนที่ไดรับ ความรูที่ไดรับไป ร.ร.มัธยมตากสิน

ตากสินระยอง เสริมสรางทักษะชีวิต การพัฒนา ประยุกตใชในชีวิต ระยอง

ประจําวันได

241 คายผูนํา MTRS Leadership Camp เพื่อเปนคาใชจายใน สงเสริมการเรียนรูและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

การจัดกิจกรรมสงเสริม ความเปนผูนําใหแก ผูเรียนที่ไดรับ การเปนผูนํา ร.ร.มัธยมตากสิน

การเรียนรูและความเปน นักเรียน การพัฒนา ระยอง

ผูนําใหแกนักเรียน ทักษะความเปน

ผูนํา

242 เรียนรูนอกหองเรียน เพื่อเปนคาใชจาย พัฒนาทักษะดานวิชาการ 730,000 ๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละของ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพสูความ ในการพัฒนาทักษะ ใหแกนักเรียน ผูเรียนที่ไดรับ ดานวิชาการ ร.ร.มัธยมตากสิน

เปนเลิศทางวิชาการ ดานวิชาการใหแก รางวัลจากการ เพิ่มมากขึ้น ระยอง

นักเรียน แขงขันทักษะ

ทางวิชาการ

243 เปดบานวิชาการ 1.เพื่อเผยแพรผลงาน นักเรียนและครูมีผลงาน 907,500 907,500 907,500 907,500 907,500 จํานวนผูเขา ครูและนักเรียน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ของนักเรียน ครู ให ทางวิชาการเชิงประจักษ รวมกิจกรรม มีการพัฒนาความ ร.ร.มัธยมตากสิน

สาธารณชนไดรับทราบ สามารถทางดาน ระยอง

2.เพื่อใหนักเรียนและ วิชาการและมีความรู

ครูไดแสดงความสามารถ เพิ่มขึ้น
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244 รองรับเหตุสาธารณภัย เพื่อเปนคาใชจาย แกไขปญหาจากเหตุ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนอาคาร/ ปญหาจากเหตุ กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการแกไขปญหา สาธารณภัยภายใน สถานที่ สาธารณภัยไดรับการ ร.ร.มัธยมตากสิน

จากเหตุสาธารณภัย โรงเรียน แกไขอยางทันทวงที ระยอง

245 จัดหาสื่อและวัสดุ เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดหาสื่อ วัสดุและอุปกรณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนสื่อ/ โรงเรียน มีสื่อ วัสดุ กองการศึกษาฯ

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการจัดหาสื่อ วัสดุ สําหรับจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ และอุปกรณการเรียน ร.ร.มัธยมตากสิน

และอุปกรณสําหรับ ใหเพียงพอตอการใชงาน การสอนอยางเพียงพอ ระยอง

จัดการเรียนการสอน

246 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดหา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

กลุมสาระ การเรียนรู ในการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณสําหรับการสอน ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

การเรียนรู และจัดหา สุขศึกษาและพลศึกษา รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

วัสดุอุปกรณสําหรับ จัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดหา 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

การสอน วัสดุอุปกรณสําหรับการสอน ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

ภาษาตางประเทศ รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

จัดกิจกรรมการเรียนรู 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

และจัดหาวัสดุอุปกรณ ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

สําหรับการสอนคณิตศาสตร รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

จัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดหา 450,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

วัสดุอุปกรณสําหรับการสอน ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

จัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดหา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

วัสดุอุปกรณสําหรับการสอน ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

วิทยาศาสตร รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

จัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดหา 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

วัสดุอุปกรณสําหรับการสอน ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

สังคมศึกษาศาสนาและ รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

วัฒนธรรม
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สงเสริมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมการเรียนรู 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

กลุมสาระ การเรียนรู ในการจัดกิจกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

การเรียนรู และจัดหา สําหรับการสอนภาษาไทย รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

วัสดุอุปกรณสําหรับ จัดกิจกรรมการเรียนรู 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

การสอน และจัดหาวัสดุอุปกรณ ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

สําหรับการสอนศิลปะ รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

247 ตากสินเติมเต็มความรู เพื่อเปนคาใชจาย นักเรียนโรงเรียนมัธยม 127,800    1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   รอยละของผูเรียน นักเรียนมีความพรอม กองการศึกษาฯ

ในการจัดกิจกรรม ตากสินระยองไดรับการ ที่สอบเขาศึกษา สําหรับการศึกษาตอ ร.ร.มัธยมตากสิน

การสอนเสริมเพิ่มเติม สอนเสริมเพิ่มเติมจาก ตอในระดับ ในระดับมหาวิทยาลัย ระยอง

จากการเรียนปกติ การเรียนปกติเพื่อสงเสริม มหาวิทยาลัย

สนับสนุนนักเรียนศึกษา

ตอในระดับมหาวิทยาลัย

248 สงเสริมการจัดการเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู 750,000    800,000      850,000      900,000      900,000      รอยละของ นักเรียนไดรับความรู กองการศึกษาฯ

การสอน หลักสูตรทวิภาคี จัดกิจกรรม การเรียนรู และจัดหาวัสดุอุปกรณ ผูเรียนที่ได และมีความพรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

และจัดหาวัสดุอุปกรณ สําหรับการสอน รับการพัฒนา ในการเรียน ระยอง

สําหรับการสอน

249 จางเหมาพัฒนาระบบเครือขาย เพื่อพัฒนาระบบ เครือขายอินเตอรเน็ต 1,100,000 ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน โรงเรียนมีระบบเครือขาย กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ตแบบไรสาย เครือขายอินเตอรเน็ต ของโรงเรียนมัธยมตากสิน ผูใชบริการ อินเตอรเน็ตพรอมใชงาน ร.ร.มัธยมตากสิน

ภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง แบบไรสาย ระยอง สําหรับการจัดการเรียน ระยอง

การสอน

250 ตากสินภาษาดีมีคาตอบแทน เพื่อเปนคาใชจายในการ ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน 80,000      100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ นักเรียนโรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ

ใหคาตอบแทนพิเศษ ระยองที่มีความสามารถ ผูเรียนที่ไดรับ ตากสินระยองมีทักษะ ร.ร.มัธยมตากสิน

สําหรับครูที่มีความรู ในการจัดการเรียน การพัฒนา ดานวิทยาศาสตรและ ระยอง

ความสามารถในการจัด การสอนเปนภาษาอังกฤษ ทักษะทาง คณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น

การเรียนการสอนเปน ไดรับคาตอบแทนพิเศษ วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ และ

คณิตศาสตร
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251 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อเปนคาใชจาย มีแหลงเรียนรูเพื่อใช 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน นักเรียนโรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ

ศึกษา คาใชจายในการพัฒนาแหลง ในการสงเสริมและ ในการศึกษา แหลงเรียนรู ตากสินระยองมีแหลง ร.ร.มัธยมตากสิน

เรียนรูของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พัฒนาแหลงเรียนรู เรียนรูที่มีคุณภาพ ระยอง

252 เปดโลกทัศนนักเรียน เพื่อเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับความรูและ 830,000 ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ รอยละของ นักเรียนมีความรูความ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการนํานักเรียน ประสบการณจากแหลง ผูเรียนที่เขา เขาใจจากการเรียนรู ร.ร.มัธยมตากสิน

ไปเปดโลกทัศน เรียนรูภายนอกโรงเรียน รวมกิจกรรม ผานประสบการณตรง ระยอง

253 เรงรัดพัฒนาคุณภาพ เพื่อจายเปนคาตอบแทน จายคาตอบแทนเพิ่มเติม 175,200    380,000      400,000      400,000      400,000      จํานวนบุคลากร โรงเรียนมีบุคลากรครู กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพิ่มเติมใหแกครูผู ใหแกครูผูเชี่ยวชาญของ เพียงพอตอจํานวน ร.ร.มัธยมตากสิน

มัธยมตากสินระยอง เชี่ยวชาญของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมตากสิน เด็กนักเรียน ระยอง

มัธยมตากสินระยอง ระยอง

254 พัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อเปนคาใชจาย นักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา 804,800    820,000      820,000      820,000      820,000      รอยละของ นักเรียนหลักสูตรทวิ กองการศึกษาฯ

หลักสูตรทวิศึกษา ในการดําเนินโครงการ ของโรงเรียนมัธยมตากสิน ผูเรียนที่ได ศึกษาของโรงเรียนมัธยม ร.ร.มัธยมตากสิน

ระยองไดรับการสงเสริม รับการพัฒนา ตากสินระยองมีความรู ระยอง

และพัฒนาการเรียนการสอน ความสามารถในการ

เรียนเพิ่มมากขึ้น

255 ปรับปรุงหองเรียน EP เพื่อเปนคาใชจายในการ นักเรียนแผนการเรียน English - - 500,000      500,000      500,000      จํานวนหองเรียน นักเรียนแผนการเรียน กองการศึกษาฯ

ปรับปรุงหองเรียนสําหรับ Program มีหองเรียนที่พรอม ที่ไดรับการ English Program ร.ร.มัธยมตากสิน

นักเรียนแผนการเรียน และเอื้อตอประสิทธิภาพ ปรับปรุง ไดรับการพัฒนา ระยอง

English Program ในการเรียนการสอน อยางเต็มศักยภาพ

256 นักศึกษาวิชาทหารเพื่องานจราจร เพื่อจายเปนคาใชจาย ฝกอบรมนักศึกษาวิชา - 100,000      100,000      100,000      100,000      รอยละของ โรงเรียนมัธยมตากสิน กองการศึกษาฯ

ในการฝกอบรมนักศึกษา ทหารเพื่อปฏิบัติงาน ผูเรียนที่ได ระยองมีนักศึกษาวิชา ร.ร.มัธยมตากสิน

วิชาทหารเพื่องานจราจร จราจรของโรงเรียน รับการพัฒนา ทหารปฏิบัติงานจราจร ระยอง

ของโรงเรียน มัธยมตากสินระยอง ของโรงเรียน

257 กอสรางจุดบริการน้ําดื่มสะอาด เพื่อจายเปนคาใชจาย จุดบริการน้ําดื่มสะอาด - 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   จํานวนจุดน้ําดื่ม มีจุดบริการน้ําดื่มสะอาด กองการศึกษาฯ

ในการกอสรางจุดบริการ ภายในโรงเรียนมัธยม สะอาด ใหครู บุคลากรและ ร.ร.มัธยมตากสิน

น้ําดื่มสะอาดภายใน ตากสินระยอง นักเรียนไดดื่ม ระยอง

โรงเรียน
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258 กอสรางหลังคาเชื่อมระหวาง เพื่อจายเปนคาใชจาย กอสรางหลังคาเชื่อมระหวาง - - 2,000,000   2,000,000   2,000,000   จํานวนหลังคา นักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ

อาคารอเนกประสงค ในการกอสรางหลังคา อาคารอเนกประสงคและ บุคลากรมีความ ร.ร.มัธยมตากสิน

และโรงอาหาร เชื่อมระหวางอาคารอเนก โรงอาหาร สะดวกสบาย ระยอง

ประสงคและโรงอาหาร

259 พัฒนาทักษะผูเรียนดาน เพื่อเปนคาใชจายใน นักเรียนไดรับการพัฒนา 600,000    650,000      650,000      650,000      650,000      รอยละของ นักเรียนโรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ

ภาษาตางประเทศ การพัฒนาทักษะ ทักษะดาน ผูเรียนที่ไดรับ ตากสินระยองมีทักษะ ร.ร.มัธยมตากสิน

นักเรียนดานภาษา ภาษาตางประเทศ การพัฒนา ดานภาษาตางประเทศ ระยอง

ตางประเทศ ทักษะภาษา เพิ่มมากขึ้น

ตางประเทศ

260 พัฒนาศักยภาพผูเรียนดาน เพื่อเปนคาใชจายในการ นักเรียนไดรับการพัฒนา 700,000    800,000      850,000      900,000      900,000      รอยละของ นักเรียนโรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พัฒนาทักษะนักเรียน ทักษะดานวิทยาศาสตร ผูเรียนรับการ ตากสินระยองมีทักษะ ร.ร.มัธยมตากสิน

ดานวิทยาศาสตรและ และคณิตศาสตร พัฒนาทักษะ ดานวิทยาศาสตรและ ระยอง

คณิตศาสตร ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเพิ่มมากขึ้น

และ

คณิตศาสตร

261 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน จัดอบรม สัมมนาและ 2,500,000 2,500,000 1,389,000 1,389,000 1,389,000 จํานวนผูเขารับ ครู พนักงานจางและ กองการศึกษาฯ

ศึกษา คาพัฒนาครูและบุคลากร ของบุคลากรและไดเรียนรู ศึกษาดูงานใหกับครู การอบรมและ บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.มัธยมตากสิน

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัด วิทยาการหรือนวัตกรรม พนักงานจางและบุคลากร พัฒนา มีวิสัยทัศนในการทํางาน ระยอง

การเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยม ใหมๆ เพื่อประยุกตใชใน ทางการศึกษาของโรงเรียน เพิ่มขึ้นและสามารถ

ตากสินระยอง การปฏิบัติงาน มัธยมตากสินระยอง พัฒนางานของตนเอง

ไดอยางตอเนื่อง

262 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อใชจายในการเย็บเลม สถานศึกษามีความสะดวก  -  - 500,000 500,000 500,000 ผลผลิต สามารถปฏิบัติงานได ร.ร.มัธยม

สถานศึกษา รายจายเพื่อใหไดมา เขาปกหนังสือคาซักฟอก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ของโครงการฯ ตรงตามเปาหมาย ตากสินระยอง

ซึ่งบริการ คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง ที่ตั้งไว

รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
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263 สงเสริมสุขอนามัยของนักเรียน เพื่อเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับการสงเสริม 312,000 ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ รอยละของ นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการสงเสริม สุขอนามัย ผูเรียนมี ร.ร.มัธยมตากสิน

สุขอนามัยของนักเรียน สุขอนามัยที่ดี ระยอง

264 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพือใหผูเรียนไดรับ ปรับปรุงหลักสูตร - - 20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม ผูเรียนไดรับ ร.ร.มัธยม

สถานศึกษา คาใชจายในการปรับปรุง เรียนรูไดตามความตองการ สถานศึกษา โครงการ ประสบการณเรียนรู ตากสินระยอง

หลักสูตรสถานศึกษา เตรียมความพรอมใหผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

265 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ คาใชจายดานบริการ - - ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ จํานวน โรงเรียนมีระบบเครือขาย ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คาใชจายอินเตอรเน็ต คาบริการดานโทรคมนาคม โทรคมนาคมและการสื่อสาร ผูใชบริการ อินเตอรเน็ตพรอมใชงาน ระยอง

โรงเรียน ของโรงเรียน สําหรับการจัดการเรียน

การสอน

266 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีปจจัยพื้นฐานในการเรียน - -        30,000        30,000        30,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนมีปจจัย ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คาปจจัยพื้นฐาน คาปจจัยพื้นฐานให ที่ไดรับ พื้นฐานในการเรียน ระยอง

สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน การชวยเหลือ

267 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดการเรียนการสอนใหกับ  -  - 13,331,850 13,331,850 13,331,850 จํานวน สามารถบริหารจัดการ ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษาคาจัดการเรียน ในการจัดการศึกษา นักเรียน ผูที่ไดรับ ดานการเรียนการสอนได ระยอง

การสอน (รายหัว) ประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ

268 เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของ เพื่อจายเปนคาใชจาย 1.คาจัดซื้อหนังสือเรียน  -  - 3,711,184 3,711,184 3,711,184 จํานวน สามารถบริหารจัดการ ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ผูที่ไดรับ ดานการเรียนการสอนได ระยอง

ขั้นพื้นฐาน 2.คาอุปกรณการเรียน  -  - 1,605,590 1,605,590 1,605,590 ประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

3.คาเครื่องแบบนักเรียน  -  - 1,730,575 1,730,575 1,730,575

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

269 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  -  - 3,344,180 3,344,180 3,344,180 จํานวน ผูเรียนไดรับการ ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คากิจกรรมพัฒนา ในการจัดกิจกรรม ใหนักเรียน กิจกรรม พัฒนาในกิจกรรม ระยอง

คุณภาพผูเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน การเรียนการสอน
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270 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเปนคาใชจายในการ คาปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร   -  -      150,000      150,000      150,000 จํานวน โรงเรียนมัธยมตากสิน ร.ร.มัธยมตากสิน

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ซอมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียนมัธยมตากสิน อาคาร ระยอง มีความ ระยอง

ระยอง พรอมดานอาคารสถานที่

271 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาบํารุง คาใชจายในการบํารุงและ   -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน โรงเรียนมีวัสดุและ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาบํารุงรักษาและ และซอมแซม                                                                                                                                                                                                                                      ซอมแซม เชน คาซอมวัสดุ วัสดุอุปกรณ อุปกรณ ที่พรอม ร.ร.มัธยมตากสิน

ซอมแซม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดรับ ตอการใชงาน ระยอง

อาคารสถานที่ บูรณะอาคาร การซอมแซม

หรือทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูใน

ควาวมรับผิดชอบของ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

272 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย คาจางเหมารักษาความ  -  - 1,881,600 1,881,600 1,881,600 ความพึงพอใจ นักเรียน ครูและบุคลากร ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมารักษา ปลอดภัย ของผูใชงาน มีความปลอดภัยในการ ระยอง

จางเหมารักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย ปฏิบัติงาน

273 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหสถานศึกษามีความ จางเหมาเจาหนาที่ทําความ  -  - ๕,๑๐๖,๐๐๐ ๕,๑๐๖,๐๐๐ ๕,๑๐๖,๐๐๐ จํานวนผูที่ โรงเรียนมีความสะอาด ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คาใชจายในการจางเหมา สะอาดปราศจากมลพิษ สะอาดและผูควบคุมเจาหนาที่ ที่ใชบริการ สวยงาม ระยอง

ทําความสะอาด ทําความสะอาดทุกอาคาร

274 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึก - เพื่อเปนคาใชจายการ จางเหมาดูแลรักษาสภาพ  -  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน สถานศึกษาไดรับ ร.ร.มัธยมตากสิน

ษาคาจางเหมาดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน บริหารสถานศึกษา ภูมิทัศนโดยรอบ ดูแลตนไม ผูที่ไดรับ การบริการที่ดี ระยอง

โดยรอบโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ดานการบริการตาง ๆ และดอกไมของโรงเรียน การบริการ

275 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหสถานศึกษาไดรับ คาใชจายในการดูแลระบบ  -  - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนผูที่ โรงเรียนมีความสะอาด ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คาใชจายในการดูแล การดูแลระบบบริหาร บริหารจัดการสถานศึกษา ไดรับประโยชน สวยงาม ระยอง

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา จัดการ ไทยแลนด 4.0 ออนไลน

276 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการ จางผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา  -  - 2,160,000 2,160,000 2,160,000 จํานวน ผูเรียนไดรับการพัฒนา ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คาจัดจางเพื่อพัฒนา จัดการศึกษาของผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษาและ กิจกรรม ดานการเรียนการสอน ระยอง

คุณภาพการจัดการศึกษาของ ยกระดับคุณภาพการบริหาร

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง หลักสูตรการเรียนการสอน
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277 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อดูแลความสะอาดและ คาจางเหมาดูแลอาคารสถานที่  -  - 442,800 442,800 442,800 ความพึงพอใจ สถานที่ภายในโรงเรียน ร.ร.มัธยมตากสิน

ศึกษา คาใชจายในการจางเหมาดูแล บํารุงรักษาสถานที่ ของผูใชบริการ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

อาคารสถานที่โดยรอบโรงเรียนมัธยม  มีความสะอาดและ

ตากสินระยอง สวยงาม

278 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อลดหยอนคาบํารุงการ คาบํารุงการศึกษาของบุตร  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นักเรียน บุตรของพนักงานจาง ร.ร.มัธยมตากสิน

ศึกษา ลดหยอนคาบํารุงการศึกษา ศึกษาบุตรของพนักงาน, ของพนักงานจางของ อบจ. ที่ไดรับการ ของ อบจ.ระยอง,ลูกจาง ระยอง

ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสิน ลูกจางและนักเรียนของ ระยอง,ลูกจางโรงเรียนและ  ชวยเหลือ โรงเรียนและนักเรียน

ระยอง โรงเรียนมัธยมตากสิน นักเรียนที่สรางชื่อเสียง, ที่สรางชื่อเสียง,นักเรียน

ระยอง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่มีผลการเรียนดีและ

และนักเรียนที่มีฐานะยากจน นักเรียนที่มีฐานะยากจน

ไดรับการลดหยอนคา

บํารุงการศึกษา

279 คาสาธารณูปโภค ใหกับโรงเรียน เพื่อจายเปนคา  - คาไฟฟา -  - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จํานวน โรงเรียนมีระบบ ร.ร.มัธยมตากสิน

มัธยมตากสินระยอง สาธารณูปโภค  - คาน้ําประปา -  - 400,000 400,000 400,000 ผูที่ไดรับ สาธารณูปโภค ระยอง

ภายในโรงเรียน  - คาโทรศัพท -  - 50,000 50,000 50,000 ประโยชน เพียงพอ

 - คาบริการสื่อสารและ -  - 30,000 30,000 30,000

โทรคมนาคม 

280 คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อบํารุงรักษาและ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนครุภัณฑ ครุภัณฑของโรงเรียน ร.ร.มัธยมตากสิน

ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ปรับปรุงครุภัณฑของ ครุภัณฑ ที่อยูในความรับ ที่ไดรับการ มัธยมตากสินระยอง ระยอง

โรงเรียนใหใชงานไดดี ผิดชอบของโรงเรียนมัธยม  บํารุงรักษา ไดรับการบํารุงและ

ตากสินระยอง ปรับปรุงใหใชงานไดดี

ตลอดเวลา

281 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อดูแลรักษาลิฟทโดยสาร จางเหมาบํารุงรักษาลิฟท  -  - 832,000      832,000      832,000      จํานวน ลิฟทโดยสารของโรงเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาบํารุงรักษาลิฟท ใหสามารถใชงานไดอยาง โดยสารของอาคารเรียน A ผูใชงาน ไดรับการบํารุงรักษาให ร.ร.มัธยมตากสิน

โดยสาร มีประสิทธิภาพและ จํานวน 6 ตัว และอาคาร สามารถใชงานไดอยางมี ระยอง

ปลอดภัย เรียน B จํานวน 2 ตัว ประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย
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282 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายใน มีระบบปองกันผูบุกรุก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวน การจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการ การจางเหมาดูแลอุปกรณ คอมพิวเตอร (Firewall) ระบบ การสอนเปนไป ร.ร.มัธยมตากสิน

จางเหมาดูแลอุปกรณปองกันผูบุกรุก ปองกันผูบุกรุกคอม ที่มีประสิทธิภาพ อยางมีคุณภาพ ระยอง

คอมพิวเตอร (Firewall)  พิวเตอร (Firewall) ของ 

ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

283 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีระบบจัดเก็บขอมูล     900,000      900,000      900,000      900,000      900,000 จํานวน การจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายในการ ในการจางเหมาดูแล จลาจลทางคอมพิวเตอร ระบบ การสอนเปนไป ร.ร.มัธยมตากสิน

จางเหมาดูแลอุปกรณจัดเก็บขอมูล อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Central Log) ที่มี อยางมีคุณภาพ ระยอง

จลาจลทางคอมพิวเตอร จลาจลทางคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพ

(Central Log) (Central Log) ของ

ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

284 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีระบบเก็บขอมูลเว็บไซด      600,000      600,000      600,000      600,000      600,000 จํานวน การจัดการเรียน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายในการ ในการจางเหมาดูแล (Proxy) ที่มีประสิทธิภาพ ระบบ การสอนเปนไป ร.ร.มัธยมตากสิน

จางเหมาดูแลเก็บขอมูลเว็บไซด เก็บขอมูลเว็บไซด อยางมีคุณภาพ ระยอง

(Proxy) (Proxy) ของ ร.ร.มัธยม

ตากสินระยอง

285 กอสรางหลังคาที่จอดรถบริเวณ เพื่อจายเปนคาใชจาย กอสรางหลังคาที่จอดรถบริเวณ  -  - 2,000,000   2,000,000   2,000,000   จํานวน ที่จอดรถบริเวณดานขาง กองการศึกษาฯ

ดานขางอาคารอเนกประสงค ในการกอสรางหลังคา ดานขางอาคารอเนกประสงค ผูใชงาน อาคารอเนกประสงค ร.ร.มัธยมตากสิน

โดยสาร ที่จอดรถบริเวณดานขาง มีหลังคาคลุมที่จอดรถ ระยอง

อาคารอเนกประสงค เพื่อความปลอดภัยของ

ผูใชอาคาร

286 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาและยกระดับ จางบุคลากรเพื่อพัฒนาและ  -  - 3,000,000   3,000,000   3,000,000   จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรที่ กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง คุณภาพการศึกษาใหมี ยกระดับคุณภาพการศึกษา บุคลากร สามารถพัฒนาและ ร.ร.มัธยมตากสิน

โดยสาร คุณภาพยิ่งขึ้น ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาการศึกษา ระยอง

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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287 จางศึกษาวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัด เพื่อพัฒนาการวิจัยและ จางศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา  -  - 500,000      500,000      500,000      จํานวน ที่จอดรถบริเวณดานขาง กองการศึกษาฯ

การศึกษาของโรงเรียนมัธยม คุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและคุณภาพการ ผูใชงาน อาคารอเนกประสงค ร.ร.มัธยมตากสิน

ตากสินระยอง จัดการศึกษา มีหลังคาคลุมที่จอดรถ ระยอง

เพื่อความปลอดภัยของ

ผูใชอาคาร

288 กั้นหองรับประทานอาหารสําหรับครู เพื่อสรางความเปนระเบียบ กั้นหองรับประทานอาหาร  -  - 2,000,000   2,000,000   2,000,000   จํานวน โรงเรียนมีหองรับประทาน กองการศึกษาฯ

บุคลากร พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของครู บุคลากรและ ผูใชงาน อาหารที่เปนสัดสวน และ ร.ร.มัธยมตากสิน

นักเรียนในการรับประทาน เปนระเบียบเรียบรอย ระยอง

อาหาร

289 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรั้วกําแพง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศน โดยการ  -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000   จํานวน โรงเรียนมีภูมิทัศน กองการศึกษาฯ

หนาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง บริเวณรั้วกําแพง ปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ สถานที่ บริเวณรั้วกําแพง ร.ร.มัธยมตากสิน

หนาโรงเรียน ที่ไดรับการ หนาโรงเรียนที่สวบงาม ระยอง

ปรับปรุง

290 จางเหมาติดตั้งระบบไมกั้นรถยนต เพื่อสรางความปลอดภัย ติดตั้งระบบไมกั้นรถยนตอัตโนมัติ  -  - 100,000      100,000      100,000      จํานวน โรงเรียนมีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

อัตโนมัติ ในการเขา - ออก ของ จํานวน 1 ระบบ ระบบ ในการเขา - ออก ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียน ระยอง

291 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหมีบุคลากรครู 1. จางครูและบุคลากรทาง 19,110,000 19,150,000 19,165,000 19,165,000 19,165,000 จํานวน โรงเรียนมีบุคลากรครู กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาจางครูและ เพียงพอตอจํานวน การศึกษาในการดําเนินการ บุคลากรทาง เพียงพอตอจํานวน ร.ร.มัธยมตากสิน

บุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียน จัดการเรียนการสอน การศึกษา เด็กนักเรียน ระยอง

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  2. จางบุคลากรครูชาว 5,138,800 5,138,800 5,138,800 5,138,800 5,138,800

ตางประเทศ

3. จางครูที่มีความชํานาญ 6,000,000 6,360,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000

เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ

292 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีปจจัยพื้นฐานในการเรียน - -        30,000        30,000        30,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนมีปจจัย ร.ร.มัธยมตากสิน

สถานศึกษา คาปจจัยพื้นฐาน คาปจจัยพื้นฐานให ที่ไดรับ พื้นฐานในการเรียน ระยอง

สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน การชวยเหลือ
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293 จางวิจัยผลการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อเปนคาใชจายในการ จางวิจัยผลการศึกษาตามหลักสูตร - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จํานวนผูที่ มีหองเรียนและพื้นที่ ร.ร.มัธยมตากสิน

แผนการเรียนรูสูความเปนเลิศ ดําเนินโครงการจางวิจัย แผนการเรียนรูสูความเปนเลิศ มาใชบริการ สําหรับอํานวยความ ระยอง

ผลการจัดการศึกษาตาม สะดวกใหกับครู 

หลักสูตรแผนการเรียนรูฯ นักเรียน

294 แขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น 1. เพื่อใชจายเปนคา ครูและนักเรียนสามารถ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ครูและนักเรียน กองการศึกษาฯ

5 กลุมสาระ โครงการแขงขันคนเกง เขารวมการแขงขันโครงการ โครงการ สามารถเขารวม ร.ร.อนุบาล

ในโรงเรียน ทองถิ่นของ คนเกงในโรงเรียนทองถิ่น การแขงขัน โครงการ นานาชาติ

องคกรปกครองสวน 5 กลุมสาระ ไดแก คนเกงในโรงเรียน ตากสินระยอง

ทองถิ่นการจัดการแขงขัน ภาษาไทย คณิตศาสตร ทองถิ่นและสามารถ

ทางวิชาการระดับจังหวัด วิทยาศาสตรสังคมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระดับภูมิภาค และระดับ และภาษาอังกฤษ กับโรงเรียนอื่นได

ประเทศ

2. เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาทักษะนักเรียน

ที่มีความสามารถเพื่อ

พัฒนาสูความเปนเลิศ

295 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร จายเปนคาบริการดาน มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง         7,200           7,200           7,200           7,200           7,200 จํานวน มีอินเทอรเน็ตความเร็ว กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาใชจายในการเชื่อมตอ ระบบเครือขาย และระบบเครือขาย ผูใชบริการ สูงไวใชงาน ร.ร.อนุบาล

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร และ คอมพิวเตอรที่ดี อินเตอรเน็ต นานาชาติ

อุปกรณประกอบ ตากสินระยอง

296 สนับสนุนคาใชจายในการ เพื่อใหผูเรียนไดรับ ปรับปรุงหลักสูตรสถาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ผูเรียนไดรับ กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา คาใชจาย ประสบการณการเรียนรู ศึกษาของโรงเรียนอนุบาล โครงการ ประสบการณ ร.ร.อนุบาล

ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ไดตามความตองการ นานาชาติตากสินระยอง การเรียนรูอยางมี นานาชาติ

เพื่อเตรียมความพรอม ประสิทธิภาพ ตากสินระยอง

ใหผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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297 พัฒนาศักยภาพครู ผูเรียน EIS เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

ใหกับครูและบุคลากร ครูและนักเรียน EIS ผูเขารับ การศึกษาที่สอนรูป ร.ร.อนุบาล

ทางการศึกษาที่สอน การอบรม แบบ EIS โดยผาน นานาชาติ

รูปแบบ EIS โดยผาน การสอบ TOEIC ตาม ตากสินระยอง

การสอบ TOEIC เกณฑที่กําหนดไวและ

ตามเกณฑที่กําหนดไว นักเรียน EIS ไดรับ

และนักเรียน EIS การพัฒนาศักยภาพ

298 สงเสริมพัฒนาศักยภาพและ - เพื่อเปนคาใชจายใน - มีอุปกรณ ครุภัณฑสําหรับการ 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานศึกษามี เด็กกลุมเปาหมาย กองการศึกษาฯ

เตรียมความพรอมเด็กเขาสูวัยเรียน การจัดหาอุปกรณ จัดการความรูและเสริม ครุภัณฑและ ของโครงการไดรับการ โรงเรียนอนุบาล

ครุภัณฑ เพื่อการ ประสบการณเพียงพอครบถวน สงเสริม พัฒนาศักยภาพเปนไป นานาชาติ

เรียนรูและเสริม - มีหลักสูตรสําหรับใชในการจัด เพื่อเตรียม ตามวัยที่โครงการ ตากสินระยอง

ประสบการณ กิจกรรมที่ไดมาตรฐานและ เขาสูวัยเรียน กําหนด

- เพื่อจายเปนคา - ครูและบุคลากรมีความรูและ เปนไปตาม

พัฒนาหลักสูตรฯ ประสบการณเพิ่มขึ้นสามารถจัด ของโครงการ

- เพื่อจายเปนคา กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพครูและ  -รับเด็กวัยเรียนที่มีอายุ 1 

บุคลากรผูสอน ครึ่งถึง 2 ขวบ จํานวน

ไมเกิน 20 คน

299 อบรมอาสาสมัคร เพื่อใหเกิดอาสาสมัคร นักเรียนระดับชั้นประถม - 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวน อาสาสมัครสาธารณสุข กองการศึกษาฯ

สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.นอย) สาธารณสุขและเปน ศึกษาปที 5 ครู และ ผูเขารวม สามารถเปนแบบ โรงเรียนอนุบาล

แบบอยางดานสุขภาพ เจาหนาที่รวมจํานวน โครงการ อยางได นานาชาติตากสิน

แกนักเรียน 195 คน ระยอง

300 สงเสริมและปองกันสุขภาพ เพื่อปองกันและรักษา นักเรียนระดับชั้นประถม - 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน นักเรียนสามรถปองกัน กองการศึกษาฯ

ชองปากเด็กวัยเรียนดวย สุขภาพในชองปากของ ศึกษาปที่ 1ของโรงเรียน นักเรียนที่ และรักษาสุขภาพใน โรงเรียนอนุบาล

การเคลือบฟลูออไรด เด็กวัยเรียนดวยการ อนุบาลนานาชาติตากสิน เขารวม ชองปากไดอยางถูกตอง นานาชาติตากสิน

เคลือบฟลูออไรด ระยอง จํานวน 343 คน โครงการ และเหมาะสม ระยอง
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301 สงเสริมความปลอดภัย เพื่อสงเสริมและสราง นักเรียนชั้นประถมศึกษา - 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน นักเรียน ครูและ กองการศึกษาฯ

ในสถานศึกษา ความปลอดภัยใหเกิด ปที่ 1-6ครู และเจาหนาที่ ผูเขารวม เจาหนาที่เกิดความเขาใจ โรงเรียนอนุบาล

ภายในสถานศึกษา เขารวมจํานวน 1,000 คน โครงการ และสรางความปลอดภัย นานาชาติตากสิน

ขึ้นในสถานศึกษา ระยอง

302 จัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนา - เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริม - จัดตั้งศูนยเตรียมความ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ศูนยที่จัดตั้งมี เด็กกลุมเปาหมาย กองการศึกษาฯ

ศักยภาพและเตรียมความพรอม ศักยภาพและเตรียมความ พรอมเด็กเขาสูวัยเรียน ความพรอมและ ไดรับการเสริมสราง โรงเรียนอนุบาล

เด็กเขาสูวัยเรียน(อายุ 1 ขวบครึ่ง พรอมเด็กเขาสูวัยเรียน(อายุ จํานวน 1 ศูนย มีความ ประสบการณที่ นานาชาติ

ถึง อายุ 2 ขวบ 1 ขวบขวบครึ่งถึงอายุ 2 กับเด็กตาม เหมาะสมกับวัย ตากสินระยอง

- เพื่อพัฒนาเด็กที่มีอายุ

ตั้งแต 1 ขวบครึ่ง ใหมี

ความพรอมเขาสูวัยเรียน

303 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด เพื่อเฝาระวังความ ติดตั้งกลองวงจรปด - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนกลอง โรงเรียนมีระบบ กองการศึกษาฯ

(CCTV) พรอมระบบเครือขายและ ปลอดภัยใหกับ (CCTV) พรอม วงจรปด ปองกันภัยที่ได โรงเรียนอนุบาล

ระบบการจัดการของโรงเรียนอนุบาล นักเรียนและอาคาร ระบบเครือขายและระบบ มาตรฐาน นานาชาติ

นานาชาติตากสินระยอง สถานที่ การจัดการ ตากสินระยอง

304 จัดทําหองเกียรติยศ เพื่อจัดแสดงผลงาน นักเรียน ครู มีหอง - - 1,000,000 - - จํานวนผูใชงาน นักเรียน ครูมีหอง กองการศึกษาฯ

และหองนําเสนอผลงาน ครู และนักเรียนและ เกียรติยศ และหองนํา แสดงผลงานและมี โรงเรียนอนุบาล

เปนแหงเรียนรูในการ เสนอผลงานที่มีความ แหลงเรียนรูในการ นานาชาติตากสิน

แสดงผลงานดานตางๆ พรอมและมีประสิทธิภาพ แสดงผลงานดานตางๆ ระยอง

305 จัดสรางปอมยาม ประตู 1 เพื่อใหมีตูยามเปน โรงเรียนมีปอมยามตรวจ - - 100,000 - - จํานวนผูใชงาน โรงเรียนมีตูยาม กองการศึกษาฯ

ที่พักและตรวจการ เขา-ออกที่มีความปลอดภัย เพื่อเปนที่พักและ โรงเรียนอนุบาล

เขาออกภายใน และมีประสิทธิภาพ ตรวจการเขาออก นานาชาติตากสิน

โรงเรียน ระยอง

306 จัดหาระบบประมวลผลการเรียนแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โรงเรียนมีระบบประมวลผล - - 450,000 - - จํานวนผูใชงาน โรงเรียนมีระบบงาน กองการศึกษาฯ

on-line ของโรงเรียน ของระบบงาน การเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทะเบียนและวัดผล โรงเรียนอนุบาล

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ประมวลผล ที่มีประสิทธิภาพ นานาชาติตากสิน

ระยอง
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307 เฝาระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร โรงเรียนมีระบบรักษา - - 2,000,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน โรงเรียนมีระบบเฝา กองการศึกษาฯ

และทรัพยสิน กลองโทรทัศน ปดภายในอาคารเรียน ความปลอดภัย (CCTV) ครุภัณฑ ระวังรักษาความ โรงเรียนอนุบาล

วงจรปด (CCTV) ภายในอาคารเรียน ตากสิน 3,4,5และเฝา ภายในอาคารที่มี ปลอดภัยที่มี นานาชาติตากสิน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ระวังความปลอดภัยใหกับ ประสิทธิภาพพรอมใชงาน ประสิทธิภาพพรอม ระยอง

ระยอง บุคลากรโรงเรียน ใชงาน

308 คาจัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียน เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ นักเรียน มีหองเรียนครบ - - 1,000,000 - - จํานวน นักเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ กองการศึกษาฯ

และหองปฏิบัติการ ครุภัณฑและสื่ออุปกรณ พรอมทั้งสื่อและอุปกรณ ครุภัณฑ และสื่ออุปกรณตางๆ โรงเรียนอนุบาล

ตางๆ ใชประกอบการเรียน ประกอบการเรียนการสอน ใชประกอบการเรียน นานาชาติตากสิน

การสอน ไดอยางครบถวน ครบทุกชั้นเรียน การสอนไดอยางครบถวน ระยอง

309 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวัง พัฒนาระบบเฝาระวังโทรทัศน - - 1,000,000 1,000,000 - ระบบ โรงเรียนมีระบบเฝาระวัง กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาโครงการพัฒนาระบบ ความปลอดภัยใหกับ วงจรปด กลองวงจรปด ความปลอดภัยที่ไดรับ โรงเรียนอนุบาล

เฝาระวังโทรทัศนวงจรปดภายใน นักเรียนและอาคารสถานที่ ที่ไดรับการ การพัฒนาใหไดมาตรฐาน นานาชาติตากสิน

อาคารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ระวังความปลอดภัยให พัฒนา ระยอง

ระยอง กับบุคลากรโรงเรียน

310 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อพัฒนาระบบใชสาย ปรับปรุงระบบใชสายและ - - 1,000,000 1,000,000 - ระบบ โรงเรียนมีระบบเฝาระวัง กองการศึกษาฯ

ศึกษาโครงการปรับปรุงระบบใชสาย และสัญญาณอินเตอรเน็ต สัญญาณอินเตอรเน็ตภายใน กลองวงจรปด ความปลอดภัยที่ไดรับ โรงเรียนอนุบาล

สัญญาณและสัญญาณอินเตอรเน็ตภายใน โรงเรียน ที่ไดรับการ การพัฒนาใหไดมาตรฐาน นานาชาติตากสิน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง พัฒนา ระยอง

311 จัดซื้อครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการสอน จัดซื้อครุภัณฑประจําหอง หองปฏิบัติการสอนของโรงเรียน - - 250,000 150,000 - จํานวนครุภัณฑ หองปฏิบัติการสอนของ กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ปฏิบัติการสอนเพื่อจัดเก็บ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ โรงเรียนอนุบาล

ตากสินระยอง อุปกรณสื่อการเรียนการสอน มีครุภัณฑประจําหอง ตากสินระยองมีความ นานาชาติตากสิน

ใหเปนระเบียบ เปนระเบียบ ระยอง

312 จัดหา Software ระบบ E-learning นําสื่อมัลติมีเดีย Software นักเรียนสามารถเห็นการ - - 1,900,000 - - จํานวนผูใชงาน โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษาฯ

ระบบ E-learning มาเปน จําลองในการเรียนรูผาน นานาชาติตากสิน โรงเรียนอนุบาล

สื่อการเรียนการสอน Software ระบบ ระยองมี Software นานาชาติตากสิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ E-learning ระบบ E-learning ระยอง
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313 ติดตั้งกระดานไวทบอรด เพื่อใหโรงเรียนมีกระดาน มีกระดานไวทบอรดไดครบถวน - - 800,000 - - จํานวนหองเรียน โรงเรียนมีกระดาน กองการศึกษาฯ

ในหองเรียนและหองปฏิบัติการทุกหอง ไวทบอรด ใชในหองเรียน ทุกหองเรียน ที่ติดตั้งกระดาน ไวทบอรด ใชในหองเรียน โรงเรียนอนุบาล

และหองปฏิบัติการ ไวทบอรด และหองปฏิบัติการ นานาชาติตากสิน

ระยอง

314 จัดทําสนามเด็กเลน เพื่อใหนักเรียนมีสนาม นักเรียนสามารถสรางปญญา - - 200,000 200,000 - จํานวนผูใชงาน นักเรียนมีสนามเด็กเลน กองการศึกษาฯ

สรางปญญา "ที่อานหนังสือทองถิ่น เด็กเลนที่มีสถานที่อาน ทั้งดานการละเลน และความรู ที่มีสถานที่อานหนังสือ โรงเรียนอนุบาล

รักการอาน" หนังสือไปพรอมกัน ทางดานการอาน ไปพรอมกัน นานาชาติตากสิน

ระยอง

315 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเสริมสรางศักยภาพ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครู บุคลากร ครู บุคลากร พนักงาน ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา โครงการพัฒนาครู และเพิ่มพูนประสบการณ ใหครู บุคลากร พนักงานจาง ทางการศึกษา จางและผูมีสวน นานาชาติ

ใหกับครู บุคลากรและผู และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ ทุกคนไดรับการ กับการจัดการศึกษาของ ตากสินระยอง

ที่มีสวนเกี่ยวของกับ โรงเรียนอยางนอย สงเสริมพัฒนา โรงเรียนไดรับความรู

การศึกษา ปละ ๑ ครั้ง สามารถปฏิบัติ ประสบการณเพิ่มขึ้น

งานใหเปนไป

ตามเปาหมายที่

กําหนดอยางมี

คุณภาพ

316 ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

ครู บุคลากร พนักงาน

จาง มีทักษะ ความรู 

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ ใน

ราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร สําหรับ

ขาราชการ,บุคลากรและ

พนักงานจางของโรงเรียน

ครู บุคลากร พนักงานจาง 

สังกัด อบจ.ระยองทุกคน

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา

ไดรับสวัสดิการ

ชวยเหลือ

คาใชจายใน

การไปราชการ

ทุกคน
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317 ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

318 พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับ เพื่อจายเปนคาพัฒนาแหลง   - โรงเรียนรมรื่นสวยงาม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สถานศึกษามี สถานศึกษามีแหลง ร.ร. อนุบาล

เปนพื้นฐานในการจัดการศึกษา เรียนรูภายในบริเวณ   - มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย แหลงเรียนรูที่ เรียนรูที่หลากหลาย นานาชาติ

ตลอดชีวิต (หนังสือสั่งการ) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ หลากหลาย ตากสินระยอง

ตากสินระยอง และตอบสนอง

ความตองการ

ของนักเรียน

และชุมชน

319 คาสาธารณูปโภค เพื่ออํานวยความสะดวก 1.จายเปนคาไฟฟา - - ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ สถานศึกษามี สาธารณูปโภคของ ร.ร. อนุบาล

ดานสาธารณูปโภคใหกับ 2.จายเปนคาน้ําประปา - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ระบบ โรงเรียนมีใชอยาง นานาชาติ

นักเรียน ครู บุคลากร 3.คาโทรศัพท - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สาธารณูปโภค เพียงพอ ตากสินระยอง

ไดอยางเพียงพอ 4.คา Internet - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่เพียงพอตอ

การใชงานมี

ประสิทธิภาพ

320 จางเหมาจัดทํากลองวงจรปดภายนอก

และภายในอาคารเรียน

เพื่อจางเหมาติดกลองวงจร

ปดทั้งภายในและภายนอก

อาคารเรียนของโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสิน

ระยอง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก

สินระยองมีกลองวงจรปด ใช

งานในราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ สถานศึกษา

และทรัพยสิน

ของ

สถานศึกษา

ไดรับการเฝา

ระวังความ

ั

โรงเรียนมีกลองวงจร

ปดใชงานอยาง

เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ เพื่อ

ความปลอดภัยของ

บุคลากรภายในโรงเรียน

ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครุภัณฑของ

สถานศึกษา

ไดรับการดูแล

รักษาใหมี

สภาพใชงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

 อาคารสถานที่ไดรับ

การดูแลเอาใจใสใหใช

งานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหมีงบประมาณ

สําหรับซอมแซมวัสดุ 

อุปกรณที่ชํารุดใหสามารถ

ใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

เพื่อการซอมแซมวัสดุ อุปกรณ

ที่ชํารุดใหใชงานไดดี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

321 พัฒนาหองประชุม เพื่อใหมีสถานที่ ที่มีความ นักเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน สถานศึกษามีหอง ร.ร. อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง พรอมสําหรับการจัดประชุม นักเรียนทุกคนสามารถใชอาคาร หองประชุม ที่มีประสิทธิภาพได นานาชาติ

และรับรองการประชุมครู ดังกลาวได ที่ไดรับการ มาตรฐานและใชงานได ตากสินระยอง

บุคลากร นักเรียน และ พัฒนา

หนวยงานภายนอก

322 คาจัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ

เพื่อใชจายเปนคาจัดซื้อ

ครุภัณฑสําหรับใชประจํา

หองเรียนและหองปฏิบัติการ

เพื่อใชในการบริหารจัดการ

ประจําหองเรียนและ

หองปฏิบัติการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน

หองเรียนที่มี

ครุภัณฑเพิ่มขึ้น

โรงเรียนมีครุภัณฑ

สําหรับการดําเนินงาน

ประจําหองเรียนและ

หองปฏิบัติการครบ

ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

323 กอสรางโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ๑. เพื่อใหนักเรียนมีความรู นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สถานศึกษามี ๑. นักเรียนมีความรู ร.ร. อนุบาล

แบบไฮโดรโปรนิกส ความเขาใจในการปลูกผัก โรงเรือนปลูกผัก นานาชาติ

ไฮโดรโปรนิกส ปลอดสารพิษ ตากสินระยอง

๒.เพื่อใหนักเรียนไดลงมือ แบบไฮโดรโปร

ปฏิบัติและไดรับประสบการณ นิกสสําหรับเปน

๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู แหลงเรียนรู

และทักษะพื้นฐานในการ ใหกับนักเรียน

ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจฯ

324 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิ

ทัศน และทําเปนแหลง

เรียนรู ของโรงเรียน

๑. โรงเรียนรมรื่นสวยงาม     ๒.

 มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนสถานที่

 ที่ไดรับการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

สถานศึกษามีแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย    

รมรื่น สะอาด สวยงาม

ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

325 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ซอมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

ซอมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบของโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนอาคาร โรงเรียนฯ มีความ

พรอมดานอาคารสถานที่

ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง
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326 กอสรางตอเติมอาคารอเนกประสงค

ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก

สินระยอง

เพื่อจายเปนคากอสราง 

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร

อเนกประสงคเพื่อให

สามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร

อเนกประสงคใหไดมาตรฐานมี

ความพรอมสามารถรองรับการ

ใชงานไดอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนอาคารที่

ไดรับการตอเติม

อาคารอเนกประสงคมี

ความพรอม มั่นคง 

แข็งแรงและมีความ

พรอมในการใชงาน

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

327 จัดทําหองควบคุมและหองปฏิบัติการ ๑. เพื่อใหสถานศึกษามีหอง ๑. นักเรียน ครู บุคลากรทางการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนนักเรียน สถานศึกษามี ร.ร. อนุบาล

คอมพิวเตอรและขยายเครือขาย ควบคุมระบบเครือขาย ศึกษา ทุกคนในโรงเรียน ที่ไดรับ และหองปฏิบัติการ นานาชาติ

คอมพิวเตอรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ คอมพิวเตอร  ๒. มีหองควบคุมและหอง ประโยชน คอมพิวเตอรในการเรียน ตากสินระยอง

ตากสินระยอง ๒. เพื่อใหนักเรียน ครู ปฏิบัติการคอมพิวเตอร การสอนที่ไดมาตรฐาน

บุคลากร มีปฏิบัติการ อยางละ ๑ หอง และมีประสิทธิภาพ

คอมพิวเตอรในการเรียน

การสอนที่เพียงพอ

328 จัดทําอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชภายในโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินระยอง

เพื่อจายเปนคากอสราง

อนุสาวรียสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช

สถานศึกษามีอนุสาวรียสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช จํานวน

 1 แหง

- 2,000,000 2,000,000 - - มีอนุสาวรียไว

สําหรับ

ประกอบ

พิธีกรรมตางๆ

สถานศึกษามีอนุสาวรีย

ไวสําหรับประกอบ

พิธีกรรมตางๆ

ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

329 กอสรางหอพระพุทธรูปประจํา

สถานศึกษาในโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินระยอง

-เพื่อจายเปนคากอสราง

หอพระพุทธรูปประจํา

สถานศึกษา

สถานศึกษามีหอพระพุทธรูป

ประจําโรงเรียนจํานวน 1 แหง

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 มีหอ

พระพุทธรูป

ประจําโรงเรียน

เปนที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจ

สถานศึกษามีหอ

พระพุทธรูปประจํา

โรงเรียนเปนที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจ

ร.ร. อนุบาล

นานาชาติตากสิน

ระยอง

330 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดการเรียนการสอนใหกับ  -  - 5,894,850 5,894,850 5,894,850 จํานวน สถานศึกษาสามารถ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคาจัดการเรียน ในการจัดการศึกษา นักเรียน ผูที่ไดรับ บริหารจัดการดานการ นานาชาติ

การสอน (รายหัว) ประโยชน เรียนการสอนไดอยาง ตากสินระยอง

มีประสิทธิภาพ
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331 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย คาอาหารกลางวัน  -  - 15,448,800 15,448,800 15,448,800 จํานวน นักเรียนไดรับอาหาร ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน คาอาหารกลางวัน ผูที่ไดรับ กลางวันที่มีคุณคาทาง นานาชาติ

ประโยชน โภชนาการครบถวน ตากสินระยอง

332 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อหนังสือเรียน  -  - 1,745,704 1,745,704 1,745,704 จํานวน การจัดการเรียนการสอน ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาหนังสือเรียน ผูที่ไดรับ เปนไปอยางมีคุณภาพ นานาชาติ

ประโยชน ตากสินระยอง

333 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออุปกรณการเรียน  -  - 1,045,930 1,045,930 1,045,930 จํานวน การจัดการเรียนการสอน ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ เปนไปอยางมีคุณภาพ นานาชาติ

ตากสินระยอง

334 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  -  - 1,144,680 1,144,680 1,144,680 จํานวน นักเรียนไดรับเครื่องแบบ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคาเครื่องแบบนักเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน ผูที่ไดรับ นักเรียน นานาชาติ

ประโยชน ตากสินระยอง

335 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให  -  - 1,489,805 1,489,805 1,489,805 จํานวน ผูเรียนไดรับการพัฒนา ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคากิจกรรม ในการจัดกิจกรรม นักเรียน กิจกรรม ในกิจกรรมการเรียน นานาชาติ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาคุณภาพผูเรียน การสอน ตากสินระยอง

336 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อพัฒนาครู บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ - - 234,000 234,000 234,000 จํานวนผูเขา ครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาล

ศึกษา คาใชจายในการพัฒนา ทางการศึกษาและนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล รวมโครงการฯ และนักเรียนในสังกัดฯ นานาชาติ

ขาราชการครูของโรงเรียนอนุบาล ใหมีความรู ความเขาใจ นานาชาติตากสินระยอง มีความรูความเขาใจ ตากสินระยอง

นานาชาติตากสินระยอง ในการเรียนการสอน ในการเรียนการสอน

337 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาใชจาย คาอาหารเสริม (นม)  -  - 6,567,865 7,600,000 7,900,000 จํานวน นักเรียนมีสุขภาพรางกาย ร.ร.อนุบาล

คาอาหารเสริม (นม) ผูที่ไดรับ ที่แข็งแรงสมบูรณ นานาชาติ

ประโยชน ตากสินระยอง

338 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย คาใชจายเดินทางไปราชการ  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการเดินทางไปราชการ โครงการ/ บุคลากรทางการศึกษา นานาชาติ

เดินทางไปราชการ ครั้ง  ไดพัฒนาความรูและ ตากสินระยอง

ศักยภาพ
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339 สนับสนุนคาใชจายการ บริหารสถาน เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาใชจายในการบํารุงรักษา  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ ร.ร.อนุบาล

ศึกษา คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ ของผูใชบริการ สะอาดและสวยงาม นานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน พรอมระบบไฟฟาและ พรอมระบบไฟฟาและระบบ ตากสินระยอง

ระยอง ระบบสุขาภิบาล สุขาภิบาล

340 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จางเหมาเจาหนาที่รักษา  -  - 3,292,800 3,292,800 3,292,800 ความพึงพอใจ นักเรียน ครูและบุคลากร ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมารักษา ความปลอดภัย ของผูใชงาน มีความปลอดภัยในการ นานาชาติ

จางเหมารักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ตากสินระยอง

341 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จางเหมาเจาหนาที่ทําความ  -  - 2,760,000 2,760,000 2,760,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมาทําความ สะอาด ของผูใชบริการ สะอาดและเปนระเบียบ นานาชาติ

จางเหมาทําความสะอาด สะอาด เรียบรอย ตากสินระยอง

342 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีปจจัยพื้นฐานในการเรียน     502,000    1,020,000    1,020,000    1,020,000    1,020,000 จํานวน นักเรียนมีปจจัย ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา คาปจจัยพื้นฐาน คาปจจัยพื้นฐานให นักเรียน พื้นฐานในการเรียน นานาชาติ

สําหรับนักเรียนยากจน นักเรียนยากจน ที่ไดรับ ตากสินระยอง

การชวยเหลือ

343 เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของ เพื่อจายเปนคาใชจาย 1.คาจัดซื้อหนังสือเรียน  -  - 3,711,184 3,711,184 3,711,184 จํานวน สามารถบริหารจัดการ ร.ร.อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ในการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ผูที่ไดรับ ดานการเรียนการสอนได นานาชาติ

ระยอง ขั้นพื้นฐาน ตากสินระยอง  -  - 1,605,590 1,605,590 1,605,590 ประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ ตากสินระยอง

2.คาอุปกรณการเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ  -  - 1,730,575 1,730,575 1,730,575

ตากสินระยอง

3.คาเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง
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344 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดการเรียนการสอน 537,000 1,074,000 1,273,500 1,611,000 1,611,000 จํานวน สถานศึกษาสามารถ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา ใหกับนักเรียน ผูที่ไดรับ บริหารจัดการดาน วิทยาลัยเทคโนโลยี

(รายหัว) ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี ประโยชน การเรียนการสอนได และอาชีวศึกษา

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง อยางมีประสิทธิภาพ ตากสินระยอง

345 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออุปกรณการเรียน 41,400 82,800 95,220 150,000 150,000 จํานวน การจัดการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ การสอนเปนไปอยาง และอาชีวศึกษา

 ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี มีคุณภาพ ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง

346 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 81,000 162,000 372,600 243,000 243,000 จํานวน นักเรียนไดรับ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน ผูที่ไดรับ เครื่องแบบนักเรียน และอาชีวศึกษา

 ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี ประโยชน ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง

347 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อหนังสือเรียน 360,000 720,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 จํานวน การจัดการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาหนังสือเรียน ผูที่ไดรับ การสอนเปนไปอยาง และอาชีวศึกษา

ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี ประโยชน มีคุณภาพ ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง

348 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 85,500 171,000 256,500 256,500 256,500 จํานวน ผูเรียนไดรับการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในการจัดกิจกรรม ใหนักเรียน กิจกรรม พัฒนาในกิจกรรม และอาชีวศึกษา

ผูเรียนใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพผูเรียน การเรียนการสอน ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง

349 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ผูเรียนไดรับการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการฝกอบรมพัฒนา ในการฝกอบรมพัฒนา ใหนักเรียน กิจกรรม พัฒนาในกิจกรรม และอาชีวศึกษา

คุณภาพผูเรียนใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี คุณภาพผูเรียน การเรียนการสอน ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง
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350 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมแนะแนวและ  -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน ผูเรียนไดรับการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการแนะแนวและ ในการแนะแนวและ ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ กิจกรรม พัฒนาในกิจกรรม และอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคโนโลยี ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ การเรียนการสอน ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง

351 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายในการเย็บเลม วิทยาลัยฯมีความสะดวก  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผลผลิต สามารถปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษารายจายเพื่อ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ของโครงการฯ ไดตรงตามเปาหมาย และอาชีวศึกษา

ใหไดมาซึ่งบริการ คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง ที่ตั้งไว ตากสินระยอง

รถบรรทุกคาเชาทรัพยสิน 

352 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย คาใชจายในการเดินทางไป 50,000 100,000 200,000 400,000 400,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาใชจายในการเดินทาง ในการเดินทางไป ราชการของครู พนักงานจาง โครงการ บุคลากรทางการศึกษาได และอาชีวศึกษา

ไปราชการ ใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชการในราชอาณาจักร และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาความรูและศักยภาพ ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง และนอกราชอาณาจักร ในสังกัด อบจ.ระยอง ไดอยางเต็มความสามารถ

353 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับการพัฒนาดาน - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการเสริมศักยภาพ ตามโครงการเสริมศักยภาพ ภาษาตางประเทศ ที่เขารวม มีทักษะดานภาษา และอาชีวศึกษา

ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ การเรียนการสอนภาษา โครงการฯ ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ตากสินระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตางประเทศ

ตากสินระยอง

354 คายผูนํา TRCT Leadership Camp เพื่อจายเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ - - 200,000 200,000 200,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยี

(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง ตามโครงการพัฒนา ดานคณิตศาสตร ที่ไดรับการ มีทักษะดานคณิตศาสตร และอาชีวศึกษา

คณิตศาสตร) ทักษะผูเรียนดานภาษา พัฒนา เพิ่มมากขึ้น ตากสินระยอง

ตางประเทศ กิจกรรม

คายภาษาอังกฤษ

355 เยี่ยมบานนักเรียน เพื่อจายเปนคาใชจาย การติดตาม ดูแลนักเรียน - - 10,000 20,000 20,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับการเอาใจใส วิทยาลัยเทคโนโลยี

ตามโครงการเยี่ยมบาน ของวิทยาลัยฯ ที่ติดตาม ดูแล ดูแลสรางสัมพันธอันดี และอาชีวศึกษา

นักเรียน ระหวางบานและวิทยาลัย ตากสินระยอง
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356 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาตอบแทน จางเหมาบุคลากรสายงาน - - 900,000 900,000 900,000 จํานวนบุคลากร วิทยาลัยมีบุคลากรดาน วิทยาลัยเทคโนโลยี

ศึกษา โครงการจางเหมาบริการงาน บุคลากรสายงานการสอน การสอน เพื่อปฏิบัติหนาที่ ของวิทยาลัยฯ การสอนและสนับสนุน และอาชีวศึกษา

การสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและ สนับสนุนการเรียนการสอน การสอนที่เพียงพอตอ ตากสินระยอง

อาชีวศึกษาตากสินระยอง จํานวน 5 คน จํานวนนักเรียน

357 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาใชจายตาม จางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ - - 1,032,000 1,032,000 1,032,000 จํานวนบุคลากร วิทยาลัยมีบุคลากรดาน วิทยาลัยเทคโนโลยี

ศึกษา โครงการจางเหมาบุคลากร โครงการจางบุคลากร สอนและปฏิบัติหนาที่ ของวิทยาลัยฯ การสอนและสนับสนุน และอาชีวศึกษา

สนับสนุนทางการศึกษาวิทยาลัย สนับสนุนการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน การสอนที่เพียงพอตอ ตากสินระยอง

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและ จํานวน 4 คน จํานวนนักเรียน

ระยอง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

358 พัฒนาทักษะผูเรียนดาน เพื่อจายเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับการพัฒนา - - 200,000 200,000 200,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ กิจกรรมคาย ตามโครงการพัฒนา ทักษะดานภาษา ที่เขารวม วิทยาลัยฯมีทักษะ และอาชีวศึกษา

ภาษาอังกฤษ ทักษะผูเรียนดาน ตางประเทศ โครงการฯ ดานภาษาตาง ตากสินระยอง

ภาษาตางประเทศ ประเทศเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ

359 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาบํารุง คาใชจายในการบํารุงและ   -  - 100,000 200,000 200,000 จํานวน วิทยาลัยฯมีวัสดุและ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาบํารุงรักษาและ และซอมแซม                                                                                                                                                                                                                                      ซอมแซม เชน คาซอมวัสดุ วัสดุอุปกรณ อุปกรณ ที่พรอม และอาชีวศึกษา

ซอมแซม ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดรับ ตอการใชงาน ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง อาคารสถานที่ บูรณะอาคาร การซอมแซม

หรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูใน

ควาวมรับผิดชอบของ

วิทยาลัยฯ

360 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาใชจาย จางเหมาดูแลอาคารสถานที่  -  - 295,200 295,200 295,200 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ศึกษา คาใชจายในการจางเหมาดูแล ในการจางเหมา ของผูใชบริการ สะอาดและเปน และอาชีวศึกษา

อาคารสถานที่โดยรอบวิทยาลัย ทําความสะอาด ระเบียบ เรียบรอย ตากสินระยอง

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
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361 ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา เพื่อปรับปรุง ซอมแซม ปรับปรุง ซอมแซม ระบบ - 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000   จํานวน อาคารอเนกประสงคของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อาคารอเนกประสงคภายในโรงเรียน ระบบไฟฟาภายใน ไฟฟาอาคารอเนกประสงค ผูเขาใช โรงเรียน สังกัด อบจ. และอาชีวศึกษา

สังกัด อบจ.ระยอง และวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค ใหใชงานไดเต็ม บริการ ระยอง มีประสิทธิภาพ ตากสินระยอง

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ประสิทธิภาพ รองรับผูเขามาใชบริการ

ไดมากยิ่งขึ้น

362 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อสงเสริมใหครูและ ครูและบุคลากร วิทยาลัย  - 200,000 200,000 200,000 200,000 การรายงานผล ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของวิทยาลัย ไดรับความรู ประสบการณ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา การศึกษาดู ไดรับความรูจาก และอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน ในการจัดการศึกษาที่ ตากสินระยอง จํานวน ครูและบุคลากร ดูงานและสามารถนํามา ตากสินระยอง

ระยอง นํามาประยุกตใชใน 20 คน ทางการศึกษา ประยุกตใชในการ

การจัดการศึกษาแกผูเรียน กับวิทยาลัยฯของเราได

363 พัฒนาทักษะทางอาชีพ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี  - 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนคนหา นักเรียนไดรับทัศนคติที่ดี วิทยาลัยเทคโนโลยี

ใหนักเรียนคนหาการ และอาชีวศึกษาตากสิน ประกอบอาชีพที่ ตอการประกอบอาชีพที่ และอาชีวศึกษา

ประกอบอาชีพที่สนใจ ระยอง สาขาการทองเที่ยว สนใจและ สุจริตรับผิดชอบตอ ตากสินระยอง

ถนัดเหมาะสมกับวัยและ นําความรูความ และพัฒนาตนเองสูการ

ไดเรียนรูอยางชัดเจน การประกอบ ผูเชี่ยวชาญในดานอาชีพ

364 พัฒนาหองเรียน สาขาการทองเที่ยว เพื่อใหครูแสวงหาความรู นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ เพื่อใหนักเรียนและครูได วิทยาลัยเทคโนโลยี

เทคนิควิธีการใหมๆ และ และอาชีวศึกษาตากสิน นักเรียนที่ได เกิดการเรียนรูอยาง และอาชีวศึกษา

มีการใชอุปกรณที่ ระยอง สาขาการทองเที่ยว อยางเปนระบบ และมีอุปกรณที่สะดวก ตากสินระยอง

สะดวกและทันสมัยใน มีอุปกรณที่ ทันสมัยสามารถ

การจัดการเรียนการสอน และทันสมัย นโยบายThailand ๔.๐

ใหกับนักเรียน และศตวรรษที่ ๒๑

365 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายใน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการสงเสริม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน ผูเขารวม ความเขาใจดาน และอาชีวศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน ผูเรียน เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กิจกรรม จริยธรรม ไปประยุกตใช ตากสินระยอง

ตากสินระยอง จํานวน ในการเรียนการฝก

ถึงการใชชีวิตประจําวัน
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366 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายบริการ คาติดตั้งและบริการ - 7,200 7,200 7,200 7,200 จํานวนผูใช นักเรียนสามารถคนควา วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาใชจายในการเชื่อมตอ ดานโทรคมนาคมการสื่อสาร อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต หาความรูดวยระบบ และอาชีวศึกษา

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบอินเตอรเน็ตและ อินเตอรเน็ตได ตากสินระยอง

คาสื่อสารอื่น ๆ

367 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อใหมีแหลงเรียนรู จัดหาวัสดุ อุปกรณ - 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวัสดุ/ นักเรียนมีแหลงเรียนรู วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา ที่ทันสมัย เพียงพอ สําหรับพัฒนาแหลง ครุภัณฑ ศึกษาคนควาสืบคน และอาชีวศึกษา

แหลงเรียนรูของวิทยาลัยฯ ตอความตองการ เรียนรูของวิทยาลัยฯ ตากสินระยอง

368 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมรณรงค - 50,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนมีความรูในการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการรณรงค โครงการรณรงค ปองกันยาเสพติด กิจกรรม ปองกันยาเสพติด และอาชีวศึกษา

เพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปองกันยาเสพติดใน ในสถานศึกษา ตากสินระยอง

สถานศึกษา

369 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อพัฒนาความรูดาน จัดกิจกรรมแขงขันทางวิชาการ - 200,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนมีความรูและ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการสงเสริม วิชาการใหแกนักเรียน กิจกรรม ทางดานวิทยาศาสตร และอาชีวศึกษา

ศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ สามารถนําคววามรูที่ได ตากสินระยอง

ในการแขงขันตาง ๆ ประยุกตใชในการ

วิชาการได

370 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายในการ จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน นักเรียนไดเขารวม วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการคาใชจายในงาน เขารวมในงานพระราชพิธี งานประเพณี และพิธีการตาง ๆ กิจกรรม งานพระราชพิธี รัฐพิธี และอาชีวศึกษา

พระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี งานประเพณี และพิธีการ งานประเพณี และ ตากสินระยอง

และพิธีการสําคัญ และคาใชจายอื่น ๆ ที่สําคัญ

ที่เกี่ยวของ

371 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายใน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู - 300,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนและครู มี วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการเรียนรู โครงการเรียนรูนอกหอง กิจกรรม ในดานตางๆ มากขึ้น และอาชีวศึกษา

นอกหองเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตากสินระยอง

ความเปนมืออาชีพ สูความเปนมืออาชีพและ

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

372 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายใน จัดกิจกรรมอบรมใหความรู - 400,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียน มีพัฒนาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการอบรมเชิง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ กิจกรรม ตางๆ มากขึ้น และอาชีวศึกษา

ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพ ตากสินระยอง

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและ นักเรียนของวิทยาลัยฯ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

373 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายใน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ - 100,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนมีความรูในการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการพัฒนาทักษะ พัฒนาทักษะวิชาชีพ วิชาชีพของนักเรียน กิจกรรม ประกอบอาชีพเบื้องตน และอาชีวศึกษา

วิชาชีพเคลื่อนที่ เชน คาวัสดุอุปกรณ ตากสินระยอง

และคาใชจายอื่นๆ

374 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเผยแพรผลงานทาง นักเรียนและครูมีผลงานทาง - 100,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนมีความรูในการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการ TRCT OPEN วิชาการของนักเรียนและ วิชาการ กิจกรรม ปองกันยาเสพติด และอาชีวศึกษา

HOUSE ครู ใหสาธารณชนไดรับ ตากสินระยอง

ทราบ

375 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายใน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ - - 216,000 216,000 216,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนมีความรูในการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการฝกอบรมทักษะ พัฒนาทักษะวิชาชีพ วิชาชีพของนักเรียน กิจกรรม ประกอบอาชีพเบื้องตน และอาชีวศึกษา

วิชาชีพนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี เชน คาวัสดุอุปกรณ ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง และคาใชจายอื่นๆ

376 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร 1.เพื่อจายเปนคาใชจาย 1.ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ - 300,000 400,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารับ ครูและบุคลากรของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการพัฒนาครู ในการฝกอบรมและศึกษา สามารถพัฒนาความสามารถได การอบรม วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา และอาชีวศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา ดูงานของขาราชการครู อยางเต็มประสิทธิภาพและ ความสามารถปฏิบัติงาน ตากสินระยอง

พนักงานจาง เจาหนาที่ ปฏิบัติงานไดอยางมี

บุคลากรทางการศึกษาและ 2.จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน

เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ ใหครู บุคลากร พนกงานจาง

2.เพื่อเสริมสรางศักยภาพ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

และเพิ่มพูนประสบการณ วิทยาลัยฯ
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

377 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายตาม จัดสงบุคลากรและนักเรียน - - 500,000 500,000 500,000 จํานวน บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการฝกประสบการณ โครงการฝกประสบการณ ฝกประสบการณดูงานระหวาง บุคลากร ของวิทยาลัยฯ มีความรู และอาชีวศึกษา

ศึกษาดูงานระหวางประเทศ ศึกษาดูงานระหวางประเทศ ประเทศ และนักเรียน และมีประสบการณจาก ตากสินระยอง

และคาใชจายอื่น ๆ การศึกษาดูงาน

ที่เกี่ยวของ

378 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายตาม แลกเปลี่ยนครูตางประเทศตาม - - 800,000 800,000 800,000 จํานวน ครูและบุคลากรของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนครู แนวทางความรวมมือระหวาง บุคลากร วิทยาลัยฯ มีการพัฒนา และอาชีวศึกษา

ครูตางประเทศตามแนวทางความ ตางประเทศตามแนวทาง ประเทศ ทางการศึกษา ความสามารถปฏิบัติงาน ตากสินระยอง

รวมมือระหวางประเทศ ความรวมมือระหวาง

ประเทศและคาใชจายอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

379 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเผยแพรผลงานทาง นักเรียนและครูมีผลงานทาง - - 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารวม นักเรียนมีความรูในการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการ TRCT SMART วิชาการของนักเรียนและ วิชาการ กิจกรรม ปองกันยาเสพติด และอาชีวศึกษา

STUDENT ครู ใหสาธารณชนไดรับ ตากสินระยอง

ทราบ

380 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายใน จางวิทยากรภายนอกในสาขา - - 960,000 960,000 960,000 จํานวน นักเรียน มีความรู วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษาโครงการสงเสริมการเรียนรู โครงการสงเสริมการเรียน วิชาชางกลโรงงาน,สาขาวิชา ผูเขารวม ในสาขาวิชาตางๆ จาก และอาชีวศึกษา

โดยวิทยากรภายนอก รูโดยวิทยากรภายนอก ไฟฟากําลัง,สาขาวิชาการ โครงการฯ วิทยากรภายนอก ตากสินระยอง

และคาใชจายอื่นๆ ทองเที่ยว จํานวน 5 คน มากขึ้น

ที่เกี่ยวของ

381 รณรงค ปองกันและควบคุมโรค เพื่อปองกันและควบคุม นักเรียน ครู และบุคลากร - 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน ผูเขารวมโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และภัยสุขภาพ โรคติดตอในโรงเรียน ทางการศึกษาของ ผูเขารวม สามารถปองกันและ และอาชีวศึกษา

ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โรงเรียนในสังกัด  โครงการฯ ควบคุมการเกิดโรค ตากสินระยอง

อบจ.ระยอง ติดตอตามฤดูกาลได

จํานวน 500 คน
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

382 อบรมการปฐมพยาบาล เพื่อใหครูและบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด - 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี

เบื้องตนและการชวยชีวิตขึ้นพื้นฐาน ทางการศึกษาของ อบจ.ระยอง จํานวน 50 คน ผูเขารวม ทางการศึกษาของ และอาชีวศึกษา

โรงเรียนในสังกัด โครงการ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ตากสินระยอง

อบจ.ระยอง ทราบถึง ระยอง ปฏิบัติการปฐม

แนวทางและปฏิบัติ พยาบาลไดอยางถูกตอง

เกี่ยวกับการปฐม

พยาบาลเบื้องตนได

อยางถูกตอง

383 ประกวดงานวิจัยทางการศึกษา 1.เพื่อใหครูและบุคลากร นักเรียน ครูและบุคลากร  - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลงานวิจัย 1.ครูและบุคลากรมีแนว วิทยาลัยเทคโนโลยี

สื่อนวัตกรรมของ นักเรียน ครูและ ทางการศึกษาของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ และบุคลากร ทางในการพัฒนาการจัด และอาชีวศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาตากสินระยอง ศึกษา ครบตาม การศึกษาแกผูเรียน ตากสินระยอง

อาชีวศึกษาตากสินระยอง จํานวน 20 คน จํานวนคน 20 2.การจัดการศึกษาแก

มีการตื่นตัวและพัฒนาการ ผูเรียนเปนไปอยางมี

จัดการเรียนการสอนแก ประสิทธิภาพ

ผูเรียนอยางตอเนื่อง

2.การจัดการเรียนการ

สอนไดรับการพัฒนาตรง

ตามแนวทางที่ตองไดรับ

การพัฒนาอยางมีคุณภาพ

3.วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาตากสิน

ระยองมีการจัดการ

ศึกษาแกผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

384 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา รายจายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ ที่ไดรับการ

แตงตั้งตามระเบียบฯ

คารับรองบุคคลตรวจงานหรือ

เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานที่

เกี่ยวของกับงานของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก

สินระยอง

  -  -      500,000      500,000      500,000 จํานวนกิจกรรม การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยาลัย

เทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตาก

สินระยอง

385 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพือใหผูเรียนไดรับ ปรับปรุงหลักสูตร - - 150,000 200,000 200,000 จํานวนกิจกรรม ผูเรียนไดรับ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาใชจายในการปรับปรุง เรียนรูไดตามความตองการ สถานศึกษา โครงการ ประสบการณเรียนรู และอาชีวศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา เตรียมความพรอมใหผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพ ตากสินระยอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

386 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อพัฒนาหองสมุดของ จัดหาสื่อ หนังสือ โปรแกรม - - 100,000 100,000 100,000 จํานวน นักเรียนมีแหลงเรียนรู วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา วิทยาลัยฯ ใหนักเรียน สําหรับหองสมุด วัสดุ/ครุภัณฑ ศึกษาคนควา สืบคน และอาชีวศึกษา

หองสมุดวิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรู ที่ทันสมัย ขอมูล ตากสินระยอง

เพียงพอตอความตองการ

387 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายตาม จางบุคลากรสนับสนุนการศึกษา - - 2,292,000 2,500,000 2,500,000 จํานวน วิทยาลัยฯ มีบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา โครงการจางบุคลากร โครางการจางบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีว บุคลากร ในการปฏิบัติราชการ และอาชีวศึกษา

สนับสนุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี สนับสนุนการศึกษาของ ศึกษาตากสินระยอง ตากสินระยอง

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง วิทยาลัยฯ และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

388 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจางเหมาบุคลากร

เพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การพัฒนาการบริหาร

หลักสูตรการเรียนการสอน

ของโรงเรียนและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

การบริหารหลักสูตรการเรียน

การสอนที่ไดคุณภาพ

- - 900,000 900,000 900,000 จํานวน

หลักสูตรการ

เรียนการสอนที่

ไดรับการพัฒนา

นักเรียนไดรับการเรียน

การสอนที่มีศักยภาพ 

และเหมาะสมกับ

ระดับชั้น

วิทยาลัย

เทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตาก

สินระยอง

389 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย สถานศึกษามีความสะอาด  -  - 566,400 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษา คาจางเหมา ในการจางเหมาทําความ เปนระเบียบเรียบรอย ของผูใชบริการ สะอาดและเปนระเบียบ และอาชีวศึกษา

ทําความสะอาด สะอาด เรียบรอย ตากสินระยอง
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390 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย คาจางเหมารักษาความ  -  - 984,000 984,000 984,000 ความพึงพอใจ นักเรียน ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานศึกษาคาใชจายในการ ในการจางเหมารักษา ปลอดภัย ของผูใชงาน มีความปลอดภัยในการ และอาชีวศึกษา

จางเหมารักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ตากสินระยอง

391 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการติดตั้งระบบ      

เนตเวิรคพรอมเครือขาย

พัฒนาและปรับปรุง

เครือขายคอมพิวเตอรใหมี

ความทันสมัยและรองรับ

การใชงานตามความ

ตองการของนักเรียน ครู

มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่

มีความมั่นคงคงทนตอการใชงาน

 -  -    1,000,000    1,000,000    1,000,000 จํานวนผูเขาใช

บริการระบบ

เครือขาย

นักเรียนและครูมีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

ไวใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

วิทยาลัย

เทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตาก

สินระยอง

392 คาสาธารณูปโภค ใหกับโรงเรียน เพื่อจายเปนคา  - คาไฟฟา -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จํานวน โรงเรียนมีระบบ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สาธารณูปโภค  - คาน้ําประปา -  - 100,000 100,000 100,000 ผูที่ไดรับ สาธารณูปโภค และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง ภายในโรงเรียน  - คาโทรศัพทและคาบริการ -  - 200,000 200,000 200,000 ประโยชน เพียงพอ ตากสินระยอง

   อินเตอรเน็ต

 - คาบริการรายปเพื่อบํารุง -  - 10,000 10,000 10,000

   รักษา website

393 คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑของ เพื่อบํารุงรักษาและ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง  -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนครุภัณฑ ครุภัณฑของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปรับปรุงครุภัณฑของ ครุภัณฑ ที่อยูในความรับ ที่ไดรับการ ไดรับการบํารุงและ และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง วิทยาลัยฯใหใชงานไดดี ผิดชอบของวิทยาลัยฯ  บํารุงรักษา ปรับปรุงใหใชงานไดดี ตากสินระยอง

ตลอดเวลา

394 จางเหมาปรับปรุงอาคารและสถานที่ เพื่อปรับปรุงอาคารและ จางเหมาปรับปรุงอาคาร  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน อาคารและสถานที่ของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สถานที่ของวิทยาลัยฯ และสถานที่ในเขตพื้นที่ความ อาคารและ ไดรับการบํารุงและ และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง ใหใชงานไดดี รับผิดชอบของวิทยาลัยฯ  สถานที่ ปรับปรุงใหใชงานไดดี ตากสินระยอง

ไดรับการ ตลอดเวลา

ปรับปรุง
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395 กอสรางอาคารเรียนภายในพื้นที่ เพื่อใหโรงเรียนมีสถานที่ กอสรางอาคาร 7 ชั้น และ  -  - 40,000,000 177,000,000 - จํานวน อาคารและสถานที่ของ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการ อาคารประกอบ ขนาดกวาง อาคารและ ไดรับการบํารุงและ และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง สอนและจัดกิจกรรม 46 ม. ยาว 70 ม. หรือมี  สถานที่ ปรับปรุงใหใชงานไดดี ตากสินระยอง

อยางเพียงพอ พื้นที่ใชสอยรวมไมนอยกวา ไดรับการ ตลอดเวลา

15,000 ตร.ม. พรอมอาคาร ปรับปรุง

ประกอบ (ตามแบบ อบจ.รย.)

396 กอสรางปายประชาสัมพันธ เพื่อจายเปนคากอสราง กอสรางปายเหล็กประชาสัมพันธ - - 321,000 321,000 321,000 จํานวนรั้ว วิทยาลัยฯ มีความ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปายประชาสัมพันธของ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ ปายชื่อและ ปลอดภัยและแสดงที่ตั้ง และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง วิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาตากสินระยอง ปอมยามของ วิทยาลัยฯได ตากสินระยอง

วิทยาลัยฯ

397 กอสรางรั้วและปายชื่อพรอมปอมยาม เพื่อใหโรงเรียนมีความ รั้ว และปายชื่อพรอมปอมยาม - 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 จํานวนรั้ว วิทยาลัยฯ มีความ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปลอดภัยและแสดงที่ตั้ง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ ปายชื่อและ ปลอดภัยและแสดงที่ตั้ง และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง วิทยาลัยฯไดอยางชัดเจน อาชีวศึกษาตากสินระยอง ปอมยามของ วิทยาลัยฯได ตากสินระยอง

วิทยาลัยฯ

398 ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในพื้นที่ เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในพื้นที่ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานที่ภายใน วิทยาลัยฯ มีสภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภูมิทัศน ภายในพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ วิทยาลัยฯ ภูมิทัศนที่สวยงามและ และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง วิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาตากสินระยอง พรอมใชในการจัด ตากสินระยอง

กิจกรรมการเรียนรู

399 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเปนคาใชจายในการ ซอมแซมอาคารเรียนและ   -  -      150,000      150,000      150,000 จํานวนอาคาร วิทยาลัยฯ มีความพรอม วิทยาลัยเทคโนโลยี

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของวิทยาลัย พรอมดานอาคารสถานที่ และอาชีวศึกษา

และอาคารประกอบ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตากสินระยอง

ตากสินระยอง
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400 สนับสนุนคาใชจาย เพื่อบํารุงรักษา โรงกรองน้ําไดรับการบํารุง - - 150,000 200,000 200,000 ระยะเวลา โรงกรองน้ําของ รร.อนุบาล

ในการบริหารสถานศึกษา โรงกรองน้ํา รักษา ในการบํารุง โรงเรียนอนุบาล นานาชาติตากสิน

คาจางเหมาบริการบํารุงรักษา ของโรงเรียนอนุบาล รักษา นานาชาติตากสิน บานคาย

โรงกรองน้ํา นานาชาติตากสิน บานคาย(วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

บานคาย (วัดหวายกรอง) ไดรับการบํารุงรักษา

401 กอสรางรั้วภายใน เพื่อรักษาความปลอดภัย รั้วภายในพื้นที่โรงเรียน - - 2,050,000 2,050,000 2,050,000 ความปลอดภัย ความปลอดภัยของ รร.อนุบาล

พื้นที่โรงเรียนอนุบาล ใหกับโรงเรียนอนุบาล อนุบาลนานาชาติตากสิน ของบุคลากร โรงเรียนอนุบาล นานาชาติตากสิน

นานาชาติตากสินบานคาย นานาชาติตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง) และนักเรียน นานาชาติตากสิน บานคาย

(วัดหวายกรอง) บานคาย (วัดหวายกรอง) บานคาย(วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

402 พัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู แตละกลุมสาระ - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน แหลงเรียนรูตาม รร.อนุบาล

ตามกลุมสาระภายในโรงเรียน ของแตละกลุมสาระ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุมสาระ กลุมสาระไดรับการ นานาชาติตากสิน

อนุบาลนานาชาติตากสิน ใหมีประสิทธิภาพมาก พัฒนา บานคาย

บานคาย (วัดหวายกรอง) ยิ่งขึ้น (วัดหวายกรอง)

403 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน - ปรับปรุงภูมิทัศน - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน โรงเรียนมีภูมิทัศน รร.อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ภายในบริเวณโรงเรียน - ปรับปรุงระบบระบายน้ํา สถานที่ เหมาะสมตอการเรียน นานาชาติตากสิน

ตากสินบานคาย(วัดหวายกรอง) ใหมีความสวยงามและ - กอสรางถนนภายในโรงเรียน การสอน บานคาย

เปนแหลงเรียนรูที่มีความ (วัดหวายกรอง)

หลากหลาย

404 ปรับปรุงอาคารเรียน3 ชั้น 12 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียน 3 ชั้น - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน อาคารเรียนไดรับ รร.อนุบาล

หองเรียน ภายในพื้นที่ ใหมีประสิทธิภาพ 12 หองเรียน ที่มี สถานที่ การปรับปรุงใหมี นานาชาติตากสิน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บานคาย

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

405 กอรางและปรับปรุงอาคารสระวายน้ํา เพื่อปรับปรุงอาคาร สระวายน้ําที่มีประสิทธิภาพ - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จํานวน สระวายน้ําไดรับ รร.อนุบาล

ภายของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ สระวายน้ําใหมี สถานที่ การปรับปรุงใหมี นานาชาติตากสิน

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บานคาย

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง (วัดหวายกรอง)



หนา 181

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

406 ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน อาคาเรียน 4 ชั้น รร.อนุบาล

ภายในพื้นที่โรงเรียน 4 ชั้นใหมีประสิทธิภาพ สถานที่ ไดรับการปรับปรุง นานาชาติตากสิน

อนุบาลนานาชาติตากสิน บานคาย

บานคาย (วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

407 กอสรางหองน้ํา-หองสุขา เพื่อปรับปรุงอาคารหองน้ํา หองน้ํา - หองสุขาที่ได - - 500,000 500,000 500,000 จํานวน อาคารหองน้ํา-หองสุขา รร.อนุบาล

ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ หองสุขา มาตรฐาน สถานที่ ไดรับการปรับปรุง นานาชาติตากสิน

ตากสินบานคาย(วัดหวายกรอง) บานคาย

(วัดหวายกรอง)

408 ปรับปรุงหองน้ํา - หองสุขา เพื่อปรับปรุงหองน้ํา-หองสุขา หองน้ํา-หองสุขา ในอาคาร - - 500,000 500,000 500,000 จํานวน หองน้ํา-หองสุขา รร.อนุบาล

ในอาคารเรียนภายใน ในอาคารเรียน เรียนที่ไดมาตรฐาน สถานที่ ในอาคารเรียน นานาชาติตากสิน

พื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ไดรับการปรับปรุง บานคาย

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

409 กอสรางและปรับปรุง เพื่อกอสรางและปรับปรุง - งานกอสรางสนามเปตอง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน อาคารไดรับการปรับปรุง รร.อนุบาล

อาคารภายในโรงเรียนอนุบาล อาคาร - งานปรับปรุงโรงจอดรถ สถานที่ และกอสรางสถานที่ นานาชาติตากสิน

นานาชาติตากสินบานคาย - งานกอสรางรั้วรอบ บานคาย

(วัดหวายกรอง) อาคารเรียนอนุบาล (วัดหวายกรอง)

410 อุดหนุนการประปา เพื่ออุดหนุนการประปา อุดหนุนการประปาสวน - - 400,000 500,000 500,000 จํานวน การประปาสวน กองแผนฯ

สวนภูมิภาคจังหวัดระยอง สวนภูมิภาคจังหวัดระยอง ภูมิภาคจังหวัดระยอง ผูเขาใชบริการ ภูมิภาคไดรับการ

อุดหนุน



หนา 182

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

411 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา

๑. เพื่อประเมินสภาพการ

ใชหลักสูตรเกี่ยวกับ 

กิจกรรมการเรียนการสอน

การประเมินผลการศึกษา

การบริหารและการบริการ

หลักสูตร

๒. เพื่อปรับโครงสราง

หลักสูตรสถานศึกษาและ

เนื้อหาในหลักสูตรฯให

สอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นและ จุดเนน

ของสถานศึกษา

๓. เพื่อจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตร

ทองถิ่นใหมีความพรอม

สําหรับใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาแกน

หลักของสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและปฐมวัย

จํานวน อยางละ๑ เลม

๒. มีหลักสูตรสถานศึกษา

จําแนกตามกลุมสาระ ๘ 

สาระ ๆ ละ ๑ เลม

๓. มีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่

เกี่ยวกับจุดเนนของทองถิ่นและ

สถานศึกษา

๔. ครูและบุคลากรผูสอนของ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตาก

สินบานคาย(วัดหวายกรอง) ทุก

คนมีสวนรวมในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

    100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 จํานวน

หลักสูตรของ

โรงเรียนที่

เหมาะสมกับ

บริบทของ

โรงเรียน

๑. มีหลักสูตร

สถานศึกษาแกนหลัก

ของสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและ

ปฐมวัยจํานวน อยางละ

 ๑ เลม

๒. มีหลักสูตร

สถานศึกษาจําแนก

ตามกลุมสาระ ๘  

สาระๆ ละ ๑ เลม

๓. มีหลักสูตรรายวิชา

เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ

จุดเนนของทองถิ่นและ

สถานศึกษา

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

412 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา  คาใชจายในการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง

จายเปนคาบริการดาน

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และอุปกรณ

ประกอบ

มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ดี

        7,200           7,200           7,200           7,200           7,200 จํานวน

ผูใชบริการ

อินเตอรเน็ต

มีอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงไวใชงาน

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 183

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

413 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

๑. เพื่อพัฒนาหองสมุดให

เปนแหลงเรียนรูที่

เหมาะสมสําหรับครู 

นักเรียน และชุมชน

 ๒. เพื่อจัดซื้อหนังสือ 

วารสารและตําราตางๆ 

ตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรใหเหมาะสมและ

ทันสมัย หลากหลาย กับ

ความตองการและเกิด

ประโยชนตอผูเรียน

จัดหาสื่อ หนังสือ โปรแกรม

สําหรับหองสมุด

    100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 จํานวนผูเขาใช

บริการหองสมุด

๑. หองสมุดโรงเรียนมี

หนังสือจํานวนเพิ่มขึ้น

๒. นักเรียนมีนิสัยรัก

การอาน และรูจักใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนดวยการอาน

หนังสือ

๓. นักเรียนนําความรู

ไปใชใหเกิดประโยชน

ในชีวิตประจําวัน

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

414 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน

วัสดุครุภัณฑ สําหรับพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จํานวนวัสดุ 

ครุภัณฑที่ใชใน

การพัฒนา

แหลงเรียนรู

ของโรงเรียน

แหลงเรียนรูของ

โรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 184

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

415 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา โครงการพัฒนาครู

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การฝกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของขาราชการ

 พนักงานจาง บุคลากร

ทางการศึกษา เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ และ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ครูไดรับการพัฒนาตาม

หลักสูตรการฝกอบรม

    800,000      800,000      800,000      800,000      800,000 จํานวนครูและ

บุคลากรที่เขา

รวมโครงการฯ

ครู และบุคลากรไดรับ

การพัฒนามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

416 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา  โครงการรณรงคเพื่อ

ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดทําโครงการรณรงค

เพื่อปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

ลดปญหายาเสพติดในโรงเรียน     200,000      150,000      150,000      150,000      150,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ครู บุคลากรและ

นักเรียนหางไกลจากยา

เสพติด

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

417 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสาน

ศึกษา คาอาหารกลางวัน

เพื่อจายเปนคาอาหาร

กลางวัน ของนักเรียนชั้น

อนุบาลและชั้น

ประถมศึกษาของโรงเรียน

นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มี

คุณภาพไวรับประทานตลอดป

การศึกษา

   8,932,800      9,527,700      9,648,000    10,000,000    10,000,000 จํานวน

นักเรียนที่

ไดรับอาหาร

กลางวัน

นักเรียนทุกระดับชั้น

ไดรับอาหารกลางวัน

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

418 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน 

(รายหัวนักเรียน)

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียน

การจัดการเรียนการสอน 3,000,000 3,500,000 3,703,400 3,800,000 3,800,000 จํานวน

นักเรียนตั้งแต

ระดับอนุบาล

จนถึงระดับ

ประถมศึกษาป

ที่ 6

นักเรียนไดรับการเรียน

การสอนตามระดับชั้น

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 185

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

419 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาหนังสือเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียน

เงินสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดซื้อหนังสือเรียน

 1,004,914    1,155,652    1,102,199    1,150,000    1,130,000 จํานวน

นักเรียนที่

ไดรับแจก

หนังสือ

นักเรียนไดรับหนังสือ

เรียนทุกคน

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

420 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา  คาอุปกรณการเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ

โรงเรียน

เงินสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน     535,297      670,000      674,080      750,000      800,000 จํานวนนักเรียน

 ที่ไดรับแจก

อุปกรณการ

เรียน

นักเรียนไดรับอุปกรณ

การเรียน

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

421 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียน

เงินสนับสนุนคาเครื่องแบบ

นักเรียน

    649,572      650,000      688,920      700,000      750,000 จํานวนนักเรียนที่

ไดรับเครื่องแบบ

นักเรียน

นักเรียนไดรับ

เครื่องแบบนักเรียน

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

422 คาอาหารเสริม (นม) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

อาหารเสริม (นม) ของ

นักเรียน

นักเรียนมีนมไวดื่มโดยไมขาด

แคลน

 3,849,520    4,000,000    4,086,732    4,100,000    4,110,000 จํานวน

นักเรียนที่

ไดรับแจก

อาหารเสริม 

(นม)

นักเรียนไดรับแจก

อาหารเสริม (นม)

ร.ร.อนุบาล    

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 186

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

423 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน

๑. เพื่อใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในดาน

การเรียนรูประสบการณชีวิต

๒. เพื่อใหผูเรียนไดฝกความ

เปนผูนําและผูตาม

๓. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม

นักเรียนไดเรียนรูประสบการณ

ตรงสรางความมั่นใจการเปน

ผูนําและผูตาม

    485,236      935,000      935,900      980,000    1,000,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรม

๑. ผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงใน

ดานการเรียนรู

ประสบการณชีวิต

๒. ผูเรียนไดฝกความ

เปนผูนําและผูตาม

๓. ผูเรียนไดรวม

กิจกรรมอยางมีความสุข

 ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

424 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การปรับปรุง/ซอมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย 

(วัดหวายกรอง)

อาคารเรียน และอาคาร

ประกอบของโรงเรียน

150,000 150,000 150,000 จํานวนอาคาร

เรียน และ

อาคาร

ประกอบที่

ไดรับการ

ซอมแซม

อาคารเรียน และ 

อาคารประกอบ มี

ความพรอมตอการใช

จัดกิจกรรม และ

บริหารการศึกษา

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

425 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

บริการ

เพื่อจายเปนคาบริการตางๆ

 เชน คาบริการเย็บเลม

หนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

คาบอกรับวารสารหรือ

หนังสือคาบริการสูบสิ่ง

ปฏิกูลคาบริการตัดแตงกิ่ง

ไม  คาบริการลางทอ  ฯลฯ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ตาง ๆ

    200,000      200,000      300,000      300,000      300,000 จํานวนงาน

บริการที่ใชจาย

โรงเรียนมีงบประมาณ

ไวจายคาใหไดมาซึ่ง

บริการ

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 187

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

426 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการเดินทาง 

ไปราชการ

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร สําหรับ

ขาราชการครู บุคลากร 

พนักงานจางฯ ของโรงเรียน

คาเดินทางไปราชาการ     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000 จํานวนครู 

บุคลากรและ

นักเรียนที่

เดินทางไป

ราชการ

โรงเรียนมีงบประมาณ

คาเดินทางไปราชการ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

427 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบาน

คาย (วัดหวายกรอง)

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินการ

ประชาสัมพันธขอมูลของ

โรงเรียน เชน การจัด

นิทรรศการ  การจัดทํา

แผนพับ  การจัดทําวารสาร

 การจัดทําปายและสื่อ

ประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ

 ฯลฯ

สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ วารสาร 

ปาย ฯลฯ

    100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 จํานวนสื่อ

สิ่งพิมพ แผน

พับ วารสาร 

ปาย ที่ใช

ประชาสัมพันธ

โรงเรียนมีการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ แผนพับ 

วารสาร ปาย ในการ

ประชาสัมพันธ 

เผยแพรขอมูล ฯลฯ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

428 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการคาใชจายในงาน

พระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณี และ

พิธีการสําคัญ

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การเขารวมในงานพระราช

พิธี รัฐพิธี งานประเพณี วัน

สําคัญทางศาสนา และพิธี

การสําคัญ

คาใชจายในการจัดกิจกรรม     150,000      150,000      170,000      170,000      170,000 จํานวน

โครงการ 

กิจกรรมที่จัดขึ้น

นักเรียน ครูและ

บุคลากร มีคาใชจายใน

การดําเนินงานใน

กิจกรรมที่เกี่ยวของ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 188

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

429 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการวันเด็กแหงชาติ

๑. เพื่อใหผูเรียนไดรวม

กิจกรรมอยางมีความสุข

๒. เพื่อใหนักเรียนได

แสดงออก

๓. เพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางผูปกครอง โรงเรียน

 ชุมชน

นักเรียนไดเรียนรูจากแหลง

เรียนรูและ ประสบการณตรง

ในดานการเรียนรูคุณธรรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบ 

ความมีระเบียบวินัย เปนการ

สรางความมั่นใจใหกับนักเรียน

และคณะครูไดรวมกิจกรรมกับ

ผูปกครองและบุคลากรที่

เกี่ยวของเปนการสราง

ความสัมพันธอันดีกับชุมชน

    300,000      400,000      400,000      400,000      400,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการฯ

๑. ผูเรียนไดรับ

ประสบการณจากการ

เขารวมกิจกรรม

๒. สรางความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน 

๓. ผูเรียนสามารถนํา

ประสบการณไป

ประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิตประจําวันได

เปนอยางดี

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

430 สนับสนุนคาใชจายในการ ๑.เพื่อบํารุงรักษาปรับปรุง

 

คาบํารุงรักษา ปรับปรุง     350,000      400,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 จํานวน วัสดุ วัสดุ อุปกรณ และ

   

ร.ร.อนุบาล

บริหารสถานศึกษา คาบํารุงรักษา ซอมแซม พัฒนา อุปกรณ ซอมแซม อุปกรณ อาคารเรียน ครุภัณฑ ครุภัณฑของสถานศึกษา นานาชาติตากสิน

และซอมแซม อาคารเรียน อาคาร อาคารประกอบ และครุภัณฑ อาคารสถานที่ๆ ไดรับการดูแล บานคาย

ประกอบ และครุภัณฑให การศึกษาและดานการบริหาร ไดรับการบํารุง ปรับปรุง  ซอมแซม  (วัดหวายกรอง)

มีความพรอมสําหรับใช จัดการศึกษาของโรงเรียน รักษาและ ความมั่นคง

งานไดอยางเพียงพอและ อนุบาลนานาชาติตากสิน ซอมแซม

ปลอดภัย บานคาย(วัดหวายกรอง)ที่มี

ชํารุดและทรุดโทรมทั้งหมด

ใหสามารถใชงานไดอยางดี



หนา 189

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

431 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการปรับปรุงเว็บไซต

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง

เว็บไซตของโรงเรียน

คาใชจายในโครงการ       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 จํานวนผูเขาใช

บริการเว็บไซต

เว็บไซตสําหรับเผยแพร

ขอมูลขาวสารของ

โรงเรียน

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

432 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนทางวิชาการในการแขงขันตาง ๆ

๑.เพื่อจัดแสดงผลงานครูและ

นักเรียนใหชุมชนไดทราบ

๒. เพื่อสงเสริมการแขงขัน

ทักษะวิชาการแกนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ตากสินบานคาย(วัดหวาย

กรอง)

๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ความพรอมดานทักษะ

พื้นฐานและสงเสริมความเปน

เลิศ

- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง) จัดกิจกรรม

สงเสริมความสามารถสูความ

เปนเลิศใหกับนักเรียน

- นักเรียนไดรับรางวัลในการ

แขงขัน

    500,000      600,000      700,000      800,000      800,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมแขงขัน

นักเรียนมีโอกาสได

แสดงความสามารถ

ทางดานวิชาการและ

ไดรับรางวัลในการ

แขงขัน

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

433 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการเขาคาย

วิทยาศาสตร ONET

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา

วิทยาศาสตรใหกับนักเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา

วิทยาศาสตรสูงขึ้น

    100,000      120,000      250,000      300,000      300,000 ผลสัมฤทธิ์วิชา

วิทยาศาสตร

สูงขึ้นในการ

สอบ ONET

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

วิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

434 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาบริการอินเทอรเน็ต

เพื่อจายเปนคาติดตั้งและ

คาบริการใชอินเทอรเน็ต

อินเทอรเน็ต     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 จํานวนผูเขาใช

บริการ

อินเตอรเน็ต

ครูและบุคลากรมีอิน

เทอรเน็คที่สามารถ

รองรับปริมาณการใช

งานไดอยางเพียงพอ

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 190

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

435 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหครู บุคลากร และ

่

คาใชจายในโครงการ     300,000     300,000      300,000      300,000      300,000 จํานวนครู ครู บุคลากร และ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา โครงการโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนไดรับ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ บุคลากรและ ในโรงเรียน มีสุขภาพ นานาชาติตากสิน

สงเสริมสุขภาพ การบริการสุขภาพเบื้องตน นักเรียนที่ไดรับ อนามัยที่ดี มีความพรอม บานคาย

ทันทีเมื่อเจ็บปวยหรือ การสงเสริม ตอการจัดกิจกรรมการ (วัดหวายกรอง)

ไดรับอุบัติเหตุ  สุขภาพ เรียน การสอนและ

บริหารการจัดการศึกษา

436 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการเปดบานวิชาการ

๑. เพื่อเผยแพรผลงานของ

นักเรียน ครู ใหสาธารณชน

ไดรับทราบ

๒. เพื่อใหนักเรียนและครู

ไดแสดงความสามารถตาม

ศักยภาพ

๑. นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย

ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมงาน

วิชาการ

๒. นักเรียนและครูมีผลงานทาง

วิชาการเชิงประจักษ

    300,000      300,000      400,000      400,000      400,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

นักเรียน  ครูและ

บุคลากร ไดแสดง

ความสามารถทางดาน

วิชาการและมีความรู

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

437 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการเขาคาย

วิทยาศาสตร

๑. เพื่อฝกทักษะทาง

วิทยาศาสตรใหกับนักเรียน

๒. ฝกทักษะการคิด

แกปญหา  ใหสอดคลอง

กับการดําเนินชีวิตประจําวัน

๓. พัฒนาคุณลักษณะนิสัย

ดานจิตวิทยาศาสตรสําหรับ

๑. นักเรียนทุกคนไดเรียนรูโดย

ใชกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูทางวิทยาศาสตร

๒. นักเรียนทุกคนสามารถคิด

แกปญหาไดอยางเหมาะสมกับ

วัย

๓. นักเรียนไดรับการพัฒนา

ดานวิทยาศาสตร

    150,000      150,000      400,000      400,000      400,000 จํานวน

นักเรียนที่เขา

รวมโครงการฯ

๑. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ    

    

๒. นักเรียนสามารถคิด

แกปญหาเหมาะสมกับ

วัย

๓. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานวิทยาศาสตร

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

438 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาจางติดตั้งระบบเสียง

ตามสาย

เพื่อใหมีระบบเสียงตาม

สายในการประชาสัมพันธ

ขอมูลและแจงเตือนการ

เปลี่ยนคาบเรียน

มีระบบเสียงตามสายไวใชงาน - -    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ความพึงพอใจ

ของนักเรียน 

ครูและบุคลากร

โรงเรียนมีระบบเสียง

ตามสายไวใชงานอยาง

มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 191

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

439 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาจางจัดทําปายชื่ออาคาร

เรียนและปายบอกทาง

เพื่อจายเปนคาจางจัดทํา

ปายชื่ออาคารเรียนและ

ปายบอกทาง ภายใน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ตากสินบานคาย (วัดหวาย

กรอง)

จางจัดทําปายชื่ออาคารเรียน

และปายบอกทาง

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวนปายชื่อ

อาคารเรียน

และปายบอก

ทาง

ผูปกครองและผูมา

ติดตอ รวมทั้งครู 

นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษาสะดวก

ตอการใชอาคาร

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

440 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาจางติดตั้งผามาน

เพื่อจายเปนคาจางติดตั้ง

ผามาน เพื่อใชในราชการ

ของโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย 

(วัดหวายกรอง)

จางติดตั้งผามาน        80,000        80,000        80,000 จํานวนผามาน

ที่ติดตั้ง

หองเรียน หอง

ประกอบการ มีผามาน

ไวบังแสง

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

441 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา คาจางเหมาติดตั้งระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

พัฒนาและปรับปรุง

เครือขายคอมพิวเตอรใหมี

ความทันสมัยและรองรับ

การใชงานตามความ

ตองการของนักเรียน ครู

และบุคลากร

มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่

มีความมั่นคงคงทนตอการใชงาน

    300,000      350,000      400,000      400,000      400,000 จํานวนผูเขาใช

บริการระบบ

เครือขาย

นักเรียนและครูมีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

ไวใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

442 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการสงเสริมเด็กที่มี

ภาวะทุพโภชนาการ

เพื่อจายเปนคาจางเหมา

จางจัดทําอาหารเชาใหกับ

นักเรียนที่มีภาวะทุพ

โภชนาการ โรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย (วัดหวายกรอง)

นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

ไดรับประทานอาหารเชา

- -      900,000      900,000      900,000 จํานวน

นักเรียนที่มี

ภาวะทุพ

โภชนาการ

สถานศึกษาไมมี

นักเรียนที่มีภาวะทุพ

โภชนาการ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 192

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

443 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจัดซื้อหนังสือ สื่อ

สิ่งพิมพ สําหรับหองสมุด

เพื่อจายเปนคาใชจาย

สําหรับหองสมุด เชน สื่อ

แผนซีดี หนังสือ สิ่งพิมพ 

วารสาร ฯลฯ คาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

สื่อแผนซีดี หนังสือ สิ่งพิมพ 

วารสาร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขาใช

บริการหองสมุด

โรงเรียนมีหนังสือ สื่อ

สิ่งพิมพ สําหรับใชใน

หองสมุด

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

444 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาจางเหมาทําความสะอาด

เพื่อจายเปนคาจางเหมา

เจาหนาที่ทําความสะอาด

อาคารและบริเวณโรงเรียน

มีเจาหนาที่ทําความสะอาด

อาคาร

 2,016,000    2,400,000    2,509,200    2,550,000    2,600,000 จํานวน

หองเรียน 

อาคารเรียนที่

ทําความสะอาด

มีเจาหนาที่ทําความ

สะอาดอาคารเพียงพอ

ตอการดูแล

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

445 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา  คาจางเหมารักษาความ

ปลอดภัย

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจางเหมาเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัย

มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  2,112,000    2,200,000    2,460,000    2,500,000    2,500,000 จํานวน

เหตุการณที่

ไดรับความ

ปลอดภัย

มีเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยเพียงพอตอ

การดูแลความปลอดภัย

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

446 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจัดการศึกษา

หองเรียนพิเศษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษ ประเภท 

MEP : Mini English Program) 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบาน

คาย (วัดหวายกรอง)

เพื่อจายเปนคาจางครู

ตางชาติ คาประกันสังคม 

คาจัดทําเอกสารตางๆ ฯลฯ

นักเรียนไดรับการพัฒนาดาน

ภาษา

 20,00,00๐    16,000,000    15,128,700    15,300,000    15,300,000 จํานวนครู 

บุคลากร 

ชาวตางชาติ

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานภาษาอังกฤษ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 193

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

447 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจางเหมาบุคลากร

เพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรการ

เรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวาย

กรอง)

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การพัฒนาการบริหาร

หลักสูตรการเรียนการสอน

ของโรงเรียนและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

การบริหารหลักสูตรการเรียน

การสอนที่ไดคุณภาพ

1,122,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน

หลักสูตรการ

เรียนการสอนที่

ไดรับการพัฒนา

นักเรียนไดรับการเรียน

การสอนที่มีศักยภาพ 

และเหมาะสมกับ

ระดับชั้น

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

448 คาน้ําประปา เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ที่

ใชในโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

จัดสรรคาสาธารณูปโภค เพื่อ

เปน คาน้ําประปาไดอยาง

เพียงพอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณการใช

น้ําประปา

มีน้ําประปาไวใชอุปโภค

 บริโภคอยางเพียงพอ

คอความตองการ

กองการศึกษาฯ 

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

449 คาโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท

ภายในคาโทรศัพททางไกล

ภายในประเทศ คาเชา

เครื่องหรือหมายเลข

โทรศัพท คาอินเตอรเน็ต 

คาบํารุงรักษา ฯลฯ ที่ใชใน

โรงเรียน

จัดสรรคาสาธารณูปโภค เพื่อ

เปน คาโทรศัพท ไดอยาง

เพียงพอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณการใช

งานโทรศัพท

มีโทรศัพทไวอํานวย

ความสะดวกในการ

บริหารการจัดการศึกษา

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

450 คาไฟฟา เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชใน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ตากสินบานคาย(วัดหวาย

กรอง)

จัดสรรคาสาธารณูปโภค เพื่อ

เปนคาใชจายคาไฟฟาไดอยาง

เพียงพอ

2,000,000 2,300,000 2,600,000 3,000,000 3,500,000 ปริมาณการใช

ไฟฟา

มีไฟฟาเพียงพอตอการ

ใชงาน และสะดวกตอ

การบริหารจัดการ

การศึกษา

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

451 กอสรางรั้วภายในโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย            

(วัดหวายกรอง)

กอสรางรั้วภายในโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย (วัดหวายกรอง)

มีรั้วภายในโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย   

(วัดหวายกรอง)

2,050,000 2,050,000 2,050,000 รั้วภายใน

โรงเรียนที่ได

มาตรฐาน

สถานศึกษามีความ

ปลอดภัยและสวยงาม

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

452 ปรับปรุงหองเรียนภายในโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย  (วัด

หวายกรอง)

1. ปรับปรุงหองเรียน

นาฏศิลป 2. หองเรียน

ดนตรี 3. หองสมุด 4. 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

 5. หองอุทยานการเรียนรู

สําหรับอนุบาล

1. หองเรียนนาฏศิลป 2. 

หองเรียนดนตรี 3. หองสมุด 4.

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 5.

 หองอุทยานการเรียนรูสําหรับ

อนุบาล

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 หองเรียน

นาฏศิลป 

หองเรียนดนตรี

 หองสมุด 

หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ที่

ไดมาตรฐาน

หองเรียนนาฏศิลป 

หองเรียนดนตรี 

หองสมุด 

หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ที่ได

มาตรฐานเหมาะตอ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

453 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่โรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย       

(วัดหวายกรอง)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

อาคารปติสุข (อาคาร

อเนกประสงค 2 ชั้น โรง

อาหาร)

ปรับปรุงโดยเทคอนกรีตพรอม

ทําผิวพื้น,งานซุมที่นั่งและ

กอสรางหลังคาทางเดิน (ตาม

แบบ อบจ.รย.)

- - 1,981,000 1,981,000 1,981,000 ภูมิทัศนรอบ

อาคาร มีความ

สวยงามเหมาะ

ตอการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู

ภูมิทัศนภายในพื้นที่

โรงเรียนมีความสวยงาม

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

454 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ชั้น 12 

หองเรียน ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวาย

กรอง)

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  

3 ชั้น 12 หองเรียน

ปรับปรุงหองเรียนเพื่อรองรับ

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

และปรับปรุงระบบไฟฟา

- - 1,850,000 1,850,000 1,850,000 อาคารเรียน  3

 ชั้น 12 

หองเรียน 

เหมาะตอการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู

นักเรียน/ครู ไดใช

อาคาร หองเรียนที่

เหมาะสมตอการจัด

กิจกรรม

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

455 ปรับปรุงอาคารสระวายน้ําภายในพื้นที่

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบาน

คาย  (วัดหวายกรอง)

เพื่อปรับปรุงอาคาร       

สระวายน้ํา

ปรับปรุงอาคารสระวายน้ํา - - 1,140,000 1,140,000 1,140,000 อาคารโคผุด 

(อาคารสระ

วายน้ํา)  

เหมาะตอการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู

นักเรียน / ครู มีอาคาร

ประกอบการที่

เหมาะสมตอการจัด

กิจกรรม

 ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

456 ปรับปรุงอาคารหองน้ํา - หองสุขา 

ภาบยในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวาย

กรอง)

เพื่อปรับปรุงหองน้ําเปน

หองอาบน้ําหลังตึกอาคาร

ตากสิน ปรับปรุงหองน้ํา

อาคารเรียนระดับชั้น

อนุบาลทุกหลัง

ปรับปรุงอาคารหองน้ํา - - 500,000 500,000 500,000 หองอาบน้ํา

หลังตึกอาคาร

ตากสิน  และ

หองน้ําอาคาร

เรียน สะดวก

ตอการใชงาน

ครู / นักเรียน มีหอง

อาบน้ํา และหองน้ํา ไว

ใชงาน และเหมาะสม

ตอสุขอนามัย

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)



หนา 196

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

457 ปรับปรุงหองน้ํา - หองสุขา ในอาคาร

เรียนภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย(วัดหวาย

กรอง)

เพื่อปรับปรุงหองน้ํา - หอง

สุขาภายในอาคารเรียน

ปรับปรุงหองน้ํา - หองสุขา

ภายในอาคารเรียน

- - 500,000 500,000 500,000 จํานวนอาคารที่

ไดรับการ

ปรับปรุง

ครู / นักเรียน มีหอง

อาบน้ํา และหองน้ํา ไว

ใชงาน และเหมาะสม

ตอสุขอนามัย

 ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

458 วางทอประปาภายในโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบานคาย(วัดหวาย

กรอง)

เพื่อติดตั้งวางทอประปา

ภายในโรงเรียน

วางทอประปาภายในโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสิน       

บานคาย(วัดหวายกรอง)

- -      343,000      343,000      343,000 จํานวนทอ

ประปา

มีน้ําประปาเพียงพอตอ

ความตองการของ 

นักเรียน ครู และบุคลา

การทางการศึกษา

กองแผนฯ

459 คาจางเหมาปรับปรุงหองประชาสัมพันธ เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน

หองสําหรับใหขอมูลสําหรับผู

มาติดตอสอบถาม และหอง

สําหรับกระจายเสียงภายใน

โรงเรียน

- - -      400,000      400,000 หอง

ประชาสัมพันธ

ที่ไดมาตรฐาน

หองประชาสัมพันธที่มี

ความพรอมตอการ

ใหบริการ

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติ      

ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

460 กอสรางและปรับปรุงอาคารภายใน ปรับปรุงพื้นที่ 1.งานกอสรางสนามเปตอง - 2,930,000   2,930,000   2,930,000   2,930,000   จํานวน ครู นักเรียนและ โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ภายในโรงเรียน 2.งานปรับปรุงโรงจอดรถ อาคารและ ผูเกี่ยวของมี นานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง) ต.บางบุตร 3.งานกอสรางรั้วรอบ สถานที่ สถานที่ๆเหมาะสม บานคาย

อ.บานคาย จ.ระยอง อาคารเรียนอนุบาล ในการจัดกิจกรรม (วัดหวายกรอง)

การเรียนการสอน
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา
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461 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย มีระบบเครือขาย     240,000      240,000      240,000      240,000      240,000 จํานวน นักเรียนสามารถ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา คาใชจาย บริการดานคมนาคมและ อินเทอรเน็ต ที่มี บุคลากร คนควาหาความรูดวย นานาชาติ

ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต การสื่อสาร และระบบ ประสิทธิภาพ ที่ใชบริการ ระบบอินเตอรเน็ตได ตากสินบานคาย

ความเร็วสูง Leased Line 4 Mb. อินเตอรเน็ต และคา อินเตอรเน็ต (วัดหวายกรอง)

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง สื่อสารอื่นๆ  

462 ปรับปรุงหองสมุดภายใน เพื่อจายเปนคา คาใชจายปรับปรุงหองสมุด  -      200,000      200,000      200,000      200,000 จํานวน นักเรียน ครูและ ร.ร.อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ปรับปรุงหองสมุด หองสมุด บุคลากรมีหองสมุด นานาชาติตากสิน

บานคาย (วัดหวายกรอง) ที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชงาน บานคาย

(วัดหวายกรอง)

463 ปรับปรุงหองเกียรติยศ เพื่อปรับปรุงหอง คาใชจายในการปรับปรุง  -      400,000  -  -  - จํานวน ครู นักเรียนและบุคคล ร.ร.อนุบาล

ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เกียรติยศ สําหรับ หองเกียรติยศ โดยติดตั้ง หองที่ไดรับ ภายนอกไดเขาชม นานาชาติตากสิน

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) แสดงผลงานตางๆ เฟอรนิเจอร Built in การปรับปรุง ผลงานนักเรียน บานคาย

ของโรงเรียน และติดตั้งไฟสองสวาง (วัดหวายกรอง)

464 สนับสนุนคาใชจายการ บริหารสถาน เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาใชจายในการบํารุงรักษา  -  -    1,000,000    1,000,000    1,000,000 จํานวน การสื่อสารขอมูลภายใน ร.ร.อนุบาล

ศึกษา คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับ โรงเรียนมีประสิทธิภาพ นานาชาติตากสิน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน พรอมระบบไฟฟาและ พรอมระบบไฟฟาและระบบ อากาศที่ไดรับ บานคาย

บานคาย (วัดหวายกรอง) ระบบสุขาภิบาล สุขาภิบาล การปรับปรุง (วัดหวายกรอง)

465 สนับสนุนคาใชจายในการ เพื่อพัฒนาทักษะการ คาใชจายในการจัดซื้อ  -    2,100,000    2,200,000  -  - จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับการ ร.ร.อนุบาล

บริหารสถานศึกษาโครงการสื่อ เรียนรูสําหรับเด็ก สื่อมัลติมีเดียสําหรับใช ที่ไดรับการ สงเสริมสุขภาพอยาง นานาชาติตากสิน

มัลติมีเดียพัฒนาทักษะการเรียนรู ปฐมวัยถึงประถมศึกษา ในการจัดการเรียน สงเสริมสุขภาพ เพียงพอ บานคาย

สําหรับเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษา การสอน (วัดหวายกรอง)
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466 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ 1. เพื่อสงเสริมใหครูมี - 15,770,640   15,770,640   15,770,640   15,770,640   รอยละของ นักเรียนมีพัฒนาการ ร.ร.อนุบาล

ศึกษาโครงการจัดการศึกษาหองเรียน และความสามารถใน ความสามารถในการจัด นักเรียนที่ สามารถสื่อสารได นานาชาติตากสิน

พิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การสื่อสารทางภาษา การเรียนการสอนแบบ ผานการพัฒนา สองภาษา บานคาย

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษา สองภาษา ดานภาษา (วัดหวายกรอง)

อังกฤษ ประเภท MEP : Mini English 2. เพื่อใหครูมีหลักสูตร

Program) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ และสื่อการเรียนการสอน

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) อยางเพียงพอ

467 ติดตั้งระบบไฟฟา ภายใน เพื่อติดตั้งระบบไฟฟา คาใชจายในการติดตั้ง  -    1,119,610  -  -  - รอยละของ นักเรียน ครูและ ร.ร.อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ระบบไฟฟา ความพึงพอใจ มีหองที่มีความพรอมใน นานาชาติตากสิน

บานคาย (วัดหวายกรอง) ของครู นักเรียน การจัดการเรียนการสอน บานคาย

และผูปกครอง และการปฏิบัติงาน (วัดหวายกรอง)

468 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหนักเรียนสามารถ จัดกิจกรรมการคัดแยก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน นักเรียนสามารถ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาโครงการคัดแยกขยะฯ คัดแยกขยะไดตาม ขยะทุกประเภท กิจกรรม คัดแยกขยะ นานาชาติ

ประเภทและสามารถ ตากสินบานคาย

นําไปใชในชีวิตประจําวันได (วัดหวายกรอง)

469 กอสรางและปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงพื้นที่ภายใน งานกอสรางรั้วรอบโรงเรียนฯ - - 1,500,000   - - รั้วที่ได โรงเรียนมีความปลอดภัย ร.ร.อนุบาล

ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ โรงเรียน มาตรฐาน นานาชาติ

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ตากสินบานคาย

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง (วัดหวายกรอง)

470 จางเหมาจัดทําระบบเสียง มีระบบเสียงตามสายใน ระบบเสียงตามสาย - - 400,000 - - ระบบ ครู นักเรียนมีระบบ ร.ร.อนุบาล

ตามสายภายในโรงเรียนอนุบาล การประชาสัมพันธขอมูล เสียงตามสาย เสียงตามสายใชใน นานาชาติ

นานาชาติตากสินบานคาย ที่ไดมาตรฐาน การดําเนินกิจกรรม ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง) ตําบลบางบุตร ของโรงเรียน (วัดหวายกรอง)

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
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471 จัดทําสนามเด็กเลน เพื่อใหนักเรียนมีสนาม นักเรียนสามารถสรางปญญา - - 200,000 200,000 - จํานวนผูใชงาน นักเรียนมีสนามเด็กเลน ร.ร.อนุบาล

สรางปญญา "ที่อานหนังสือทองถิ่น เด็กเลนที่มีสถานที่อาน ทั้งดานการละเลน และความรู ที่มีสถานที่อานหนังสือ นานาชาติ

รักการอาน" หนังสือไปพรอมกัน ทางดานการอาน ไปพรอมกัน ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

472 วันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน เด็กไดรวมกิจกรรม ร.ร.อนุบาล

ในวันเด็กใหรูรักสามัคคี ใหกับโรงเรียนโรงเรียน นักเรียนที่รวม วันสําคัญในวันเด็ก นานาชาติ

อนุบาลนานาชาติตากสิน กิจกรรม ตากสินบานคาย

บานคาย (วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

473 ปรับปรุงอาคารเรียนภายในพื้นที่ เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียนภายในพื้นที่ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน เด็กไดรวมกิจกรรม ร.ร.อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ที่ไดมาตรฐานเหมาะสมกับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน นักเรียนที่รวม วันสําคัญในวันเด็ก นานาชาติ

บานคาย (วัดหวายกรอง) ต.บางบุตร การเรียนการสอน บานคาย (วัดหวายกรอง) กิจกรรม ตากสินบานคาย

อ.บานคาย จ.ระยอง (วัดหวายกรอง)

474 กอสรางอาคารเรียนระดับชั้น เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารเรียน - - 87,000,000 87,000,000 87,000,000 จํานวนอาคาร โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียน

ประถมศึกษา ของโรงเรียน เรียนและสถานที่ ของโรงเรียนนานาชาติ และสถานที่เพียงพอ นานาชาติ

นานาชาติตากสินแกลง เพียงพอในการจัด ตากสินแกลง ในการจัดการเรียน ตากสินแกลง

การเรียน

475 กอสรางอาคารที่พักอาศัย เพื่อใหครูและบุคลากร กอสรางอาคารที่พักอาศัย - - 35,000,000 35,000,000 35,000,000 จํานวนอาคาร โรงเรียนมีที่พักอาศัย โรงเรียน

ขนาด 4 ชั้น ภายในโรงเรียน มีที่พักอาศัย ที่สะดวก ขนาด 4 ชั้น ภายในโรงเรียน สําหรับครูและบุคลากรที่ นานาชาติ

นานาชาติตากสินแกลง ในการปฏิบัติงาน นานาชาติตากสินแกลง สะดวกในการปฏิบัติงาน ตากสินแกลง

476 กอสรางโรงสูบน้ํา ของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีโรง โรงสูบน้ํา ของโรงเรียน - - 500,000 500,000 500,000 จํานวน โรงเรียนมีโรงสูบน้ํา โรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง สูบน้ํา ในการใชน้ําของ นานาชาติตากสินแกลง โรงสูบน้ํา ในการใชน้ําของโรงเรียน นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติ นานาชาติตากสินแกลง ตากสินแกลง

ตากสินแกลง
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477 กอสรางรั้ว พรอมปายชื่อ เพื่อใหโรงเรียนมีความ รั้ว พรอมปายชื่อโรงเรียน - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดของรั้ว โรงเรียนมีความปลอดภัย โรงเรียน

โรงเรียนของโรงเรียนนานาชาติ ปลอดภัยและแสดงที่ตั้ง ของโรงเรียนนานาชาติ และแสดงที่ตั้งโรงเรียนได นานาชาติ

ตากสินแกลง โรงเรียนไดอยางชัดเจน ตากสินแกลง ตากสินแกลง

478 กอสรางโรงผลิตน้ําดื่ม เพื่อใหโรงเรียนมีโรง โรงผลิตน้ําดื่ม - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนอาคาร โรงเรียนมีโรงผลิตน้ําดื่ม โรงเรียน

ผลิตน้ําดื่ม สําหรับใชใน สําหรับใชในโรงเรียน นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติ นานาชาติตากสินแกลง ตากสินแกลง

ตากสินแกลง

479 กอสรางหองน้ํา - หองสุขา เพื่อใหโรงเรียนมี หองน้ํา - หองสุขา สาธารณะ - - 800,000 800,000 800,000 จํานวน โรงเรียนมีหองน้ํา - โรงเรียน

สาธารณะภายในโรงเรียนนานาชาติ หองน้ํา - หองสุขา ภายในโรงเรียน หองน้ํา- หองสุขา สาธารณะ นานาชาติ

ตากสินแกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง บริการสาธารณะภายใน หองสุขา ไวบริการ ตากสินแกลง

จ.ระยอง โรงเรียน

480 ปรับปรุงภูมิทัศนและสวนหยอมภายใน

พื้นที่โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง  

ภูมิทัศน ภายในพื้นที่

โรงเรียนนานาชาติตากสิน

แกลง

ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในพื้นที่

โรงเรียนนานาชาติตากสิน แก

ลง โดยปูสนามหญา ปลูกไมยืน

ตน ไมดอกไมประดับจัดทํา

สวนหยอม พรอมที่นั่งพักผอน

หยอนใจ

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานที่ภายใน

โรงเรียน

นานาชาติตาก

สินแกลง

โรงเรียนฯ มีสภาพภูมิ

ทัศนที่สวยงามและ

พรอมใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู

กองการศึกษาฯ 

โรงเรียนนานาชาติ

        ตากสินแก

ลง

481 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการจางเหมา

ดูแลความสะอาดและบํารุงรักษา

สวนหยอมสนามหญา

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจางเหมาดูแลความ

สะอาดและบํารุงรักษา

สวนหยอมสนามหญา

จางเหมาดูแลความสะอาดและ

บํารุงรักษาสวนหยอมสนามหญา

- - 960,000 965,000 965,000 สถานที่ภายใน

โรงเรียน

นานาชาติตาก

สินแกลง

โรงเรียนฯ มีสภาพภูมิ

ทัศนที่สวยงามและ

พรอมใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู

กองการศึกษาฯ 

โรงเรียนนานาชาติ

        ตากสินแก

ลง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

482 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาคาใชจายในการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณการเรียนรูได

ตามความตองการ เพื่อ

เตรียมความพรอมใหผูเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   -  -      100,000      100,000      100,000 จํานวนกิจกรรม ผูเรียนไดรับ

ประสบการณการ

เรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียนนานาชาติ

        ตากสินแก

ลง

483 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน

เพื่อพัฒนาหองสมุดของ

โรงเรียน ใหนักเรียนมีแหลง

เรียนรู ที่ทันสมัย เพียงพอ

ตอความตองการ

จัดหาสื่อ หนังสือ โปรแกรม

สําหรับหองสมุด

  -  -      100,000      100,000      100,000 จํานวนวัสดุ/

ครุภัณฑ

นักเรียนมีแหลงเรียนรู 

ศึกษาคนควา สืบคน

ขอมูล

โรงเรียนนานาชาติ

        ตากสินแก

ลง

484 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูในโรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีแหลง

เรียนรู ที่ทันสมัย เพียงพอ

ตอความตองการ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ สําหรับ

พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน

  -  -        50,000        50,000        50,000 จํานวนวัสดุ/

ครุภัณฑ

นักเรียนมีแหลงเรียนรู 

ศึกษาคนควา สืบคน

ขอมูล

โรงเรียนนานาชาติ

        ตากสินแก

ลง

485 สนับสนุนคาใชจายการ เพื่อเปนคาใชจายโครงการ จัดกิจกรรมรณรงคการ   -  -        50,000        50,000        50,000 จํานวน นักเรียนมีความรูใน โรงเรียน

บริหารสถานศึกษา โครงการรณรงค รณรงคปองกันยาเสพติด ปองกันยาเสพติดใน ผูเขารวม การปองกันยาเสพติด นานาชาติ

เพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานศึกษา สถานศึกษา กิจกรรม ตากสินแกลง

486 คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อเปนคาใชจายในการ ซอมแซมอาคารเรียนและ   -  -      200,000      200,000      200,000 จํานวนอาคาร โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียน

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน ตากสินแกลง มีความ นานาชาติ

และอาคารประกอบ นานาชาติตากสินแกลง พรอมดานอาคารสถานที่ ตากสินแกลง
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

487 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา รายจายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ ที่ไดรับการ

แตงตั้งตามระเบียบฯ

คารับรองบุคคลตรวจงานหรือ

เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงานที่

เกี่ยวของกับงานของอบจ.

ระยอง และโรงเรียนในสังกัด

  -  -      150,000      150,000      150,000 จํานวนกิจกรรม การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

488 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการคาใชจายในงาน

พระราชพิธี รัฐพิธี งานประเพณีและพิธี

การสําคัญ  

    

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การเขารวมในงานพระราช

พิธี รัฐพิธี งานประเพณี 

และพิธีการสําคัญ เชน คา

ชุด  การแสดง คาวัสดุ

อุปกรณ

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งาน

ประเพณี และพิธีการตาง ๆ

  -  -      100,000      100,000      100,000 จํานวนกิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน

ทางดานจริยธรรมและ

เสริมสรางคุณธรรมแก

นักเรียน

 โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

489 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการประชาสัมพันธ

โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง

เพื่อจายเปนคา

ประชาสัมพันธโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง

ประชาสัมพันธโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง

 -  -      300,000      300,000      300,000 จํานวนการ

ประชาสัมพันธ

โรงเรียนนานาชาติตาก

สินแกลงมีการ

ประชาสัมพันธ

โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

490 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการโรงเรียน สงเสริม

สุขภาพ

เพื่อจายเปนคาโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

สงเสริมสุขภาพครูและนักเรียน  -  -      100,000      100,000      100,000 จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

โรงเรียนนานาชาติตาก

สินแกลงมีการสงเสริม

สุขภาพ

โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

491 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการพัฒนาครู

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การฝกอบรมและศึกษาดู

งานของขาราชการครู 

พนักงานจาง เจาหนาที่

บุคลากรทางการศึกษาและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ครูและบุคลากรของโรงเรียนฯ 

สามารถพัฒนาความสามารถได

อยางเต็มประสิทธิภาพ และ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

  -  -      500,000      500,000      500,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรม

ครูและบุคลากรมีการ

พัฒนาความสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

492 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจางเหมาติดตั้ง

ระบบอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจางเหมาติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตภายใน

โรงเรียนฯ

โรงเรียนมีระบบอินเตอรเน็ตไว

ใชในการจัดการเรียนการสอน

  -  -      500,000      500,000      500,000 จํานวนผูใช

ระบบ

โรงเรียนฯ มีการติดตั้ง

ระบบอินเตอรเน็ต

โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

493 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจัดซื้อหนังสือ สื่อ

สิ่งพิมพ สําหรับหองสมุด

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การจัดซื้อหนังสือ สื่อ

สิ่งพิมพ สําหรับหองสมุด

โรงเรียนมีหนังสือไวใชใน

หองสมุด

  -  -      100,000      100,000      100,000 จํานวนผูใชงาน โรงเรียนมีหนังสือ สื่อ

สิ่งพิมพไวใชในหองสมุด

โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

494 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา โครงการจางเหมาบริการ

การสอน ของโรงเรียนนานาชาติตากสิน

แกลง

เพื่อจายเปนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา 

โครงการจางเหมาบริการ

การสอน ของโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง

จางเหมาบุคลากรเพื่อบริการ

การสอนในแตละวิชาตาง ๆ

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนบุคลากร โรงเรียน มีบุคลากร

เพื่อพัฒนาการบริหาร

หลักสูตรการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ

 โรงเรียน

นานาชาติตากสิน

แกลง

495 จัดทําสนามเด็กเลน เพื่อใหนักเรียนมีสนาม นักเรียนสามารถสรางปญญา - - 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูใชงาน นักเรียนมีสนามเด็กเลน โรงเรียน

สรางปญญา "ที่อานหนังสือทองถิ่น เด็กเลนที่มีสถานที่อาน ทั้งดานการละเลน และความรู ที่มีสถานที่อานหนังสือ นานาชาติ

รักการอาน" หนังสือไปพรอมกัน ทางดานการอาน ไปพรอมกัน ตากสินแกลง

496 กอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสรางอาคารเรียน - - 140,000,000 140,000,000 140,000,000 จํานวนอาคาร โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา เฟส 1 เรียนและสถานที่เพียง ของโรงเรียน และสถานที่เพียงพอใน นานาชาติ

ของโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง พอในการจัดการเรียน นานาชาติตากสินแกลง การจัดการเรียน ตากสินแกลง

497 จางเหมาติดตั้งระบบ เพื่อจายเปนคาใชจาย จางเหมาติดตั้งระบบอินเตอร - - 500,000 - - จํานวน บุคลากรมีครุภัณฑ โรงเรียน

อินเตอรเน็ตภายในโรงเรียนนานา ในการจางเหมาติดตั้ง เน็ตภายในโรงเรียนนานาชาติ ครุภัณฑ สําหรับใชปฏิบัติงาน นานาชาติ

ชาติตากสินแกลง ระบบอินเตอรเน็ตภายใน ตากสินแกลง ตากสินแกลง

ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

498 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดการเรียนการสอน - 450,000 1,607,500 3,682,500 3,682,500 จํานวน สถานศึกษาสามารถ โรงเรียน

ศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในการจัดการศึกษา ใหกับนักเรียน ผูที่ไดรับ บริหารจัดการดานการ นานาชาติ

ใหกับโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ประโยชน เรียนการสอนไดอยาง ตากสินแกลง

มีประสิทธิภาพ
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499 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อหนังสือเรียน - 103,125 362,875 898,475 898,475 จํานวน การจัดการเรียน โรงเรียน

สถานศึกษา คาหนังสือเรียน คาหนังสือเรียน ผูที่ไดรับ การสอนเปนไปอยาง นานาชาติ

ใหกับโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ประโยชน มีคุณภาพ ตากสินแกลง

500 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออุปกรณการเรียน - 73,750 244,250 533,250 533,250 จํานวน การจัดการเรียน โรงเรียน

สถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ การสอนเปนไปอยาง นานาชาติ

ใหกับโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง มีคุณภาพ ตากสินแกลง

501 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน - 82,500 270,750 588,250 588,250 จํานวน นักเรียนไดรับ โรงเรียน

สถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน ผูที่ไดรับ เครื่องแบบนักเรียน นานาชาติ

ใหกับโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ประโยชน ตากสินแกลง

502 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 113,750 405,750 928,000 928,000 จํานวน ผูเรียนไดรับการ โรงเรียน

สถานศึกษา คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ในการจัดกิจกรรม ใหนักเรียน กิจกรรม พัฒนาในกิจกรรม นานาชาติ

ผูเรียน ใหกับโรงเรียนนานาชาติ พัฒนาคุณภาพผูเรียน การเรียนการสอน ตากสินแกลง

ตากสินแกลง

503 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) - 508,300 1,321,580 2,338,180 2,338,180 จํานวน นักเรียนมีสุขภาพ โรงเรียน

ศึกษา คาอาหารเสริม (นม) ใหกับ คาอาหารเสริม (นม) ผูที่ไดรับ รางกายที่แข็งแรง นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ประโยชน สมบูรณ ตากสินแกลง

504 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาใชจาย จัดซื้ออาหารกลางวัน - 1,200,000 3,120,000 5,520,000 5,520,000 จํานวน นักเรียนไดรับอาหาร โรงเรียน

ศึกษา คาอาหารกลางวัน ใหกับ คาอาหารกลางวัน ผูที่ไดรับ กลางวันที่มีคุณคาทาง นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ประโยชน โภชนาการครบถวน ตากสินแกลง

505 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาใชจาย คาใชจายในการเดินทางไป - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ครู พนักงานจางและ โรงเรียน

ศึกษา คาใชจายในการเดินทางไป ในการเดินทางไป ราชการของครู พนักงานจาง โครงการ/ครั้ง บุคลากรทางการศึกษา นานาชาติ

ราชการ ใหกับโรงเรียนนานาชาติ ราชการในราชอาณาจักร และบุคลากรทางการศึกษา ไดพัฒนาความรูและ ตากสินแกลง

ตากสินแกลง และนอกราชอาณาจักร ศักยภาพไดอยางเต็ม

ความสามารถ



หนา 205

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

506 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจาย สถานศึกษามีความสะอาด  - 912,000 912,000 912,000 912,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ โรงเรียน

สถานศึกษา คาใชจายในการจางเหมา ในการจางเหมาทําความ เปนระเบียบเรียบรอย ของผูใชบริการ สะอาดและเปนระเบียบ นานาชาติ

ทําความสะอาดใหกับโรงเรียน สะอาด เรียบรอย ตากสินแกลง

นานาชาติตากสินแกลง

507 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อดูแลทรัพยสินของ จางเหมารักษาความ - 552,000 984,000 984,000 984,000 จํานวน ทรัพยสินชองทาง โรงเรียน

สถานศึกษา คาใชจายในการจางเหมา ทางราชการ ปลอดภัยบริเวณภายใน ผูที่ไดรับ ราชการไดรับการ นานาชาติ

รักษาความปลอดภัย ใหกับโรงเรียน โรงเรียน ประโยชน ดูแล ตากสินแกลง

นานาชาติตากสินแกลง

508 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อดูแลสวนใหกับ จางเหมาดูแลสวนภายใน - - 300,000 300,000 300,000 จํานวน อาคาร และอาคาร โรงเรียน

สถานศึกษา คาใชจายในการจางเหมา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติ ผูที่ไดรับ ประกอบไดรับการ นานาชาติ

ดูแลสวนใหกับโรงเรียนนานาชาติ ตากสินแกลง ตากสินแกลง ประโยชน ดูแลความสะอาด ตากสินแกลง

ตากสินแกลง อยางทั่วถึง

509 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อดูแลความสะอาดและ จางเหมาทําความสะอาด - 912,000 393,600 393,600 393,600 จํานวน อาคาร และอาคาร โรงเรียน

สถานศึกษา คาใชจายในการจางเหมา บํารุงรักษาสถานที่ อาคารและอาคารประกอบ ผูที่ไดรับ ประกอบไดรับการ นานาชาติ

ดูแลทําความสะอาดและบํารุงรักษา โรงเรียนนานาชาติ ภายในโรงเรียน ประโยชน ดูแลความสะอาด ตากสินแกลง

สถานที่โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ตากสินแกลง อยางทั่วถึง

510 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อจายเปนคาในการ คาใชจายในการเย็บเลม - 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวน โรงเรียนมีความ โรงเรียน

ศึกษา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เย็บเลม เขาปกหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก ผูที่ไดรับ สะดวกในการ นานาชาติ

ใหกับโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง คาซักฟอก คาตักสิ่ง คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง ประโยชน ปฏิบัติงาน ตากสินแกลง

. ปฏิกูล คาระวาง รถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน

รถบรรทุก คาเชา และคาใชจายเพื่อใหไดมา

ทรัพยสินฯ ซึ่งบริการอื่น ๆ 

511 คาสาธารณูปโภค ใหกับโรงเรียน เพื่อจายเปนคาใชจาย  - คาไฟฟา - 800,000 800,000 825,000 825,000 จํานวน โรงเรียนมีระบบ โรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง สําหรับคาสาธารณูปโภค  - คาน้ําประปา - 600,000 600,000 605,000 605,000 ผูที่ไดรับ สาธารณูปโภค นานาชาติ

ภายในโรงเรียน  -  คาน้ําบาดาล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประโยชน เพียงพอ ตากสินแกลง

 - คาบริการโทรศัพท - 200,000 200,000 200,000 200,000

 - คาบริการอินเตอรเน็ต - 200,000 200,000 200,000 200,000
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512 คาจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง เพื่อจายเปนคาใชจาย ซื้อกลองวงจรปดพรอม  -  - 500,000  -  - จํานวน บุคลากรมีครุภัณฑ โรงเรียน

ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ในการจัดซื้อกลอง ติดตั้งภายในโรงเรียนนานา ครุภัณฑ สําหรับใชปฏิบัติงาน นานาชาติ

วงจรปดพรอมติดตั้ง ชาติตากสินแกลง ตากสินแกลง

ภายในโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง

513 สนับสนุนคาใชจายการ บริหารสถาน เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา คาใชจายในการบํารุงรักษา  -  - 100,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ สถานศึกษามีความ โรงเรียน

ศึกษา คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ ของผูใชบริการ สะอาดและสวยงาม นานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง พรอมระบบไฟฟาและ พรอมระบบไฟฟาและระบบ ตากสินแกลง

ระบบสุขาภิบาล สุขาภิบาล

514 สนับสนุนคาใชจายการ บริหารสถาน เพื่อจายเปนคาจางเหมา ติดตั้งระบบโทรศัพทภายใน  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน มีโทรศัพทไวอํานวย โรงเรียน
ศึกษา คาจางเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท ติดตั้งระบบโทรศัพท บริเวณอาคารโรงเรียน ระบบ ความสะดวกในการ นานาชาติ

ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง นานาชาติตากสินแกลง โทรศัพท บริหารการจัดการศึกษา ตากสินแกลง

515 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายบริการ คาติดตั้งและบริการ - - 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูใช นักเรียนสามารถคนควา โรงเรียน

สถานศึกษา คาใชจายในการเชื่อมตอ ดานโทรคมนาคมการสื่อสาร อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต หาความรูดวยระบบ นานาชาติ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และระบบอินเตอรเน็ตและ อินเตอรเน็ตได ตากสินแกลง

คาสื่อสารอื่น ๆ

516 กอสรางปรับปรุงซอมแซมหองเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี กอสราง/ปรับปรุง ซอมแซม - 2,000,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูที่ มีหองเรียนและพื้นที่ ร.ร.มัธยมตากสิน

และพื้นที่ภายในโรงเรียนสังกัด หองเรียนเพียงพอกับ หองเรียนและพื้นที่ภายใน มาใชบริการ สําหรับอํานวยความ ระยอง

อบจ.ระยองและวิทยาลัยเทคโนโลยี การจัดการเรียน โรงเรียน สะดวกใหกับครู 

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง การสอน นักเรียน

1.ปรับปรุงหองสําหรับ - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูที่ มีหองถายเอกสาร ร.ร.มัธยมตากสิน

ถายเอกสาร มาใชบริการ สําหรับอํานวยความ ระยอง

สะดวกใหกับครู นักเรียน

2.ปรับปรุงหองเรียนอาคาร A - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนหองเรียน นักเรียน ครู มีหองเรียน ร.ร.มัธยมตากสิน

ที่ไดรับการ เพียงพอสําหรับใชใน ระยอง

ปรับปรุง การเรียนการสอน
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

กอสรางปรับปรุงซอมแซมหองเรียน เพื่อใหโรงเรียนมี 3.ปรับปรุงหองโยธวาทิต - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูที่ นักเรียน ครู มีหอง ร.ร.อนุบาล

และพื้นที่ภายในโรงเรียนสังกัด หองเรียนเพียงพอกับ มาใชบริการ โยธวาทิตสําหรับใชใน นานาชาติ

อบจ.ระยองและวิทยาลัยเทคโนโลยี การจัดการเรียน การเรียนการสอน ตากสินบานคาย

และอาชีวศึกษาตากสินระยอง การสอน (วัดหวายกรอง)

4.ปรับปรุงหองนาฏศิลป - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูที่ นักเรียน ครู มีหอง ร.ร.อนุบาล

มาใชบริการ นาฏศิลปสําหรับใชใน นานาชาติ

การเรียนการสอน ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

517 กอสราง/ปรับปรุงอาคารและสถานที่ เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร กอสราง/ปรับปรุง - 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 จํานวนอาคาร นักเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง, และสถานที่เพียงพอ อาคารและสถานที่ และสถานที่ เพียงพอตอการเรียน กองชาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่ไดรับการ ร.ร.ในสังกัด 

ตากสินระยองและสถานศึกษา พัฒนาใหดีขึ้น อบจ.ระยอง

ในจังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

1.ปรับปรุงประตูทางเขา - 300,000 300,000 300,000 300,000 อาคารและ มีประตูทางเขาโรงเรียน ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียนมัธยมตากสิน สถานที่ ที่สะดวกตอการดูแลความ ระยอง

ระยอง ที่ไดรับ ปลอดภัยในโรงเรียน

2.กอสรางหลังคาคลุม - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคารและ นักเรียน ครู มีความ ร.ร.มัธยมตากสิน

อาคารเรียน สถานที่ที่ไดรับ สะดวกและปลอดภัย ระยอง

การปรับปรุง เพิ่มขึ้น

3.กอสรางถนนบริเวณ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน นักเรียน ครู มีความ ร.ร.มัธยมตากสิน

ประตู 2 ถนน สะดวกและปลอดภัย ระยอง

ในการสัญจรไปมา

4.กอสรางอาคารเรียน - 20,000,000 60,000,000 - - จํานวน นักเรียน ครูมีอาคารเรียน ร.ร.อนุบาล

อาคาร ที่เพียงพอตอการจัดการ นานาชาติ

เรียนการสอน ตากสินระยอง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5.ซอมแซมอาคารเรียน - 350,000 150,000 350,000 350,000 อาคารและ วิทยาลัยฯ มีความ วิทยาลัยเทคโนโลยี

สถานที่ที่ไดรับ พรอมดานอาคาร และอาชีวศึกษา

การปรับปรุง สถานที่ ตากสินระยอง

518 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน - ปรับปรุงภูมิทัศน - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน โรงเรียนมีอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียน สังกัด อบจ.ระยอง ภายในบริเวณโรงเรียน - วางทอระบายน้ํา สถานที่ สถานที่อยางเพียงพอ ร.ร.ในสังกัด 

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ ใหมีความสวยงามและ - กอสรางถนนภายใน สําหรับการเรียน อบจ.ระยอง

อาชีวศึกษาตากสินระยอง เปนแหลงเรียนรูที่มี โรงเรียน การสอน วิทยาลัยเทคโนโลยี

ความหลากหลาย  - ปรับปรุงระบบจราจร และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ - 600,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนสถานที่ มีสภาพภูมิทัศนโดยรอบ ร.ร.มัธยมตากสิน

สนามกีฬาติดสระวายน้ํา ที่ไดรับการปรับปรุง ที่เสริมสรางการเรียนรู ระยอง

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนถนน วิทยาลัยฯ มีถนนสําหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยี

พรอมวางทอระบายน้ํา ที่เพิ่มขึ้น อํานวยความสะดวก และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

ปรับปรุงระบบงานจราจร เชน - 500,000 600,000 600,000 600,000 ระบบงาน ครู นักเรียนและผูที่ ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ติดตั้งแขนกั้นรถยนตตีเสนจราจร จราจรที่ไดรับ เกี่ยวของ มีความ ตากสินบานคาย

ทาสีขอบถนนปายจราจรและอื่นๆ การปรับปรุง ปลอดภัยมากขึ้น (วัดหวายกรอง)

ปรับปรุงภูมิทัศน ภายใน - 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนพื้นที่ สภาพภูมิทัศนภายใน ร.ร.นานาชาติ

พื้นที่โรงเรียนนานาชาติ ที่ไดรับการ พื้นที่โรงเรียนไดรับ ตากสินแกลง

ตากสินแกลง ปรับปรุง การปรับปรุงใหสวยงาม

519 กอสราง/ปรับปรุง หองสุขา ภายใน เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางอาคารหองน้ํา- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน มีหองน้ําใชอยาง กองการศึกษาฯ

โรงเรียน สังกัด อบจ.ระยอง ความสะดวก หองสุขา สาธารณะใหกับ หองสุขา เพียงพอ นักเรียนมี กองชาง

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ และมีหองน้ําสะอาด สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด สุขอนามัยที่ดี ร.ร.ในสังกัด 

อาชีวศึกษาตากสินระยอง ถูกตองตามสุขอนามัย ระยอง อบจ.ระยอง

ใชอยางเพียงพอ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

520 กอสราง/ปรับปรุง หองสุขา ภายใน เพื่อใหนักเรียนไดรับ กอสรางหองน้ํา - หองสุขา - 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน มีหองน้ําสําหรับครู ร.ร.มัธยมตากสิน

โรงเรียน สังกัด อบจ.ระยอง ความสะดวก นอกอาคารเรียน หองสุขา นักเรียน บุคลากรและ ระยอง

และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ และมีหองน้ําสะอาด ผูที่มาติดตอราชการ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง ถูกตองตามสุขอนามัย กอสรางหองน้ํา - หองสุขา - 2,000,000 - - - จํานวน มีหองน้ําสําหรับครู ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ใชอยางเพียงพอ หองสุขา นักเรียน บุคลากรและ ตากสินบานคาย

ผูที่มาติดตอราชการ (วัดหวายกรอง)

521 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อพัฒนาหองสมุด  - จัดซื้อหนังสือ - - 500,000 500,000 500,000 จํานวน นักเรียนมีหองสมุดที่มี กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายในการพัฒนา ของโรงเรียนใหนักเรียน - จัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุ/ครุภัณฑ สื่อสิ่งพิมพเพียงพอ กองชาง

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน มีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย โปรแกรมสําหรับหองสมุด ตอความตองการของ ร.ร.ในสังกัด 

เพียงพอตอความตองการ - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ นักเรียน ครู และ อบจ.ระยอง

ครุภัณฑหองสมุดประกอบดวย บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

1.คาใชจายในการพัฒนา/ - - 100,000     100,000 100,000 จํานวน นักเรียนมีหองสมุดที่มี ร.ร.มัธยม

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน วัสดุ/ครุภัณฑ สื่อสิ่งพิมพเพียงพอ ตากสินระยอง

มัธยมตากสินระยอง ตอความตองการของ

นักเรียน ครูและ

บุคลากร

2.คาใชจายในการพัฒนา 100,000    100,000 100,000     100,000 100,000 จํานวน นักเรียนมีหองสมุดที่มี ร.ร.อนุบาล

ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน วัสดุ/ครุภัณฑ สื่อสิ่งพิมพเพียงพอ นานาชาติ

อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตอความตองการของ ตากสินระยอง

นักเรียน ครูและบุคลากร

3.คาใชจายในการพัฒนา - - 100,000     100,000 100,000 จํานวน นักเรียนมีหองสมุดที่มี วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปรับปรุงหองสมุดวิทยาลัย วัสดุ/ครุภัณฑ สื่อสิ่งพิมพเพียงพอ และอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอความตองการของ ตากสินระยอง

ตากสินระยอง นักเรียน ครูและบุคลากร
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   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

522 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหนักเรียนมีแหลง จัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนวัสดุ/ นักเรียนมีแหลงเรียนรู กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา คาใชจายในการ เรียนรูที่ทันสมัยเพียงพอ พัฒนาจัดทําแหลงเรียนรู ครุภัณฑ ศึกษา คนควา สืบคน โรงเรียนในสังกัด

พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน ตอความตองการ ในโรงเรียน ขอมูล อบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

1.คาใชจายในการพัฒนา - - 50,000       50,000 50,000 จํานวนวัสดุ/ นักเรียนมีแหลงเรียนรู ร.ร.มัธยม

แหลงเรียนรูของโรงเรียนมัธยม ครุภัณฑ ศึกษา คนควา สืบคน ตากสินระยอง

ตากสินระยอง ขอมูล

2.คาใชจายในการพัฒนาแหลง - - 50,000       50,000 50,000 จํานวนวัสดุ/ นักเรียนมีแหลงเรียนรู ร.ร.อนุบาล

เรียนรูในโรงเรียนอนุบาล ครุภัณฑ ศึกษา คนควา สืบคน นานาชาติ

นานาชาติตากสินระยอง ขอมูล ตากสินระยอง

523 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมรณรงคการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน นักเรียนมีความรู กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการรณรงค โครงการรณรงคปอง ปองกันยาเสพติดใน ผูที่รวม ในการปองกัน โรงเรียนในสังกัด

เพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษา กิจกรรม ยาเสพติด อบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

524 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อเปนคาใชจาย 1.รณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 จํานวน นักเรียนมีความรู ร.ร.มัธยม

สถานศึกษา โครงการรณรงค โครงการรณรงคปอง ในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม ผูที่รวม ในการปองกัน ตากสินระยอง

เพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา ตากสินระยอง กิจกรรม ยาเสพติด

2.รณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน นักเรียนมีความรู ร.ร.อนุบาล

ในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล ผูที่รวม ในการปองกัน นานาชาติ

นานาชาติตากสินระยอง กิจกรรม ยาเสพติด ตากสินระยอง

รวม 413,564,594 815,718,552 1,986,469,823 1,843,274,432 1,656,346,807
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสิน เพื่อใหประชาชนไดมี จัดกิจกรรมนิทรรศการ 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 รอยละของผูที่ จังหวัดระยอง กองแผนฯ

มหาราชจังหวัดระยอง สวนรวมในกิจกรรมของ งานวัสสมเด็จพระเจาตากสิน เขารวมกิจกรรม มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

จังหวัดระยอง มหาราชจังหวัดระยอง และประชาชน

ปละ 1 ครั้ง มีรายไดเพิ่มขึ้น

2 จัดงานวันสุนทรภูจังหวัดระยอง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จัดงานและกิจกรรม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของผูที่ ประชาชนไดรับความรู กองแผนฯ

จังหวัดระยอง รําลึกเชิดชู วันสุนทรภู ในเขตพื้นที่ เขารวมกิจกรรม เกี่ยวกับประวัติและ

เกียรติคุณของทานสุนทรภู จังหวัดระยอง ผลงานของสุนทรภู

และสืบสานวัฒนธรรม  

อันดีงามของไทย

3 ประกวดรองเพลงลูกทุง เพื่อสงเสริมความ จัดโครงการแขงขันประกวด - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็กและ เพลงลูกทุงไดรับ กองแผนฯ

สามารถเด็ก เยาวชน รองเพลงลูกทุง เยาวชนที่เขารวม การอนุรักษใหคงอยู

และประชาชนในดาน แขงขันและ สืบตอไป 

เพลงลูกทุง ผูเขารวมชม

4 ประกวดพูดจาภาษาระยอง เพื่อใหเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมประกวดแขงขัน 300,000 300,000 300,000 - - จํานวนผู เด็กและเยาวชนใน กองแผนฯ

จังหวัดระยองมีความรู พูดจาภาษาระยอง เขารวมกิจกรรม จังหวัดระยองมีความรู

ความเขาใจในภาษา ความเขาใจภาษา

ทองถิ่นระยอง ทองถิ่นระยองมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 ตามรอยปราชญแหง เพื่อสืบสานอนุรักษ จัดการเรียนรูใหกับเด็ก - - 150,000 150,000 150,000 จํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนและ กองแผนฯ

ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี เยาวชนและประชาชน เยาวชนและ ประชาชนที่เขารวม

และภูมิปญญาทองถิ่น จังหวัดระยอง ประชาชนที่ โครงการไดรับความรู

ระยอง เขารวมโครงการ ดานวัฒนธรรม ประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่นระยอง

และนําไปสูการอนุรักษ

6 ประกวดขับบทกลอน เพื่อใหเด็ก เยาวชน จัดประกวดขับบทกลอน - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารวม เด็ก เยาวชนและ กองแผนฯ

นิราศเมืองแกลง และประชาชนไดรับรู นิราศเมืองแกลงใหกับ การประกวดและ ประชาชนที่เขารวม

ถึงความสวยงามและ เยาวชนและประชาชน ผูเขารวมรับชม การประกวดและ

ความไพเราะของภาษา จังหวัดระยอง ผูรวมเขาชมมีความ

ไทยและเกิดการเรียนรู เขาใจภาษาไทยมากขึ้น

7 แขงขันขับบทกลอน เพื่อสงเสริมความ จัดแขงขันขับบทกลอน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขา เด็ก เยาวชนและ กองแผนฯ

สามารถเด็ก เยาวชน ใหกับเด็ก เยาวชนและ รวมการแขงขัน ประชาชนที่เขารวม

และประชาชนในดาน ประชาชนจังหวัดระยอง และผูเขารวม การแขงขัน และผูรวม

การใชภาษาไทย รับชม เขาชมมีความเขาใจ

ภาษาไทยมากขึ้น

8 ชุมชนคุณธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมดานการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนมีการ กองแผนฯ

และจริยธรรมใหกับ สงเสริมคุณธรรม ประชาชนที่ สรางคุณธรรมที่ดีกับ

ประชาชน เขารวมโครงการ ตนเองและสังคมมากขึ้น

9 รวมพลังมหกรรมชุมชน เพื่อสงเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมดานการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีการ กองแผนฯ

คุณธรรม และจริยธรรมใหกับ สงเสริมคุณธรรม ที่เขารวม สรางคุณธรรมที่ดีกับ

ประชาชน โครงการ ตนเองและสังคมมากขึ้น

10 เสนหวิถีถิ่น วิถีไทย เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการอนุรักษ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน วัฒนธรรม ประเพณี กองแผนฯ

ประเพณีภูมิปญญา ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชน ภูมิปญญาทองถิ่นไทย

ทองถิ่นไทย ที่สนใจเขารวม ไดรับการอนุรักษ

โครงการ
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 ประกวดหนูนอยวัยใส ใสใจ เพื่อปลูกฝงให จัดกิจกรรมการประกวด - 200,000 - - - รอยละของผูที่ เยาวชนรุนใหมใหความ กองแผนฯ

ออกกําลังกาย เยาวชนรุนใหมหันมา หนูนอยวัยใส ใสใจการ เขารวมกิจกรรม สนใจในการออกกําลังกาย

ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพมากขึ้น

12 เด็กอวดดี ป 2 เพื่อสงเสริมและ จัดกิจกรรมใหกับเด็กและ - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนใน กองแผนฯ

สนับสนุนกิจกรรมของ เยาวชนในจังหวัดระยอง เยาวชนที่เขารวม จังหวัดระยอง มีสถานที่

เด็กและเยาวชนใน ไดแสดงความสามารถ กิจกรรม สําหรับแสดงความ

จังหวัดระยอง ในดานตาง ๆ สามารถไดอยางเหมาะสม

13 กอสราง/ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน กอสรางสนามกีฬาอเนก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

อเนกประสงคใหกับโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง ประสงคใหกับโรงเรียน มีโรงยิม ออกกําลังกายที่ดี

ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

14 กอสรางสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน กอสรางสนามฟุตบอล - ๓,๐๐๘,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 มีสุขภาพแข็งแรง หญาเทียมขนาดกวาง มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21 ม. ยาว 30 ม. ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

(ตามแบบ อบจ.รย.)

15 กอสรางปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลและ - ๒,๒๐๓,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนามออก กองแผนฯ

โรงเรียนวัดมาบชลูด ต.หวยโปง มีสุขภาพแข็งแรง พื้นที่ภายในสนามกีฬา มีสนามกีฬา กําลังกายที่ดีเหมาะสม

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) ที่ไดมาตรฐาน กับการเลนกีฬา

16 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอลและ - ๒,๐๘๖,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนามออก กองแผนฯ

โรงเรียนวัดน้ําคอก (ราษฎรอนุกูล) มีสุขภาพแข็งแรง ติดตั้งไฟฟาสองสวาง มีสนามกีฬา กําลังกายที่ดีเหมาะสม

หมูที่ 1 ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) ที่ไดมาตรฐาน กับการเลนกีฬา

จ.ระยอง

17 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุง/กอสราง - ๖๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนามออก กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองคุย ต.กองดิน มีสุขภาพแข็งแรง สนามกีฬา มีสนามกีฬา กําลังกายที่ดีเหมาะสม

อ.แกลง จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน กับการเลนกีฬา

18 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุง/กอสราง - ๕๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนามออก กองแผนฯ

โรงเรียนวัดทากง ต.พังราด อ.แกลง มีสุขภาพแข็งแรง สนามกีฬา มีสนามกีฬา กําลังกายที่ดีเหมาะสม

จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน กับการเลนกีฬา
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19 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา - 2,000,000 - - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขาหินแทน ต.วังหวา มีสุขภาพแข็งแรง อเนกประสงค มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

อ.แกลง จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการ

เลนกีฬา

20 ปรับปรุงสนามกีฬาพรอมไฟฟา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน กอสรางสนามฟุตบอลขนาด - ๒,๔๙๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

สองสวาง โรงเรียนบานคลองบางบอ มีสุขภาพแข็งแรง กวาง 50 ม.ยาว 95 ม. มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

หมูที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม พรอมถมดินปรับระดับบดอัด ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

อ.วังจันทร จ.ระยอง แนนและปลูกหญานวลนอย

ไดพื้นที่รวมไมนอยกวา 

4,750 ตร.ม. และติดตั้งเสา

ไฟฟาสองสวางพรอมอุปกรณ

และกอสรางอัฒจันทร ขนาด

กวาง 3 ม.ยาว 6 ม. 

จํานวน 10 ชุด (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

21 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามกีฬาขนาด - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานน้ําใส หมูที่ 2 มีสุขภาพแข็งแรง กวาง 69 ม. ยาว 100 ม. มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

6,900 ตร.ม. พรอมไฟฟา

สองสวาง

22 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานเหมืองแร หมูที่ 4 มีสุขภาพแข็งแรง ขนาดกวาง 47 ม. ยาว มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 72 ม.พรอมไฟฟาสองสวาง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

(ตามแบบ อบจ.รย.)

23 กอสรางสนามกีฬาโรงเรียนนิคมสราง เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุง/กอสราง - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนามออก กองแผนฯ

ตนเองจังหวัดระยอง 2 ต.นิคมพัฒนา มีสุขภาพแข็งแรง สนามกีฬา มีสนามกีฬา กําลังกายที่ดีเหมาะสม

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน กับการเลนกีฬา
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให ปรับปรุงสนามกีฬา - ๘๙๙,๙๖๐ ๘๙๙,๙๖๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนวัดทาเรือ หมูที่ 3 ต.แกลง นักเรียนมีสุขภาพ ขนาดกวาง 36 ม. มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง แข็งแรง ยาว 56 ม. ขนาดพื้นที่ ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการ

ใชสอย 2,016 ตร.ม. เลนกีฬา

25 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให กอสรางหลังคาคลุม - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานเขายายชุม หมูที่ 1 นักเรียนมีสุขภาพ สนามกีฬา มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง แข็งแรง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

26 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหสนามฟุตบอล ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง - ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวน นักเรียนมีสนามฟุตบอล กองแผนฯ

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" มีไฟฟาสองสวาง สนามฟุตบอลขนาด 500 - สนามกีฬา สําหรับออกกําลังกาย

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง มีความปลอดภัยตอ 800 Lux จํานวน 4 หนวย ที่มีความ และมีความปลอดภัย

การใชงาน พรอมระบบควบคุมกระแส ปลอดภัย

ไฟฟามาตรฐาน

27 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ กอสรางปรับปรุงลูวิ่งพื้นที่ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวน นักเรียนมีสนามฟุตบอล กองแผนฯ

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ใชในกิจกรรมการเรียน จํานวนไมนอยกวา 3,250 สนามกีฬา สําหรับออกกําลังกาย

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง การสอนวิชาพละศึกษา ตร.ม.และกอสรางปรับปรุง ที่มีความ และมีความปลอดภัย

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ปลอดภัย

(ตามแบบ อบจ.รย.)

28 กอสรางสนามกีฬา เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬาพรอมลูวิ่ง - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวน นักเรียนมีสถานที่สําหรับ กองแผนฯ

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ใชในกิจกรรมการเรียน ระยะ 400 เมตร จํานวน สนามกีฬา จัดการเรียนการสอนใน

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง การสอนวิชาพละศึกษา 6 ลูวิ่ง พรอมรางระบายน้ํา วิชาพละศึกษา

29 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให ปรับปรุงสนามกีฬา - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนนิคมวิทยา ต.นิคมพัฒนา นักเรียนมีสุขภาพ มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง แข็งแรง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

30 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให ปรับปรุงสนามกีฬา - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนวัดมาบขา(มาบขาวิทยาคาร) นักเรียนมีสุขภาพ มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง แข็งแรง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

31 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให โดยกอสรางหลังคาคลุม - ๔,๕๑๐,๐๐๐ ๔,๕๑๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา นักเรียนมีสุขภาพ อัฒจันทรสนามกีฬา มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

หมูที่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง แข็งแรง และกอสรางลูวิ่งสนามกีฬา ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการ

จ.ระยอง แอสฟลทติกคอนกรีต เลนกีฬา

(ตามแบบ อบจ.รย.)

32 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให ติดตั้งไฟฟาสองสวาง - - ๓๗๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา นักเรียนมีสุขภาพ สนามฟุตบอล มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง แข็งแรง (ตามแบบ อบจ.รย.) ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

33 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล - - ๖๖๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเนินพระ ต.เนินพระ มีสุขภาพแข็งแรง มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

34 กอสรางสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน กอสรางสนามกีฬา - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม มีสุขภาพแข็งแรง มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

35 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให ติดตั้งเสาไฟคอนกรีตอัดแรง - - ๕๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานทาลําบิด หมูที่ 5 นักเรียนมีสุขภาพ (คอร) พรอมอุปกรณใหแสง มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง แข็งแรง สวางประกอบจํานวน 4 ตน ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการ

(ตามแบบ อบจ.รย.) เลนกีฬา

36 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล - - ๕๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองสะพาน หมูที่ 4  มีสุขภาพแข็งแรง ขนาดกวาง 44 ม. ความ มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย ยาว 78.50 ม. พรอมปู ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

จ.ระยอง หญาไดพื้นที่ไมนอยกวา 

3,454 ตร.ม.

37 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให ปรับปรุงสนามกีฬา - - ๕,๕๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา นักเรียนมีสุขภาพ ขนาดกวาง 73 ม. มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง แข็งแรง ยาว 110 ม. ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

38 กอสรางหลังคาคลุมสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให กอสรางหลังคาคลุม - - ๔,๔๗๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา นักเรียนมีสุขภาพ สนามกีฬา มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง แข็งแรง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการ

เลนกีฬา

39 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล - - ๑,๑๖๐,๙๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนวัดประชุมมิตรบํารุง หมูที่ 2 มีสุขภาพแข็งแรง มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

40 กอสรางหลังคาคลุมสนามกีฬา เพื่อสงเสริมให กอสรางหลังคาคลุมสนาม - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานพยูน ต.บานฉาง นักเรียนมีสุขภาพ กีฬา มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

อ.บานฉาง จ.ระยอง แข็งแรง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

41 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน กอสรางปรับปรุงสนามกีฬา - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนวังจันทรวิทยา หมูที่ 1  มีสุขภาพแข็งแรง ขนาดกวาง 67 ม.ยาว 97 ม. มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง พรอมถมดินปรับระดับบดอัด ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา

แนนจํานวนไมนอยกวา 714

ลบ.ม., พรอมปลูกหญานวล

นอยพื้นที่รวมไมนอยกวา 

6,499 ตร.ม.,กอสรางราง

ระบายน้ําแบบมีฝาปด

ขนาดกวาง 0.40 ม. ลึก

เฉลี่ย 0.30 - 0.50 ม.

ความยาวรวมไมนอยกวา 

430 ม. และกอสรางลูวิ่ง

สนามกีฬาแอสฟลทติก

คอนกรีต(ตามแบบ อบจ.รย.)

42 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล - - ๕๒๐,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนมีสนาม กองแผนฯ

โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม  มีสุขภาพแข็งแรง มีสนามกีฬา ออกกําลังกายที่ดี

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการเลนกีฬา
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

43 จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานดนตรีใหกับนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

1.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 491,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมายมี กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดประชุมมิตร เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีสากลในการ

บํารุง ต.บานฉาง อ.บานฉาง ที่มีมาตรฐาน เรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

2.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลให - 498,400 498,400 - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมายมี กองแผนฯ

กับโรงเรียนบานคลองทราย เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีสากลในการ

ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนวิชาดนตรี

3.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 598,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดตะพงนอก เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

4.จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - 1,558,700 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดตะพงนอก เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

5..จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 500,000 497,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดมาบชลูด เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

6.จัดซื้อเครื่องดนตรี - 500,000 498,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดหวยโปง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ 7.จัดซื้อเครื่องดนตรี - 500,000 498,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด ดานดนตรีใหกับนักเรียน ใหกับโรงเรียนวัดตากวน เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

8.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - 500,000 497,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดชากลูกหญา เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

9.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเกาะกลอย เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

10.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองจอก เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

11.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานวังหิน เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

12.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 2,000,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนแกลง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

"วิทยสถาวร" ต.ทางเกวียน ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

อ.แกลง จ.ระยอง

13.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานสองพี่นอง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ 14.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - 1,620,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานดนตรีใหกับนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราช เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

วิทยาลัย ต.บานนา อ.แกลง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

15.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดคงคาวราราม เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.หวยยาง อ.แกลง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

16.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 500,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานเนินทราย เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

17.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 493,000 493,000 - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดหวงหิน เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.ชากบก อ.บานคาย ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

18.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 1,917,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนบานคาย เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.หนองละลอก อ.บานคาย ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

19.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 498,900 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับ เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

โรงเรียนบานคลองบางไผ ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

อ.บานฉาง จ.ระยอง

20.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 498,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดสมบูร - เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ณาราม ต.สํานักทอน ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

อ.บานฉาง จ.ระยอง
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ 21.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - 498,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานดนตรีใหกับนักเรียน ใหกับ เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

โรงเรียนวัดสํานักกะทอน ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

อ.บานฉาง จ.ระยอง

22.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 499,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองมวง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

23.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 499,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานชงโค เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

24.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 499,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานพลงตาเอี่ยม เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

25.จัดซื้อเครื่องดนตรี ใหกับ - 499,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

26.จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - 184,500 184,500        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนบานเจริญสุข เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

27.จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - 160,000 - - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนบานฉางกาญ- เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

จนกุลวิทยา ต.บานฉาง ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

อ.บานฉาง จ.ระยอง

28.จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - 250,000 250,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนบานยางเอน เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ 29.จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย - 250,000 250,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานดนตรีใหกับนักเรียน ใหกับโรงเรียนบานชําฆอ เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีสากล 

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา ที่มีมาตรฐาน ในการเรียนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

30.จัดซื้อเครื่องดนตรี - 498,000 499,000 - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนบานชุมแสง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

31.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - 499,000        499,000 - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนบานวังจันทน เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.วังจันทร อ.วังจันทร ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

32.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 493,600        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคม เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

นิคมอุตสาหกรรม ต.หวยโปง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

33.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 603,300        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนระยองวิทยาคม เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ปากน้ํา ต.ปากน้ํา ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

34.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 493,600        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานหนองแฟบ เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

35.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 493,600        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดกรอกยายชา เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ 36.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานดนตรีใหกับนักเรียน โรงเรียนชุมชน เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

วัดตะเคียนงาม ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง

จ.ระยอง

37.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 460,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดพลงชางเผือก เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.ทางเกวียน อ.แกลง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

38.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนหวยยางศึกษา เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

39.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานหวยยาง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

40.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนบานเนินหยอง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

41.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดวังหวา เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

42.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดเขาสํารอง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

43.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 1,000,000     - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนพลงไสว ต.ชากพง เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

อ.แกลง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ เพื่อสงเสริมศักยภาพ 44.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 450,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานดนตรีใหกับนักเรียน โรงเรียนวัดสระแกว หมูที่ 3 เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

45.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 499,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณ เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

รังสรรค ต.สํานักทอน ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

อ.บานฉาง จ.ระยอง

46.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 500,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนวัดพลา หมูที่ 5 เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

47.จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล - - 491,000 - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

ใหกับโรงเรียนวัดประชุมมิตร เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

บํารุง ต.บานฉาง อ.บานฉาง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

จ.ระยอง

48.จัดซื้อเครื่องดนตรีใหกับ - - 436,000        - - จํานวน นักเรียนกลุมเปาหมาย กองแผนฯ

โรงเรียนชําฆอพิทยาคม เครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีในการ

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน เรียนการสอนวิชาดนตรี

44 กอสรางอาคารศูนยอบรมศิลปะและ เพื่อใหประชาชนมี กอสรางอาคาร - 10,000,000 10,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีอาคาร กองแผนฯ

วัฒนธรรมพื้นบานระดับอําเภอ มีสถานที่สําหรับจัด อเนกประสงค อาคาร อเนกประสงค กองชาง

หมูที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง กิจกรรมตางๆ จํานวน 1 หลัง สําหรับจัดกิจกรรม

จ.ระยอง ตางๆอยางเพียงพอ

45 จัดงานมหกรรมเลาขานตํานาน เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการอนุรักษ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนในจังหวัด กองแผนฯ

เมืองระยองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ประเพณี ภูมิปญญา ประเพณี ภูมิปญญา ประชาชน ระยองมีความรู ความ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ ทองถิ่นระยอง ทองถิ่น ที่เชารวม เขาใจในความเปนมา

พระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรม ของจังหวัดระยอง

สยามบรมราชกุมารี
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   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

46 อบรมตามรอยสมเด็จพระเจา เพื่อใหเด็กและเยาวชน อบรมเด็กและเยาวชน - 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 จํานวน เด็กและเยาวชน ไดรับ กองแผนฯ

ตากสินมหาราช ไดรับความรูเกี่ยวกับ จังหวัดระยอง ผูเขารับ ความรูเกี่ยวกับพระราช

พระราชประวัติของ การอบรม ประวัติและมีความสํานึก

สมเด็จพระเจาตากสิน ในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาราช ของสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช

47 เตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเตรียมทีมนักกีฬา คาใชจายในการเตรียมทีม - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน จังหวัดระยองมีทีม กองแผนฯ

และแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อรวมแขงขันกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬาที่พรอมเขารวม

นักศึกษาแหงชาติ นักเรียน นักศึกษา ที่เขารวม การแขงขัน

แหงชาติ กิจกรรม

48 แขงขันกีฬาประชาชน เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 15,000,000 20,300,000 20,000,000 20,000,000 จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

และเยาวชนตลอดทั้งการ กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและเยาวชน ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

เตรียมทีมฝกซอมและจัด ตลอดทั้งการเตรียมทีม กิจกรรม

กิจกรรมดานการกีฬาทุก ฝกซอมและจัดกิจกรรม

ประเภททุกระดับ และการ ดานการกีฬาทุกประเภท

แขงขันกีฬาตาง ๆ ทุกระดับ และการแขงขัน

ของจังหวัดระยอง กีฬาตาง ๆ ของจังหวัดระยอง

49 เตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเตรียมทีมนักกีฬา คาใชจายในการเตรียมทีม - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน จังหวัดระยองมีทีม กองแผนฯ

และแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อรวมแขงขันกีฬา นักกีฬา นักกีฬา นักกีฬาที่พรอมเขารวม

นักศึกษา แหงประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม การแขงขัน

แหงประเทศไทย 

50 เขาคายเก็บตัว เพื่อเตรียมความพรอม คาใชจายในการเขาคาย - 300,000 300,000 - - จํานวน นักกีฬามีความพรอม กองแผนฯ

นักกีฬาและแขงขันกีฬา ในการแขงขันใหกับ เก็บตัวนักกีฬาและ นักกีฬา ในการแขงขัน

นักเรียน นักศึกษาแหง นักกีฬา แขงขันกีฬานักเรียน ที่เขารวมกิจกรรม

ประเทศไทย นักศึกษาแหงประเทศไทย
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51 เก็บตัวฝกซอมและจัดสง เพื่อเตรียมความพรอม คาใชจายในการเขาคาย - 700,000 - - - จํานวน นักกีฬามีความพรอม กองแผนฯ

นักกีฬาเขารวมการ ในการแขงขันใหกับ เก็บตัวนักกีฬาและ นักกีฬา ในการแขงขัน

แขงขันกีฬาแหงชาติ นักกีฬา แขงขันกีฬาแหงชาติ ที่เขารวม

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กิจกรรม

52 เก็บตัวฝกซอมและจัดสงนักกีฬา เพื่อเตรียมความพรอม คาใชจายในการเขาคาย - 1,100,000 - - - จํานวน นักกีฬามีความพรอม กองแผนฯ

เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ในการแขงขันใหกับ เก็บตัวนักกีฬาและ นักกีฬา ในการแขงขัน

ระดับประเทศ รอบคัดเลือก นักกีฬา แขงขันกีฬาแหงชาติ ที่เขารวมกิจกรรม

ตัวแทนตัวแทนภาค 1 ระดับประเทศ

53 เก็บตัวฝกซอมและจัดสง เพื่อเตรียมความพรอม คาใชจายในการเขาคาย - 650,000 - - - จํานวน นักกีฬามีความพรอม กองแผนฯ

นักกีฬาเขารวมการแขงขัน ในการแขงขันใหกับ เก็บตัวนักกีฬาและ นักกีฬา ในการแขงขัน

กีฬาเยาวชนแหงชาติ นักกีฬา แขงขันกีฬาแหงชาติ ที่เขารวมกิจกรรม

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

54 เก็บตัวฝกซอมและจัดสง เพื่อเตรียมความพรอม คาใชจายในการเขาคาย - 1,000,000 - - - จํานวน นักกีฬามีความพรอม กองแผนฯ

นักกีฬาเขารวมการแขงขัน ในการแขงขันใหกับ เก็บตัวนักกีฬาและ นักกีฬา ในการแขงขัน

กีฬาเยาวชนแหงชาติ นักกีฬา แขงขันกีฬาแหงชาติ ที่เขารวมกิจกรรม

ระดับประเทศ ระดับประเทศ

55 จัดการแขงขันฟุตบอล เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 400,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ยูธคัพ 2019 กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและเยาวชน ผูเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนดานกีฬา

56 เก็บตัวฝกซอมและจัดสง เพื่อเตรียมความพรอม คาใชจายในการเขาคาย - 300,000 - - - จํานวน นักกีฬามีความพรอม กองแผนฯ

นักกีฬาเขารวมการแขงขัน ในการแขงขันใหกับ เก็บตัวนักกีฬาและแขงขัน นักกีฬา ในการแขงขัน

กีฬาคนพิการแหงชาติ นักกีฬา กีฬาคนพิการแหงชาติ ที่เขารวมกิจกรรม

ระดับประเทศ ระดับประเทศ

57 พัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน คาใชจายในการพัฒนา - 600,000 - - - จํานวน เยาวชนจังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ฟุตบอลสําหรับเยาวชน ดานกีฬาสําหรับเยาวชน ทักษะพื้นฐานกีฬา ผูเขารวม การพัฒนาทักษะพื้นฐาน

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ฟุตบอล กิจกรรม กีฬาฟุตบอล
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58 จัดการแขงขันวายน้ํา เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 350,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

แชมปเปยนชิพ ประจําป กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

2562 เยาวชน กิจกรรม

59 จัดการแขงขันเปตอง เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 1,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ชิงแชมปประเทศไทย กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

ประจําป 2562 เยาวชน กิจกรรม

60 จัดการแขงขันจักรยาน เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 2,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ชิงแชมปประเทศไทย กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

ประจําป 2562 เยาวชน กิจกรรม

61 จัดการแขงขันวอลเลยบอลคัพ เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 500,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

จังหวัดระยอง กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและเยาวชน ผูเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนดานกีฬา

62 จัดการแขงขันมหกรรมกีฬา เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 4,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ระยองเกมส ประจําป 2562 กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

เยาวชน กิจกรรม

63 จัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชน เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 2,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

และประชาชน จังหวัดระยอง กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

ประจําป 2562 เยาวชน กิจกรรม

64 จัดการแขงขันกีฬา เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 300,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ประชาสัมพันธเพื่อสุขภาพ กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

จังหวัดระยอง เยาวชน กิจกรรม

65 จัดการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 3,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

นักศึกษา จังหวัดระยอง กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

เยาวชน กิจกรรม

66 จัดการแขงขันกีฬาแบดมินตัน เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - 200,000 - - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

อบจ.ระยอง เหมันต กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาประชาชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

แชมปเปยนชิพ เยาวชน กิจกรรม
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67 เตรียมทีมนักกีฬาและแขงขัน เพื่อเตรียมทีมนักกีฬา คาใชจายในการเตรียมทีม - - 100,000 - - ผลการแขงขัน นักเรียน นักศึกษา กองแผนฯ

กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ เพื่อรวมแขงขันกีฬา นักกีฬาใหกับนักเรียน กีฬานักเรียน ตัวแทนจังหวัดระยอง

(รอบคัดเลือก) นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาตัวแทน นักศึกษาแหง สรางชื่อเสียงใหจังหวัด

แหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ประเทศไทย ระยอง

68 แขงขันกีฬาเยาวชน และ เพื่อสนับสนุนการแขงขัน คาใชจายในการแขงขัน - - 1,000,000     - - จํานวน จังหวัดระยองไดรับ กองแผนฯ

ประชาชนจังหวัดระยอง กีฬาของจังหวัดระยอง กีฬาเยาวชนและ ผูเขารวม การสนับสนุนดานกีฬา

ประชาชน กิจกรรม

69 แขงขันเพลงพระราชนิพนธ เพื่อสงเสริมความ จัดโครงการแขงขันประกวด - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนไดมี กองแผนฯ

สามารถเด็ก เยาวชน รองเพลงพระราชนิพนธ เยาวชนที่เขารวม สวนรวมสืบสานเพลง

และประชาชนในดาน แขงขันและ พระราชนิพนธใหเปนที่

เพลงพระราชนิพนธ ผูเขารวมชม รูจักของประชาชนทั่วไป

70 อบรมบุคลิกภาพและศิลปะการพูด เพื่อพัฒนาความสามารถ จัดอบรมบุคลิกภาพและ - - 150,000 150,000 150,000 จํานวนเด็กและ เด็ก เยาวชนและ กองแผนฯ

เด็ก เยาวชนและประชาชน ศิลปะการพูด เยาวชนที่เขารวม ประชาชนไดรับการพัฒนา

ในดานบุคลิกภาพและ อบรม ดานบุคลิกภาพและ

ศิลปะการพูด ศิลปะการพูด

71 อบรมสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย เพื่อสงเสริมใหเด็ก จัดอบรมสงเสริมอนุรักษ - - 150,000 150,000 150,000 จํานวนเด็กและ เด็ก เยาวชนและ กองแผนฯ

เยาวชน และประชาชน วัฒนธรรมไทย เยาวชนที่เขารวม ประชาชนไดรับการ

ตระหนักถึงการอนุรักษ อบรม สงเสริมดานการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย

72 หมูบานรักษาศีล 5 เพื่อรณรงคใหบุคลากร รณรงคสงเสริมใหประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของผูที่ เพื่อใหทุกกลุม กองการเจาหนาที่

ชาวประชาเปนสุข เห็นคุณคาของการ บุคลากรในหนวยงาน เขารวมกิจกรรม เปาหมายนําไปปฏิบัติ

รักษาศีล 5 ราชการในจังหวัดระยอง รักษาศีล 5 ในชีวิตประจําวัน

มีการรักษาศีล 5 เพื่อสรางครอบครัว

รักษาศีล 5
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73 งานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

เยาวชนในจังหวัด ใหกับเด็กและเยาวชนใน เยาวชนที่เขารวม จังหวัดระยอง มีความ

ระยองมีความรูรัก จังหวัดระยอง กิจกรรม รูรักสามัคคีและแสดง

สามัคคีและแสดงออก ออกในสิ่งที่ถูกตอง

ในสิ่งที่ถูกตอง

74 จัดงานอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ จัดงานอนุรักษประเพณี  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของผูที่ นักเรียนมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ

จังหวัดระยอง ศิลปวัฒนธรรมของ วัฒนธรรมใหกับโรงเรียน เขารวมกิจกรรม ในการอนุรักษ

จังหวัดระยอง ในสังกัด อบจ.ระยอง ศิลปวัฒนธรรม

75 จัดงานวันอนุรักษมรดกไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรม จัดงานวันอนุรักษมรดกไทย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของผูที่ ประชาชนมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ

เฉลิมพระเกียรติ ประเพณี ของทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เขารวมกิจกรรม ในการอนุรักษ ศิลปะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา และสงเสริมการ วัฒนธรรม เห็นคุณคา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทองเที่ยวของ ของวัฒนธรรม

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง 

76 ลอยกระทงชายหาดระยอง เพื่ออนุรักษศิลป จัดงานวันลอยกระทง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของผูที่ ประชาชนมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เขารวมกิจกรรม ในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

77 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษศิลป จัดงานวันลอยกระทง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของผูที่ ประชาชนมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เขารวมกิจกรรม ในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

78 ประเพณีวิ่งควาย เพื่ออนุรักษประเพณี จัดแขงขันวิ่งควาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของผูที่ ประชาชนมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ

ศิลปวัฒนธรรม สืบสาน ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เขารวมกิจกรรม ในการอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
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79 จัดทําศูนยการเรียนรูของโรงเรียน สงเสริมการเรียนรูสาระ จัดทําศูนยการเรียนรูคุณคา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของผูที่ นักเรียนมีแหลงเรียนรู กองการศึกษาฯ

ในสังกัด อบจ.ระยอง การเรียนรูภาษาไทยให มรดกทางภาษาและ ไดรับขอมูลจาก ที่เกี่ยวของกับภาษา

เกิดความซาบซึ้งใน วัฒนธรรมไทยวรรณคดีและ ศูนยการเรียนรู และมรดกไทย

คุณคาของภาษาและ มรดกไทย พรอมอุปกรณ

วัฒนธรรมของชาติ ประกอบ ใหกับโรงเรียนใน

สังกัด อบจ.ระยอง

80 กอสรางพุทธมณฑล เพื่อสงเสริมทํานุบํารุง กอสรางพุทธมณฑลระยอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนผูรวม ประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษาฯ

ประจําจังหวัดระยอง ศาสนาประเพณี สืบสานประเพณี ประกอบพิธีทาง

วัฒนธรรมการทองเที่ยว และวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี

81 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และ เพื่ออนุรักษ สืบสาน จัดงาน อนุรักษ สืบสาน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนผูเขารวม เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม ประชาชนมีสวนรวม

ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นในเขต ในการสืบสาน

จังหวัดระยอง พื้นที่จังหวัดระยอง ประเพณี

82 อนุรักษหนังใหญไฟกะลา เพื่อเสริมสรางความรู จัดการฝกอบรมเชิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนใน กองการศึกษาฯ

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติการ ใหแกเด็กและ เยาวชนที่สนใจ จังหวัดระยอง มีความรู

ประจําทองถิ่นและ เยาวชนในจังหวัดระยอง เขารวมโครงการ เกี่ยวกับหนังใหญ

สงเสริมใหมีการอนุรักษ จํานวน 30 คน วัดบานดอนและมี

ไวใหเปนเอกลักษณ จิตสํานึกในการอนุรักษ

ของจังหวัดระยอง ไวตอไป

83 อนุรักษศิลปะอังกะลุงไทย เพื่อสงเสริมและ จัดกิจกรรมการฝกอบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

สนับสนุนใหเด็กและ อังกะลุงไทยใหกับเด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไปที่เขา

เยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชนที่ และประชาชน รวมโครงการมีความ

ทั่วไปหันมาสนใจ สนใจพรอมจัดประกวด ทั่วไปที่เขารวม สามารถเลนอังกะลุง

ดนตรีไทย แขงขันความสามารถดาน กิจกรรม ไทยได

อังกะลุงไทย
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84 เก็บตัวฝกซอมและจัดสงนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนเขารวมแขงขันกีฬา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ จํานวน นักเรียนไมีสวนรวม กองการศึกษาฯ

เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน ดานกีฬาของนักเรียน นักเรียน ระดับทองถิ่น นักเรียนที่รวม ในกิจกรรมดานกีฬา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทักษะและ ระดับอําเภอ ระดับประเทศ แขงขันกีฬา

ประสบการณจากการ ของโรงเรียนใน

แขงขัน สังกัด อบจ.ระยอง

85 แขงขันกีฬาตากสินสัมพันธ เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน นักเรียนไดมีสวนรวม กองการศึกษาฯ

แขงขันกีฬาตากสิน ที่แขงขันกีฬา ในการแขงขันกีฬา

สัมพันธ 

86 แขงขันสุนทรียภาพทางดานดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมแขงขันดนตรี - 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้ง นักเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

และนาฏศิลป นักเรียนทางดานดนตรี ที่จัดกิจกรรม ทางดานดนตรี

87 อบรมวินัยและเสริมสราง เพื่อใหครู และบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

จริยธรรมครูและบุคลากรทางการ ทางการศึกษาไดรับ ศึกษา จํานวน 500 คน ทางการศึกษา ศึกษาไดรับความรูเรื่อง

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ความรูเรื่องวินัยและ มีความพึงพอใจ วินัยและจริยธรรมของครู

อบจ.ระยอง จริยธรรมครูและลด ไมนอยกวา และลดการกระทําความ

การกระทําความผิด รอยละ 90 ผิดที่เกี่ยวของกับการ

ที่เกี่ยวของกับการ ปฏิบัติหนาที่

ปฏิบัติหนาที่

88 พัฒนาและเพิ่มทักษะดนตรีสูอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะดาน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

ดนตรีใหกับโรงเรียน ดนตรี ดานดนตรี

ในสังกัด อบจ.ระยอง
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89 ประกวดมารยาทงาม เพื่อใหนักเรียนมีกริยา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน นักเรียนมีกริยา มารยาท กองการศึกษาฯ

สืบสานวัฒนธรรมไทย มารยาทดี พูดจาดี อบจ.ระยอง ผูเขารวม ดี พูดจาดี ประพฤติตนดี

ประพฤติตนดีและเขาใจ โครงการฯ และเขาใจในการปฏิบัติ

การปฏิบัติตนตาม ตนตามมารยาทไทยได

มารยาทไทยไดอยาง อยางถูกตอง

ถูกตอง

90 ธรรมสัญจร ตอน ศิษยมีธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน นักเรียนมีจิตสํานึกใน กองการศึกษาฯ

นําปญญา สรางสุขภาวะทางจิตสุข อบจ.ระยอง ผูเขารวม การสรางสุขภาวะทางจิต

ภาวะทางสังคม และสุข โครงการ สุขภาวะทางสังคมและ

ภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

(ปญญา) ใหกับเด็กและ  (ปญญา) ใหกับเด็กและ

เยาวชน เยาวชน

91 บรรพชาอุปสมบทสามเณร เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียเด็กนักเรียนของโรงเรียน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชนไดเรียนรู กองการศึกษาฯ

พุทธประวัติไดรับการ ในสังกัดองคการบริหาร พึงพอใจ พุทธประวัติ ไดรับการ

อบรมศีล สมาธิ ปญญา สวนจังหวัดระยอง ไมนอยกวา อบรมศีล สมาธิ ปญญา

ไดใชเวลาวางใหเกิด จํานวน 30 คน รอยละ 90

ประโยชน

92 นักเรียนพันธุใหมใสใจอนุรักษ เพื่อใหเด็กและเยาวชน นักเรียน ครู บุคลากรทางการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการ เด็กและเยาวชนได กองการศึกษาฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ไดตระหนักถึงคุณคา ศึกษาและเจาหนาที่ของ พึงพอใจ ตระหนักถึงคุณคาในการ

สิ่งแวดลอม ในการอนุรักษทรัพยากร กองการศึกษาฯ จํานวน ไมนอยกวา อนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 80 คน รอยละ 90 ธรรมชาติ

93 อบรมเสริมสรางวินัยและ เพื่อใหครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

การรักษาวินัยของครูและบุคลากร ทางการศึกษาไดรับ ศึกษา จํานวน 500 คน ทางการศึกษา ศึกษาไดรับความรูเรื่อง

ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ความรูเรื่องวินัยและการ มีความพึงพอใจ วินัยและการรักษาวินัย

อบจ.ระยอง รักษาวินัยของครูและ ไมนอยกวา

บุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90
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94 เพิ่มทักษะนองสูการเปน เพื่อสงเสริมใหเด็ก นักเรียนระดับชั้นมัธยม - 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการ นักเรียนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ นักเรียนใชเวลาวางให ศึกษาตอนตน โรงเรียน พึงพอใจ ใหเกิดประโยชน 

เกิดประโยชนและมีวินัย มัธยมตากสินระยอง ไมนอยกวา ไดเรียนรูทักษะในการ

ในตนเองและเรียนรูทักษะ จํานวน 30 คน รอยละ 90 เลนกีฬาฟุตบอล

ในการเลนฟุตบอลได

95 แขงขันกีฬาวายน้ําตากสินระยอง เพื่อเสริมสรางใหเด็ก เยาวชนที่เปนนักกีฬาวายน้ํา - - 780,000 780,000 780,000 จํานวนนักกีฬา เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

และเยาวชนมีทักษะ โรงเรียนในจังหวัดระยอง ที่เขารวม มีทักษะทางดาน

ทางดานวายน้ําอยาง และจังหวัดใกลเคียง โครงการฯ วายน้ําอยางถูกตอง

ถูกตองและไดออกกําลัง และไดออกกําลังกาย

กาย สุขภาพรางกาย สุขภาพรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ แข็งแรงสมบูรณ

96 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผูฝกสอน และบุคลากรทาง - - 200,000 200,000 200,000 จํานวน ผูฝกสอนและ กองการศึกษาฯ

ทางการกีฬา ของผูฝกสอนและ การกีฬาของสถานศึกษาใน ผูเขารวม บุคลากรทางการ

บุคลากรทางการกีฬา สังกัด อบจ.ระยอง โครงการฯ กีฬาไดรับการ

ทั้งดานรางกาย และ พัฒนาศักยภาพ

สติปญญานําไปสู นําไปสูความ

ความเปนเลิศดานกีฬา เปนเลิศดานกีฬา

97 แขงขันดนตรีเพื่อประชาชน เพื่อสงเสริมให ประชาชนในจังหวัดระยอง - - 350,000 350,000 350,000 จํานวน ประชาชนในทองถิ่น กองการศึกษาฯ

"รองเตนเลนดนตร"ี ประชาชนในทองถิ่น ผูเขารวม พัฒนาศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพทาง โครงการฯ ทางดานรางกาย 

ดานรางกายดาน สังคม อารมณ

สังคมและดาน ความรู และสราง

อารมณเปดโอกาสให ความสามัคคี

ประชาชนไดแสดง

ความสามารถแลก

เปลี่ยนทักษะความรู 

และสรางความสามัคคี
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98 สงเสริมและเผยแพรศีลธรรม เพื่อสงเสริมปลูกฝง เด็ก เยาวชน และประชาชน - - 60,000 60,000 60,000 จํานวน เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

นําชีวิตสูทองถิ่นจังหวัดระยอง คุณธรรมใหแกเด็ก ในทองถิ่น จํานวน 100 คน ผูเขารวม ประชาชนในทองถิ่น

เยาวชนและ โครงการฯ มีคุณธรรมและทํานุ

ประชาชนในทองถิ่น บํารุงศาสนา

สงเสริมและเผยแพร

ทํานุบํารุงศาสนา

99 จัดทําสนามเด็กเลน เพื่อใหนักเรียน นักเรียนสามารถสราง - - 200,000 200,000 200,000 จํานวน นักเรียนมีสนาม กองการศึกษาฯ

สรางปญญา "ที่อานหนังสือทองถิ่น มีสนามเด็กเลนที่มี ปญญา ทั้งดานการละเลน ผูใชงาน เด็กเลนที่มีสถาน

รักการอาน" โรงเรียนอนุบาล สถานที่อานหนังสือ และความรูทางดาน ที่อานหนังสือไป

นานาชาติตากสินแกลง ไปพรอมกัน การอาน พรอมกัน

100 จัดซื้อเครื่องเลนพรอมติดตั้ง เพื่อจายเปนคาใช จัดซื้อเครื่องเลนพรอมติดตั้ง  -  - 5,000,000  -  - จํานวน บุคลากรมีครุภัณฑ กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนนานาชาติ จายในการจัดซื้อ ภายในโรงเรียนนานาชาติ ครุภัณฑ สําหรับใชปฏิบัติงาน

ตากสินแกลง เครื่องเลนพรอม ตากสินแกลง

ติดตั้งภายในโรงเรียน

นานาชาติตากสินแกลง

101 กอสราง ปรับปรุงสิ่งกอสราง เพื่ออนุรักษสิ่งกอสราง กอสราง ปรับปรุงสิ่งกอสราง - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวน จังหวัดระยอง สามารถ กองการศึกษาฯ

ทางประวัติศาสตร ภายในพื้นที่ ทางปะวัติศาสตรของ ทางประวัติศาสตรภายใน สิ่งกอสราง อนุรักษสิ่งกอสรางทาง

วัดราชบัลลังกประดิษฐาราม จังหวัดระยอง วัดราชบัลลังกประดิษฐาราม ที่ไดรับการ ประวัติศาสตรไวให

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง กอสราง/ปรับปรุง เยาวชนและประชาชน

รุนหลังไดเรียนรูตอไป

102 นักเรียนพันธุใหมหางไกลยาเสพติด เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง - - 120,000 120,000 120,000 แบบสอบถาม นักเรียนไดเรียนรูโทษ กองการศึกษาฯ

ไดเรียนรูโทษและพิษภัย จํานวน 50 คน ความพึงพอใจ และพิษภัยของยาเสพติด

ยาเสพติด ไมนอยกวารอยละ

90 ของผูเขารวม

โครงการ
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103 แขงขันมหกรรมดนตรีไทย - เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมการแขงขัน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้ง นักเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

ดนตรีสากล นักเรียนทางดานดนตรี ดนตรี ที่จัดกิจกรรม ทางดานดนตรี

104 สงเสริมการเรียนรูวิชาชีพทองถิ่น 1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ของ  - จัดสรางศูนยการเรียนรู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน มีศูนยการเรียนรู กองการศึกษาฯ

ตามแนวทางปรัชญาของ โรงเรียนใหเปนศูนย เศรษฐกิจพอเพียง ผูรวมโครงการ ดานเศรษฐกิจ โรงเรียนในสังกัด

เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูดาน จํานวน 1 ศูนย พอเพียง อบจ.ระยอง

เศรษฐกิจพอเพียง  - สรางฐานการเรียนรู

2.เพื่อพัฒนาทักษะ ในศูนย จํานวน 9 ฐาน

พื้นฐานดานวิชาชีพ การเรียนรู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ทองถิ่นใหกับนักเรียน  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณและ

ตามความถนัดและ ปรับปรุงสถานที่

ความสนใจ

3. เพื่อเปนตนแบบ

ศูนยการจัดการเรียนรู

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

105 มัคคุเทศกวัยใสใจพอเพียง เพื่อเสริมสรางทักษะ อบรมมัคคุเทศกใหกับ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนมีทักษะในการ กองการศึกษาฯ

ในการเปนมัคคุเทศน นักเรียน ที่เขารวม เปนมัคคุเทศน

ใหกับนักเรียน โครงการฯ

106 ลานวัฒนธรรมทองถิ่นเมืองระยอง เพื่อสงเสริม สืบสาน เด็ก เยาวชน และประชาชน - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผูที่ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมประเพณี ทวไปไดสงเสริม สืบสาน เขารวมกิจกรรม ประชาชนทั่วไปได

ทองถิ่นของจังหวัดระยอง วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น สืบสาน ประเพณีทองถิ่น

ของจังหวัดระยอง ของจังหวัดระยอง

107 จัดซื้อที่ดิน เพื่อสราง เพื่อซื้อที่ดินสําหรับ ซื้อที่ดินสําหรับกอสราง - - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 จํานวน มีที่ดินสําหรับกอสราง กองการศึกษาฯ

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดระยอง สรางศูนยวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรม ที่ดินที่จัดซื้อ ศูนยวัฒนธรรม

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
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108 จางศึกษาวิจัยการจัดทํา เพื่อศึกษาวิจัย การจัดทํา ศึกษาวิจัยการจัดทํา - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน มีผลการศึกษาวิจัยการ กองการศึกษาฯ

ศูนยวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรม ที่ดินที่จัดซื้อ จัดทําศูนยวัฒนธรรม

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

109 สงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิม เพื่อเสริมสรางการเรียนรู จัดทําโครงการสงเสริม - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูเขารวม เยาวชนไดเรียนรูวิถีชีวิต กองการศึกษาฯ

คนระยอง วิถีชีวิตดั้งเดิมคนระยอง การเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิม โครงการ ดั้งเดิมคนระยอง

คนระยอง

110 จัดงานวันสุนทรภู เพื่อดําเนินโครงการ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูเขารวม เยาวชนไดทราบถึง กองการศึกษาฯ

จัดงานวันสุนทรภู กิจกรรม ประวัติของทานสุนทรภู

111 วันเขาพรรษา นักเรียนสามารถตกแตง จัดกิจกรรมและรวมงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของผูที่ นักเรียนไดประกอบ กองการศึกษาฯ

ตนเทียนดวยดอกไมสด วันเขาพรรษาของโรงเรียน เขารวมกิจกรรม กิจกรรมทางพระพุทธ โรงเรียนในสังกัด

และสามารถกลาวคํา ในสังกัด อบจ.ระยอง ศาสนา อบจ.ระยอง

อาราธนาศีล 5 ได

112 งานประเพณีวันปใหม เพื่อใหนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมงานประเพณี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละของผูที่ นักเรียนทุกคนเขาใจ กองการศึกษาฯ

ไดมีสวนรวมในการทํา วันปใหมใหกับโรงเรียน เขารวมกิจกรรม ถึงความสําคัญของ โรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมปใหมมีคานิยม ในสังกัด อบจ.ระยอง วันปใหม อบจ.ระยอง

ที่ดีและมีความสุข

113 ฝกอบรมกีฬาเยาวชนเพื่อพัฒนา - เพื่อใหนักเรียนได ฝกอบรมกีฬาเพื่อพัฒนา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน นักเรียนรูจักใชเวลา กองการศึกษาฯ

สูความเปนเลิศ แสดงความสามารถ สูความเปนเลิศ ผูอบรม วางใหเกิดประโยชน โรงเรียนในสังกัด

ทางดานกีฬา ในการเลนกีฬา อบจ.ระยอง

- เพื่อใหนักเรียนไดรูจักใช เพื่อหางไกลยาเสพติด

เวลาวางใหเปนประโยชน
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114 เผยแพรศีลธรรมและเสริมสราง เพื่อฝกอบรมดนตรี คาใชจายในการฝกอบรม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวนเยาวชน นักเรียนในจังหวัดระยอง กองการศึกษาฯ

จริยธรรมนําชีวิต พื้นบานใหกับเยาวชน ดนตรีพื้นบาน ที่ไดรับการ ไดรับการฝกอบรม ร.ร.ในสังกัด 

ฝกอบรมดนตรี ดนตรีพื้นบานเพื่อพัฒนา อบจ.ระยอง

พื้นบาน สูความเปนเลิศ

115 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑกีฬา จัดซื้อครุภัณฑกีฬา สําหรับ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน โรงเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาคาครุภัณฑอุปกรณกีฬา สําหรับใชในการจัด ใชในการจัดการเรียนการ อุปกรณกีฬา กีฬาสําหรับใชใน ร.ร.มัธยมตากสิน

การเรียนการสอน สอนของโรงเรียนในสังกัด ที่ไดมาตรฐาน การเรียนการสอน ระยอง

อบจ.ระยอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

116 สงเสริมคุณธรรม เพื่อเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับการ 600,000 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ รอยละของผูเรียน นักเรียนมีความรู ความ กองการศึกษาฯ

จริยธรรมนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริม สงเสริมคุณธรรม ที่เขารวมกิจกรรม เขาใจในดานคุณธรรม ร.ร.มัธยมตากสิน

คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ระยอง

117 สงเสริมความเปนเลิศ เพื่อเปนคาใชจายในการ สงเสริมดานดนตรี - 60,000 ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ผูเรียนมีความ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

ดานดนตร-ีศิลปะของนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมดาน ศิลปะใหแกนักเรียน เปนเลิศดาน ดานดนตรี – ศิลปะ ร.ร.มัธยมตากสิน

TAMP ดนตร-ีศิลปะของนักเรียน ดนตรี - ศิลปะ เพิ่มมากขึ้น ระยอง

118 สงเสริมความเปนเลิศ เพื่อเปนคาใชจาย สงเสริมดานกีฬา 60,000 ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ผูเรียนมีความ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

ดานกีฬาของนักเรียน ในการจัดกิจกรรม ใหแกนักเรียน เปนเลิศดานกีฬา ดานกีฬาเพิ่มมากขึ้น ร.ร.มัธยมตากสิน

T Sport Program สงเสริมดานกีฬา ระยอง

119 คายเก็บตัวนักกีฬาตากสิน เพื่อเปนคาใชจายในการ นักเรียนโรงเรียนมัธยม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน นักเรียนโรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ

เขาคายเก็บตัวนักกีฬา ตากสินระยองไดเขาคาย ที่เขารับการ ตากสินระยองมีความ ร.ร.มัธยมตากสิน

ของโรงเรียนมัธยม เก็บตัวนักกีฬา ฝกซอม สามารถในการแขงขัน ระยอง

ตากสินระยอง กีฬา

120 จิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อปลูกจิตสํานึกให นักเรียนสามารถ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของผูเรียน นักเรียนโรงเรียนมัธยม กองการศึกษาฯ

นักเรียนบําเพ็ญ บําเพ็ญประโยชน ที่เขารวมกิจกรรม ตากสินระยองมีจิตอาสา ร.ร.มัธยมตากสิน

ประโยชนตอผูอื่น ตอสังคมได ในการบําเพ็ญประโยชน ระยอง

และสังคม ตอสังคม
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121 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปนคาใชจายในการจัด 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวน นักเรียนมีอุปกรณสําหรับ กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการพัฒนาทักษะ นักเรียนทางดานกีฬา หาวัสดุอุปกรณ กลุมสาระ โครงการ การเรียนการสอนและมี ร.ร.มัธยมตากสิน

ทางดาน กีฬา ดนตรี ศิลปะ ดนตรี ศิลปะ การเรียนรูทางดานกีฬา พัฒนาการทางดานกีฬา ระยอง

เพื่อความเปนเลิศ ดนตรี ศิลปะ ดนตรี ศิลปะ ดีขึ้น

122 คาใชจายในวันสมเด็จพระเจา เพื่อใหนักเรียน ครู จัดกิจกรรมวันสมเด็จ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน นักเรียนและครู กองการศึกษาฯ

ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง บุคลากร ไดแสดงออก พระเจาตากสินมหาราช กิจกรรม มีความรักชาติ ศาสนา ร.ร.อนุบาล

ถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย นานาชาติ

และพระมหากษัตริย และรักษาไวซึ่ง ตากสินระยอง

และรักษาไวซึ่งขนบ ขนบธรรมเนียม

ธรรมเนียมประเพณีไทย ประเพณีไทย

123 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใชจายในการจัด จัดกิจกรรม แขงขันกีฬา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนนักเรียน ครูและนักเรียนไดรวม กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา แขงขันกีฬาภายใน กิจกรรมการแขงขัน ภายใน "ตากสินเกมส " ที่ไดรับการ แสดงพลังในการตอตาน ร.ร.อนุบาล

"ตากสินเกมส " กีฬาภายใน พัฒนาทักษะ ยาเสพติดและ นักเรียนมี นานาชาติ

ตากสินเกมส ดานกีฬา สุขภาพดีใจเบิกบาน ตากสินระยอง

124 สงเสริมหองเรียนกีฬา  - เพื่อเปนคาใชจายจัดหา หองกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โรงเรียนมีนักเรียน สถานศึกษามีชื่อเสียง กองการศึกษาฯ

สูความเปนเลิศ วัสดุอุปกรณที่จําเปน จํานวน 1 หอง นักเรียน โครงการกีฬาสู และไดรับรางวัล โรงเรียนอนุบาล

สําหรับการเลนกีฬา ประมาณ 30 คน ความเปนเลิศ นานาชาติ

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ครูผูฝกสอน 4 คน ตากสินระยอง

หรือเงินเดือนใหกับ

ผูฝกสอนดานกีฬา

- เพื่อจายเปนคาอาหาร

สําหรับนักกีฬาพักนอน

- เพื่อจายเปนคาใชจาย

อื่น ๆ ตามโครงการ
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125 ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อใชงานในการ เพื่อความปลอดภัยและ - - 600,000 - - จํานวนผูใชงาน นักกีฬาสามารถ กองการศึกษาฯ

และที่กั้นลูกฟุตบอล ฝกซอมกีฬาและ ระบายน้ํา ในการฝกซอม ฝกซอมใหเกิด โรงเรียนอนุบาล

กิจกรรมตาง ๆ กีฬาของนักเรียนและ ประสิทธิภาพมาก นานาชาติตากสิน

ของโรงเรียน ประสิทธิภาพในการฝกซอม ยิ่งขึ้น ระยอง

กีฬาฟุตบอลทีมนักกีฬา

โรงเรียน

126 กอสรางโรงยิมพละศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู สรางอาคารโรงยิม 3 ชั้น - - 10,000,000 - - จํานวนผูใชงาน นักเรียน ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

และบุคลากรไดออกกําลัง หองปฏิบัติการ สนามแบ ไดออกกําลังกาย โรงเรียนอนุบาล

และมีพื้นที่ใชสอยที่ สนามปงปอง สนามตะกรอ และมีพื้นที่ใชสอยที่ นานาชาติตากสิน

กับการใชงาน สนามยิมนาสติก เหมาะสมกับการใชงาน ระยอง

127 ติดตั้งกระจกหองนาฏศิลปพื้นเมือง เพื่อใหหองเรียนมีความ มีหองเรียนนาฏศิลป - - 200,000 - - จํานวนผูใชงาน หองเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

เหมาะสมกับการจัดการ เหมาะสมกับการจัด เหมาะสมกับการ โรงเรียนอนุบาล

เรียนการสอนในดาน การเรียนการสอน จัดการเรียนการ นานาชาติตากสิน

นาฏศิลปไดอยาง สอนในดาน ระยอง

มีประสิทธิภาพ นาฏศิลป

128 ปรับปรุงสภาพน้ําในสระวายน้ํา เพื่อใหสภาพน้ําในสระวาย เปลี่ยนระบบคลอรีนเปน - - 150,000 - - จํานวน นักเรียน นักกีฬา ครูและ กองการศึกษาฯ

น้ํามีความพรอมใหบริการ ระบบเกลือ ผูใชงาน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล

แกนักเรียนนักกีฬาครูและ จัดซื้อเครื่องดูดเคลื่อนที่ - - 35,000 - - จํานวน ไดใชสระวายน้ําที่มี นานาชาติตากสิน

บุคลากรของโรงเรียน ครุภัณฑ คุณภาพดี ระยอง

129 จัดทําสนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหนักเรียน นักเรียนสามารถสราง - - 200,000 200,000 200,000 จํานวน นักเรียนมีสนาม กองการศึกษาฯ

"ที่อานหนังสือทองถิ่น มีสนามเด็กเลนที่มี ปญญา ทั้งดานการละเลน ผูใชงาน เด็กเลนที่มีสถาน โรงเรียนอนุบาล

รักการอาน" โรงเรียนอนุบาล สถานที่อานหนังสือ และความรูทางดาน ที่อานหนังสือไป นานาชาติตากสิน

นานาชาติตากสินระยอง ไปพรอมกัน การอาน พรอมกัน ระยอง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

130 ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อใชงานในการฝกซอม เพื่อความปลอดภัยและ - - 600,000 - - จํานวนผูใชงาน นักกีฬาสามารถฝกซอม กองการศึกษาฯ

และที่กั้นลูกฟุตบอล กีฬาและกิจกรรมตาง ๆ ระบายน้ําในการฝกซอมกีฬา ใหเกิดประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาล

ของโรงเรียน ของนักเรียนและประสิทธิ มากยิ่งขึ้น นานาชาติตากสิน

ภาพในการฝกซอม กีฬา ระยอง

ฟุตบอลทีมนักกีฬาโรงเรียน

131 กอสรางโรงยิมพละศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู สรางอาคารโรงยิม 3 ชั้น - - 10,000,000 - - จํานวนผูใชงาน นักเรียนครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ

และบุคลากรไดออกกําลัง หองปฏิบัติการ สนามแบ ไดออกกําลังกายและมี โรงเรียนอนุบาล

และมีพื้นที่ใชสอยที่ สนามปงปอง สนามตะกรอ พื้นที่ใชสอยที่เหมาะสม นานาชาติตากสิน

กับการใชงาน สนามยิมนาสติก กับการใชงาน ระยอง

132 - นักเรียนทุกคนของโรงเรียน

ไดใชสนามกีฬาฟุตซอล

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

-  มีสนามกีฬาฟุตซอลที่ได

มาตรฐาน ๑ สนาม

133 กอสรางอาคารดนตรีพรอมครุภัณฑ

ประกอบอาคาร

-  เพื่อใหสถานศึกษามี

อาคารเรียนและหอง

ฝกซอมดนตรีที่มีมาตรฐาน

๑.ครู บุคลากรทางการศึกษา

 ทุกคนในโรงเรียน            

 ๒.มีอาคารดนตรีจํานวน 1 

หลัง

- 6,000,000 - - 1,000,000 อาคารดนตรีมี

หองเพียงพอตอ

ความตองการ

และใชงานได

สถานศึกษามีอาคาร

ดนตรีมีประสิทธิภาพได

มาตรฐานและใชงานได

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

กอสรางสนามกีฬาฟุตซอลขนาด

มาตรฐาน

เพื่อใหนักเรียนมีสนาม

กีฬาฟุตซอลสําหรับการ

ออกกําลังกายและฝกกีฬา

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 อาคาร

อเนกประสงค

ไดรับการตอเติม

ใหมีขนาด

เพียงพอตอความ

ตองการ

อาคารอเนกประสงคมี

ความพรอม มั่นคง 

แข็งแรงและมีความ

พรอมในการใชงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

134 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษาโครงการแขงขันกีฬาสี

หวายกรองเกมส

๑. นักเรียนมีสุขภาพที่

แข็งแรง มีกลามเนื้อใหญที่

คลองแคลว สามารถทํา

กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมี

สิทธิภาพ

๒. เพื่อใหนักเรียนมี

อารมณที่สนุกสนาน        

ราเริง แจมใส

๓. เพื่อใหนักเรียนรูจักใช

เวลาวางใหเปนประโยชน  

 หางไกลยาเสพติด

๔.  เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่

มีความสามารถเปน

ตัวแทนกีฬาของโรงเรียน

๕. เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ

ที่ดีระหวางผูปกครองกับ

โรงเรียน

๖. เพื่อสงเสริมการทํางาน

เปนทีมใหกับนักเรียน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียน ครู ของโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย (วัดหวายกรอง) 

ทุกคน และผูปกครอง

นักเรียนที่สนใจไดเขารวม

กิจกรรมดวยกันอยาง

สนุกสนานมีความสนุกสนาน

ใกลชิดเปนกันเอง และให

ความรวมมือเปนอยางดี

        150,000         250,000         300,000         300,000         300,000 จํานวนนักเรียนที่

เขารวมแขงขัน

๑. นักเรียน ครู และ

ผูปกครองไดเขารวม

กิจกรรม 

๒. นักเรียน คณะครู 

และผูปกครองรวม

กิจกรรมอยางสนุกสนาน 

เปนกันเองเกิด

ความสัมพันธอันดี

ระหวางกัน

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

135 ๑. เพื่อใหสระวายน้ําของ

โรงเรียนมีความพรอมตอ

การใชงานอยูเสมอ

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 

ตอเติม ใหสระวายน้ําได

มาตรฐาน และมีความ

ปลอดภัย

136 - นักเรียนทุกคนของโรงเรียน

ไดใชสนามกีฬาฟุตบอล

-  สนามกีฬาฟุตบอลมีความ

พรอมสําหรับการใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

137 ๑. เพื่อใหสนามกีฬา

สามารถใชงานไดในยาม

ค่ําคืนที่ไดมาตรฐานมี

๑. นักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และชุมชน

๒. เพื่อใหนักเรียน ครู 

บุคลากรและชุมชน 

สามารถใชเวลาวางให

เกิดประโยชนหลังจากเลิก

งานได

๒. มีไฟสองสวางที่เพียงพอ

ตอความตองการ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑. เพื่อใหนักเรียนมีสนาม

กีฬาฟุตบอลสําหรับการ

ออกกําลังกายและฝก

กีฬาที่มีความปลอดภัย

และไดมาตรฐาน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ สระวายน้ําของ

สถานศึกษาไดรับ

การพัฒนาให

สามารถใชงานได

อยางมีคุณภาพ

สถานศึกษามีสระวายน้ํา

ที่มีความปลอดภัย มั่นคง

 แข็งแรง มีวัสดุอุปกรณ

ในการฝกครบและได

มาตรฐาน

พัฒนาสระวายน้ําโรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินระยอง

พัฒนา ปรับปรุง ตอเติม ให

สระวายน้ําไดมาตรฐาน และ

มีความปลอดภัย มีความ

มั่นคงแข็ง มีวัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑครบ

5,000,000 ๒,๐๐๐,๐๐๐

จัดทําไฟสองสวางสนามกีฬา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - -

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

1,000,000 อาคาร

อเนกประสงค

ไดรับการตอเติม

ใหมีขนาด

เพียงพอตอความ

ตองการ

อาคารอเนกประสงคมี

ความพรอม มั่นคง 

แข็งแรงและมีความ

พรอมในการใชงาน

500,000 สนามกีฬา

ฟุตบอลมีไฟสอง

สวางรอบสนาม

อยางนอย ๔ ตน

สถานศึกษามีสนามกีฬา

สําหรับรองรับการ

ฝกซอมและการแขงขันที่

มีประสิทธิภาพได

มาตรฐาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

138 คาใชจายงานวันสมเด็จพระเจา    

ตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

1.เพื่อใหมีงบประมาณ

สําหรับเปนคาใชจายใน

การจัดกิจกรรมเขารวมใน

งานวันสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช

โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

2.เพื่อใหบริการชุมชน

และหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของ

139 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาวัสดุดนตรี

จัดใหมีวัสดุดนตรี เพื่อใช

ในกิจกรรมการเรียนการ

สอนสําหรับนักเรียน

มีวัสดุดนตรีเพื่อใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียน

        100,000         100,000           70,000           80,000           90,000 จํานวนวัสดุดนตรี

 ที่ใชงาน

ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียนไดรับความ

สะดวกในการมีวัสดุ

ดนตรีที่พรอมใชงานอยู

เสมอ

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

141 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายตาม จัดซื้ออุปกรณกีฬา สําหรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน มีอุปกรณกีฬาในการ ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษา โครงการจัดซื้อ โครงการจัดซื้ออุปกรณ จัดการเรียนการสอน อุปกรณกีฬา จัดการเรียนการสอน นานาชาติ

อุปกรณกีฬาเพื่อเปนสื่อการเรียน กีฬาใชเปนสื่อการเรียน อยางเพียงพอ ตากสินบานคาย

การสอน การสอน (วัดหวายกรอง)

        400,000         400,000 โรงเรียนมีเครื่อง

เลนไวใชงานใน

หองเรียน

140 คาจัดซื้อเครื่องเลนเสริมทักษะ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อใหมีเครื่องเลนไว      

 ใชงาน

ติดตั้งเครื่องเลน  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน

 ร.ร.อนุบาล

นานาชาติตาก

สินระยอง

 -  - 

คาใชจายในการจัดกิจกรรม

เขารวมในงานวันสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชอยาง

เพียงพอ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 สถานศึกษา

สามารถนํา

นักเรียน ครู 

บุคลากรไป

รวมงานวัน

สมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช 

และเผยแพร

ผลงานของ    

สถานศึกษา       

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สถานศึกษาสามารถ

เผยแพรประชาสัมพันธ

กิจกรรมที่เดน ๆ และมี

ความเปนเลิศให

สาธารณชนไดรับทราบ

อยางทั่วถึง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

142 แขงขันกีฬาสีหวายกรองเกมส 1. เพื่อใหนักเรียน 1.นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 150,000 250,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน ครูและนักเรียนไดรวม กองการศึกษาฯ

ไดแสดงความสามารถ นานาชาติตากสินบานคาย นักเรียน กิจกรรมและ ร.ร.อนุบาล

ทางดานกีฬา ทุกคนรูจักใชเวลาวางให ที่ไดรับการ มีพัฒนาการดานกีฬา นานาชาติ

2. เพื่อใหนักเรียนรูจัก เปนประโยชนดวยการเลน พัฒนาทักษะ ตากสินบานคาย

ใชเวลาวางใหเกิด กีฬาเพื่อหางไกลยาเสพติด ดานกีฬา (วัดหวายกรอง)

ประโยชน 2. โรงเรียนมีนักเรียนเปน

3. เพื่อคัดเลือกนักกีฬา ตัวแทนกีฬาประเภทตาง ๆ

ที่มีความสามารถเปน

ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน

143 ปรับปรุงระบบรดน้ําสนามฟุตบอล ปรับปรุงระบบ ระบบรดน้ําสนามฟุตบอล - 430,000      430,000      430,000      430,000      ระบบรดน้ํา สนามฟุตบอล กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ รดน้ําสนามฟุตบอล ที่ไดรับการ โรงเรียนมีความ โรงเรียนอนุบาล

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ปรับปรุง พรอมในการใชงาน นานาชาติตากสิน

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง บานคาย

(วัดหวายกรอง)

144 จัดทําสนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหนักเรียนมีสนาม นักเรียนสามารถสราง - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน นักเรียนมีสนาม กองการศึกษาฯ

"ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน" เด็กเลนที่มีสถานที่ ปญญา ทั้งดานการละเลน ผูใชงาน เด็กเลนที่มีสถานที่ โรงเรียนอนุบาล

อานหนังสือ และความรูทางดาน อานหนังสือไป นานาชาติ

ไปพรอมกัน การอาน พรอมกัน ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

145 ฝกซอมกีฬาเยาวชน เพื่อฝกซอมนักเรียน คาใชจายในการฝกซอม - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนไดรับการฝกซอม กองการศึกษาฯ

เพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ เขาแขงขันกีฬา กีฬาเยาวชน ที่ไดรับการ กีฬาและพัฒนาสูความ ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ฝกซอมกีฬา เปนเลิศ ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)

146 กอสรางลานเครื่องเลนชุดพัฒนา เพื่อใหมีอุปกรณสําหรับ ติดตั้งชุดพัฒนา - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 400,000 400,000 โรงเรียน โรงเรียนมีลานเครื่องเลน กองการศึกษาฯ

กลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก นักเรียนระดับปฐมวัย กลามเนื้อเล็ก มีลานเครื่องเลน สําหรับพัฒนาเด็กปฐมวัย ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

สําหรับกลางแจง พรอมติดตั้ง กลามเนื้อใหญ ตากสินบานคาย

(วัดหวายกรอง)
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147 กอสราง/ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ปรับปรุง/กอสราง - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียนมี นักเรียนมีสนามออก กองการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนในสังกัด มีสุขภาพแข็งแรง สนามกีฬา สนามกีฬาที่ได กําลังกายที่ดีเหมาะสม กองชาง

อบจ.ระยอง มาตรฐาน กับการเลนกีฬา

148 ปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ติดตั้งไฟฟาแสงสวางไฮแมส - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - นักเรียน นักเรียนมีสนามออก กองการศึกษาฯ

สนามฟุตบอลภายในโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง ไมนอยกวา 500 ลักซ มีสนามกีฬา กําลังกายที่ดีเหมาะสม ร.ร.อนุบาล

อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย พรอมติดตั้งตูควบคุมระบบ ที่ไดมาตรฐาน กับการเลนกีฬา นานาชาติตากสิน

(วัดหวายกรอง) หมูที่ 2 ต.บางบุตร ไฟฟาสองแสงสวางภายใน บานคาย

อ.บานคาย จ.ระยอง สนามฟุตบอล (ตามแบบ (วัดหวายกรอง)

อบจ.รย.)

149 ฝกซอมกีฬาเยาวชน เพื่อใหนักเรียนได นักเรียน ครู บุคลากรและ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม นักเรียนไดแสดงออก กองการศึกษาฯ

เพื่อเขารวมแขงขันกีฬา แสดงออกถึงความ ผูบริหารของวิทยาลัยฯ กิจกรรม ถึงความถนัดทางดาน วิทยาลัย

ประเภทตาง ๆ สามารถทางดาน มีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด กิจกรรมกีฬา ใชเวลา และอาชีวศึกษา

กิจกรรมและกีฬา ความรัก ความสามัคคี วางใหเกิดประโยชนและ ตากสินระยอง

ที่มีความถนัด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความสามัคคี

150 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อใหนักเรียนได นักเรียน ครู บุคลากรและ - ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขารวม นักเรียนไดแสดงออก กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา โครงการแขงขัน แสดงออกถึงความ ผูบริหารของวิทยาลัยฯ กิจกรรม ถึงความถนัดทางดาน วิทยาลัย

กีฬาสีอาชีวะตากสินเกมส สามารถทางดาน มีกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด กิจกรรมกีฬา ใชเวลา และอาชีวศึกษา

กิจกรรมและกีฬา ความรัก ความสามัคคี วางใหเกิดประโยชนและ ตากสินระยอง

ที่มีความถนัด ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความสามัคคี

151 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อเปนคาใชจาย นักเรียนไดรับการ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของผูเรียน นักเรียนมีความรู ความ วิทยาลัย

สถานศึกษา โครงการสงเสริม จัดกิจกรรมสงเสริม สงเสริมคุณธรรม ที่เขารวมกิจกรรม เขาใจในดานคุณธรรม และอาชีวศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม ผูเรียน คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ตากสินระยอง

152 จัดทําสนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหนักเรียน นักเรียนสามารถสราง - - 200,000 200,000 200,000 จํานวน นักเรียนมีสนาม กองการศึกษาฯ

"ที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน" มีสนามเด็กเลนที่มี ปญญา ทั้งดานการละเลน ผูใชงาน เด็กเลนที่มีสถาน  โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ สถานที่อานหนังสือ และความรูทางดาน ที่อานหนังสือไป นานาชาติตากสิน

ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) ไปพรอมกัน การอาน พรอมกัน บานคาย

(วัดหวายกรอง)
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153 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร ๑. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน คาใชจายในการฝกซอมกีฬา 150,000        200,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนนักกีฬา ผูเรียนสามารถพัฒนา ร.ร.อนุบาล

สถานศึกษาโครงการสงเสริมนักกีฬา ไดใชกิจกรรมการกีฬา ประเภทตาง ๆ ที่เขารวมแขงขัน ตนทุกดานทั้งดานสติ นานาชาติตากสิน

เขารวมแขงขันเพื่อพัฒนา พัฒนารางกายใหสมบูรณ ปญญาสุขภาพพลานามัย บานคาย

สูความเปนเลิศ แข็งแรง และจิตใจเปนคนโดย (วัดหวายกรอง)

๒.เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน สมบูรณและสถานศึกษา

ไดเลือกเลนกีฬาที่ตนเอง มีความเปนเลิศดานกีฬา

ชอบหรือถนัดอยางนอย  

๑  ชนิดกีฬา

๓.เพื่อเปนการสงเสริม

ผูเรียนที่มีความสามารถ

ดานกีฬาใหมีโอกาสได

แสดงศักยภาพในเวที

ที่สูงขึ้นจนกาวสูระดับ

อาชีพตอไป

154 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา คาวัสดุกีฬา

เพื่อสงเสริมกระบวนการ

เรียนรูดานพลศึกษาและ

พัฒนาสมรรถภาพ

ทางการใหกับนักเรียนทุก

คน

นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคายทุกคนไดรับการ

พัฒนาสมรรถภาพและ

ทักษะทางดานกีฬา

          22,500           22,500           70,000           70,000           70,000 จํานวนวัสดุกีฬา 

ที่ใชงาน

ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียนไดรับความ

สะดวก ในการมีวัสดุกีฬา

 ที่พรอมใชงานอยูเสมอ

ร.ร.อนุบาล

นานาชาติตาก

สินบานคาย 

(วัดหวายกรอง)

155 ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน - 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวน สนามกีฬาไดรับการ รร.อนุบาล

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ผูเขาใชบริการ ปรับปรุง นานาชาติตากสิน

ตากสินบานคาย บานคาย

(วัดหวายกรอง) (วัดหวายกรอง)

156 กอสรางหลังคาคลุม เพื่อใหนักเรียนสามารถใช หลังคาคลุมสนามเด็กเลน - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หลังคาคลุม นักเรียนสามารถใชสนาม กองการศึกษาฯ

สนามเด็กเลนของโรงเรียน สนามเด็กเลนไดอยางเต็ม เด็กเลนไดอยางเต็ม โรงเรียนนานาชาติ

นานาชาติตากสินแกลง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตากสินแกลง
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157 แขงขันกีฬาสีนานาชาติ            

ตากสินแกลงเกมส

เพื่อจายเปนคาแขงขัน

กีฬาสีนานาชาติตากสิน 

แกลง

ครู บุคลากร และนักเรียนมี

ความสามัคคี น้ําใจนักกีฬา

 -  -         100,000         100,000         100,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

โรงเรียนนานาชาติตาก

สินแกลงมีการแขงขัน

กีฬาสี

กองการศึกษาฯ 

โรงเรียนนานา

ชาติากสินแกลง

158 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษาวัสดุดนตรี

เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส

ฝกปฏิบัติและเพิ่มทักษะ

จากวัสดุดนตรีตาง ๆ

จัดซื้อวัสดุฝก   - - 70,000 70,000 70,000 จํานวนจัดซื้อ

วัสดุดนตรี

ครูและบุคลากร

ปฏิบัติงาน อยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษาฯ 

โรงเรียนนานา

ชาติากสินแกลง

160 ประกวดแขงขัน "วงโยธวาทิต" เพื่อสงเสริมและพัฒนา "วงโยธวาทิต" ที่มีทักษะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1. จํานวน 1.เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ทักษะดานดนตรีใหแก ปฏิบัติสูงขึ้นตามเกณฑ โรงเรียนที่เขา มีความรูความสามารถ โรงเรียนในสังกัด

เด็กและเยาวชนให สากล รวมแขงขัน ดานดนตรีวงโยธวาทิต อบจ.ระยอง

สามารถแขงขันในระดับ 2.หลักเกณฑ เพิ่มตามศักยภาพ

สากลได การแขงขัน 2.มีวงโยธวาทิตที่มี

คุณภาพสามารถเปน

ตัวแทนของจังหวัด

ระยองได

รวม 62,002,500 217,007,960 338,229,860 229,700,000 231,210,000

159 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษาวัสดุกีฬา

เพื่อใหครูและนักเรียน

เรียนไดใชวัสดุกีฬา 

อุปกรณสุขศึกษาพล

ศึกษาและการกีฬา โดย

สามารถเสริมสรางทักษะ

ทางการกีฬาที่ดีขึ้น

มีวัสดุอุปกรณกีฬาในการ

เรียนที่ไดมาตรฐาน และใช

ฝกทักษะอยางเต็มที่

  - นักเรียนมีวัสดุกีฬา 

อุปกรณสุขศึกษาพล

ศึกษาและการกีฬา

สําหรับเรียนวิชาสุข

ศึกษาและพลศึกษาที่มี

มาตรฐาน เพียงพอตอ

นักเรียนไดฝกทักษะอยาง

เต็มที่และมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ 

โรงเรียน

นานาชาติตาก

สินแกลง

- 100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุ 

อุปกรณ
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อสงเสริมการ จัดกิจกรรม,ประชาสัมพันธ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของ นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยว สงเสริมแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และประชาชน

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ที่เพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น

2 จัดตั้งปายประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธ จางเหมาจัดทําปาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนปาย ประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัดฯ

หนาสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง กิจกรรมของ อบจ.รย. ประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ประชาสัมพันธ ขาวสารและกิจกรรม

และหนวยงานตาง ๆ 5 ม. ยาว 20 ม. ของ อบจ.รย.

จํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบจ.ระยอง)

3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณ เพื่อพัฒนาแหลง ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ แหลงทองเที่ยวไดรับ สํานักปลัดฯ

อางเก็บน้ําประแสร หมูที่ 7 ทองเที่ยวใหสวยงาม พื้นที่รอบอางเก็บน้ํา ของพื้นที่ การพัฒนาและรองรับ

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง สามารถดึงดูดนัก ประแสร ที่ไดรับ นักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น

ทองเที่ยวไดมากขึ้น การพัฒนา

4 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบริหารพื้นที่ใหเกิด  - ดําเนินการตามโครงการ 12,000,000   26,000,000   12,000,000   12,000,000   12,000,000   จํานวนผูเขามา ประชาชนไดเขามาใช สํานักปลัดฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคล ประโยชนในการเขามา  - คาใชจายอื่น ๆ ใชบริการ บริการและเกิดประโยชน

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ใชบริการของประชาชน ที่เกี่ยวของกับการบริหาร สูงสุด

จัดการพื้นที่

 - ดูแล บํารุง รักษา 

ใหคงสภาพที่สวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 ปรับภูมิทัศนอนุสาวรียสุนทรภู เพื่อสงเสริมอัตลักษณ อัตลักษณรูปแบบใหมและ 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     รอยละ 90 ของ ประชาชนทั่วไป ไดรําลึก สํานักปลัดฯ

และปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศนบริเวณอนุสาวรีย ประชาชทั่วไป ถึงความสําคัญของ

บริเวณอนุสาวรีย สุนทรภู รูจักสุนทรภู สุนทรภู

สุนทรภูใหสวยงาม กวีเอก

และเปนภาพลักษณ

ที่ดีใหกับ อบจ.ระยอง

6 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อสงเสริมการ กอสรางอาคาร 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวน นักทองเที่ยว สํานักปลัดฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ทองเที่ยวและเปนที่ อเนกประสงค อาคาร มีที่พักอาศัยและ

พักผอนหยอนใจ และปรับปรุงภูมิทัศน ไดรับความ

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง สะดวกสบาย

7 สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริม จัดทํากิจกรรมที่สงเสริม 600,000        - - - - จํานวน นักทองเที่ยวและ สํานักปลัดฯ

ชายหาดระยอง การทองเที่ยวบริเวณ การทองเที่ยวบริเวณ ครั้งที่จัด ประชาชนไดมีกิจกรรม

ชายทะเลภายใน ชายทะเลระยอง กิจกรรม ดานการทองเที่ยวทาง

จังหวัดระยอง ชายทะเลเพิ่มขึ้น

8 วิจัย ยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อบริการจัดการ วิจัย ยุทธศาสตรการพัฒนา 600,000 - - - - จํานวน จังหวัดระยอง มีการ สํานักปลัดฯ

เพื่อการบริหารจัดการทองเที่ยว การทองเที่ยวของ เพื่อการบริหารจัดการ นักทองเที่ยว บริหารจัดการดานการ

เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของจังหวัดระยอง

9 จัดทําปายโครงการสวนสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธสวน จัดทําปายโครงการสวน - 500,000 - - - จํานวนปาย ประชาชนและ สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สาธารณะใหประชาชน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ นักทองเที่ยวรูจักอุทยาน

มหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชา ทราบและเฉลิม ใหแกชุมชน สวนดอกไมฝายบานคาย

ภิเษก พุทธศักราช 2562 หมูที่ 2 พระเกียรติเนื่องใน มากยิ่งขึ้น

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง โอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีพระบรม

ราชาภิเษก
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการ - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนปาย ประชาชนและ สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สวนสาธารณะใหแก ปูผิวทางวิ่งแอสฟลทติก ประชาสัมพันธ นักทองเที่ยวรูจักอุทยาน

มหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชา ชุมชนและเฉลิม คอนกรีต,งานปูหญาพรอม สวนดอกไมฝายบานคาย

ภิเษก พุทธศักราช 2562 หมูที่ 2 พระเกียรติเนื่องในโอกาส ระบบรดน้ํา,งานกอสรางลาน มากยิ่งขึ้น

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง มหามงคล พระราชพิธี เครื่องออกกําลังกายและลาน

พระบรมราชาภิเษก เครื่องเลน,งานประตูทางเขา

งานปรับปรุงระบบบําบัด

น้ําเสียบานพัก,งานไฟฟาแสง

สวางและระบบปองกันฟาผา

งานทางเทา,งานโรงปลูกผัก

และงานอื่น ๆ 

(ตามแบบ อบจ.รย.)
11 สงเสริมการทองเที่ยวชายหาดระยอง เพื่อสงเสริมการ จัดกิจกรรมที่สงเสริม - 600,000 - - - จํานวนครั้งที่ นักทองเที่ยวและ สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวบริเวณ การทองเที่ยวบริเวณ จัดกิจกรรม ประชาชน มีกิจกรรม

ชายหาดและชายทะเล ชายหาดระยอง ดานการทองเที่ยวทาง

ในจังหวัดระยอง ชายทะเลเพิ่มขึ้น

12 พัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยว เพื่อพัฒนาให  - กอสรางอาคารและระบบ - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละของ ภูมิทัศนที่สวยงาม สํานักปลัดฯ

บริเวณเกาะเสม็ด ต.เพ เกาะเสม็ดมีพื้นที่ สาธารณณูปโภค บริเวณ นักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สวยงามและมีจํานวน พื้นที่บนเกาะเสม็ด ที่เพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  - ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณ

พื้นที่บนเกาะเสม็ด

13 เลาเรื่อง เมืองระยอง ผานเม็ดทราย เพื่อใหทราบถึง จัดกิจกรรมงานเลาเรื่อง - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ ประชาชน ไดรับทราบ สํานักปลัดฯ

ความเปนมาของ เมืองระยอง ผานเม็ดทราย นักทองเที่ยว ความเปนมาของ

จังหวัดระยอง ที่เพิ่มขึ้น จังหวัดระยอง และ

สงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดระยอง 
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จัดกิจกรรมโครงการสงเสริม - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน มีนักทองเที่ยวมา สํานักปลัดฯ

มหัศจรรยดินแดนเกษตรจังหวัดระยอง บริเวณศูนยบริการ การทองเที่ยวเชิงเกษตร นักทองเที่ยว ทองเที่ยวในจังหวัด

การพัฒนาปลวกแดงตาม "มหัศจรรยดินแดนเกษตร" ระยองเพิ่มมากขึ้น

พระราชดําริ

15 กินลมชมวาวชายหาดระยอง เพื่อสงเสริมการ จัดกิจกรรมโครงการกินลม 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน มีนักทองเที่ยวมา สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวจังหวัด ชมวาว ชายหาดระยอง นักทองเที่ยว เที่ยวในจังหวัด

ระยอง ระยองเพิ่มมากขึ้น

16 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริม เพื่อประชาสัมพันธ ทําสื่อประชาสัมพันธ - 2,000,000 - - - รอยละของ นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

การทองเที่ยวจังหวัดระยอง แหลงทองเที่ยวให เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว นักทองเที่ยว และประชาชน

นักทองเที่ยวรูจักมากขึ้น จังหวัดระยอง ที่เพิ่มขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น

17 เสนหวิถีถิ่น แผนดินระยอง เพื่อใหทราบถึงวิถีชีวิต จัดกิจกรรมงานเสนหวิถีถิ่น - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของ ประชาชนไดรับทราบถึง สํานักปลัดฯ

ความเปนอยูของ แผนดินระยอง นักทองเที่ยว วิถีชีวิตความเปนอยูของ

จังหวัดระยอง ที่เพิ่มขึ้น จังหวัดระยองและ

สงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดระยอง

18 พัฒนาศูนยบริการการพัฒนา เพื่อพัฒนาเปนแหลง กอสรางอาคาร และจัดทํา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน จังหวัดระยองมี สํานักปลัดฯ

ปลวกแดงตามพระราชดําริ ทองเที่ยวและสราง สาธารณูปโภคภายใน นักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว

จังหวัดระยอง และบริเวณ ความเจริญใหกับ บริเวณโครงการ แหงใหมและมีนัก

รอบอางเก็บน้ําดอกกราย ทองถิ่น ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

และชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

19 ปรับปรุงพื้นที่ศาลหลักเมืองและ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน จังหวัดระยองมี สํานักปลัดฯ

พิพิธภัณฑพระเจาตากสิน ศาลหลักเมืองและ ศาลหลักเมืองและพิพิธภัณฑ นักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พิพิธภัณฑพระเจาตากสิน พระเจาตากสิน เพิ่มขึ้น แหงใหมและมีนัก

ใหมีความสวยงามและ ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

พัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวแหงใหม
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาธุรกิจ 1.เพื่อศึกษารูปแบบและ จางศึกษาความเหมาะสม - - 5,000,000 5,000,000 - ผลการศึกษา มีผลการศึกษาความ สํานักปลัดฯ

เครื่องบินทะเลในทาอากาศยานอูตะเภาลักษณะการใหบริการ การพัฒนาธุรกิจเครืองบิน ความเหมาะสม เหมาะสมของการพัฒนา

เพื่อเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวทาง ที่เหมาะสมของธุรกิจ ทะเลในทาอากาศยาน ที่สามารถ ธุรกิจเครื่องบินทะเลใน

ทะเลในอาวไทย เครื่องบินทะเล เพื่อเชื่อม อูตะเภาเพื่อเชื่อมโยง นําไปพัฒนาได ทาอากาศยานอูตะเภา

โยงกับเสนทางทองเที่ยว เสนทางทองเที่ยวทางทะเล เพื่อเชื่อมโยงเสนทาง

ทางทะเลในอาวไทย ในอาวไทย ทองเที่ยวในอาวไทย

2.เพื่อศึกษาความเหมาะ

สมของการพัฒนาธุรกิจ

เครื่องบินทะเล เพื่อเชื่อม

โยงกับแหลงทองเที่ยว

ทางทะเลในภาคตะวัน

ออกของประเทศ

21 จางเหมาบํารุงรักษาปายประชาสัมพันธ เพื่อบํารุงรักษาซอมแซม จางเหมาบํารุงรักษา - 1,043,250 1,043,250 - - จํานวนปาย นักทองเที่ยวไดรูจัก กองแผนฯ

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระยอง ติดตั้งอุปกรณปาย ซอมแซม ติดตั้งอุปกรณปาย ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวเพิ่ม

(จอ LED) ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธฯ (จอ LED) มากขึ้น

22 กอสรางสะพานศึกษาธรรมชาติและ 1.เพื่อพัฒนาแหลง กอสรางสะพานศึกษา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน มีสถานที่ทองเที่ยว กองแผนฯ

จุดชมวิว หมูที่ 5 ต.พังราด อ.แกลง ทองเที่ยวในชุมชน ธรรมชาติและจุดชมวิว นักทองเที่ยว ใหมมีแหลงศึกษา กองชาง

จ.ระยอง ใหดีขึ้น เรียนรูทางธรรมชาติ

2.เพื่อใหประชาชน

ในชุมชนมีรายไดจาก

การทองเที่ยว

3.เพื่อปองกันการ

บุกรุกและทําลาย

ปาชายเลน
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

23 กอสรางสะพานทางเดินศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรู กอสรางสะพานทางเดิน - 5,000,000 - - - จํานวน มีสถานที่ทองเที่ยว กองแผนฯ

ปาชายเลนเจดียกลางน้ํา แหลงทองเที่ยวเชิง ศึกษษปาชายเลน นักทองเที่ยว ใหมมีแหลงศึกษา กองชาง

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อนุรักษของตําบลและ เรียนรูทางธรรมชาติ

พัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของ

จังหวัดระยอง

24 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทุงโปรงทอง เพื่อพัฒนาให  - กอสรางศาลากิจกรรม - 5,000,000 - - - รอยละของ ภูมิทัศนที่สวยงาม กองแผนฯ

หมูที่ 7 ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง ทุงโปรงทองมีพื้นที่  - กอสรางสะพานเดินชม นักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น กองชาง

จ.ระยอง ที่สวยงามและมีจํานวน ธรรมชาติ ที่เพิ่มขึ้น

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

25 ปรับปรุงภูมิทัศนและทําเขื่อนกันดิน เพื่อสงเสริมการ ปรับปรุงภูมิทัศนและ - 7,000,000 - - - รอยละของ มีสถานที่ทองเที่ยว กองแผนฯ

บริเวณหนาวัดปากน้ํา ต.ปากน้ํา ทองเที่ยวและเปนที่ ทําเขื่อนดินบริเวณ นักทองเที่ยว เพิ่มขึ้นและมีภูมิทัศน กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จัดกิจกรรม/ประเพณี หนาวัดปากน้ํา ที่เพิ่มขึ้น ที่สวยงาม

ตาง ๆ ในเขตพื้นที่

จังหวัดระยอง

26 กอสรางสะพานทางเดินศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรู กอสรางสะพานทางเดิน - 5,000,000 - - - จํานวน มีสถานที่ทองเที่ยว กองแผนฯ

ปาชายเลนเจดียกลางน้ํา แหลงทองเที่ยวเชิง ศึกษาปาชายเลน นักทองเที่ยว ใหมมีแหลงศึกษา กองชาง

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อนุรักษของตําบลและ เรียนรูทางธรรมชาติ

พัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวของ

จังหวัดระยอง

27 จางออกแบบการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อออกแบบ จางออกแบบการ - 8,000,000 8,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง มีการ กองแผนฯ

ทาเรือเพ ต.เพ อ.เมืองระยอง การกอสราง/ปรับปรุง กอสราง/ปรับปรุง นักทองเที่ยว บริหารจัดการดานการ

จ.ระยอง แหลงทองเที่ยวใน ทาเรือเพ ต.เพ ที่เพิ่มขึ้น พัฒนาแหลงทองเที่ยว

จังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

28 ศึกษาแผนแมบทการบริหาร เพื่อศึกษาแผนแมบท ศึกษาแผนแมบทการ - 6,500,000 6,500,000 5,000,000 - จํานวน เกาะเสม็ดมีแผนแมบท กองแผนฯ

การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการ การพัฒนาพื้นที่พิเศษ บริหารการพัฒนาพื้นที่ นักทองเที่ยว การบริหารการพัฒนา

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนเกาะเสม็ด ตามนโยบายการพัฒนา พิเศษ เพื่อการทองเที่ยว ที่เพิ่มขึ้น พื้นที่พิเศษเพื่อการ

และพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่ในเขตพัฒนา อยางยั่งยืนเกาะเสม็ด ทองเที่ยว

เศรษฐกิจพิเศษภาค และพื้นที่เชื่อมโยง

ตะวันออก (EEC)

29 ศึกษาความเหมาะสมในการกอสราง/ เพื่อศึกษาความ ศึกษาความเหมาะสม - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - จํานวน จังหวัดระยอง มีการ กองแผนฯ

ปรับปรุงทาเรืออาวมะขามปอม เหมาะสมในการ ในการกอสราง/ปรับปรุง นักทองเที่ยว บริหารจัดการดานการ

ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง กอสราง/ปรับปรุง ทาเรืออาวมะขามปอม ที่เพิ่มขึ้น พัฒนาแหลงทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวใน ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง

จังหวัดระยอง

30 จางออกแบบการกอสราง/ปรับปรุง เพื่อศึกษาออกแบบ จางออกแบบการ - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - จํานวน จังหวัดระยอง มีการ กองแผนฯ

ทาเรืออาวมะขามปอม ต.กร่ํา การกอสราง/ปรับปรุง กอสราง/ปรับปรุง นักทองเที่ยว บริหารจัดการดานการ

อ.แกลง จ.ระยอง แหลงทองเที่ยวใน ทาเรืออาวมะขามปอม ที่เพิ่มขึ้น พัฒนาแหลงทองเที่ยว

จังหวัดระยอง ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง

31 จางออกแบบความเหมาะสมและ เพื่อศึกษาออกแบบถนน จางออกแบบความ - 100,000,000 100,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยองมีแหลง กองแผนฯ

ออกแบบถนนทองเที่ยวชายฝงทะเล ทองเที่ยวชายฝงทะเล เหมาะสมและออกแบบ นักทองเที่ยว ทองเที่ยวแหงใหมและมี กองชาง

จังหวัดระยอง (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จังหวัดระยอง ถนนทองเที่ยวชายฝงทะเล เพิ่มมากขึ้น สถานที่พักผอนหยอนใจ

ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง(ถนนเฉลิม

บูรพาชลทิต ระยะที่ 2)

32 จางศึกษา สํารวจและออกแบบ เพื่อศึกษาออกแบบ จางศึกษา สํารวจและ - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 - จํานวน จังหวัดระยองมีแหลง กองแผนฯ

เสนทางจักรยาน (ชุมชนหนองแหวน เสนทางจักรยาน ออกแบบเสนทางจักรยาน นักทองเที่ยว ทองเที่ยวแหงใหมและมี

ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนโพธิ์เงิน และ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว เพิ่มมากขึ้น สถานที่พักผอนหยอนใจ

ชุมชนดอนมะกอก) ต.ทางเกวียน บริเวณริมแมน้ําประแส

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 

อบต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

33 ศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ เพื่อศึกษาความ ศึกษาความเหมาะสมในการ - 2,500,000     2,500,000     2,500,000     - จํานวน นักทองเที่ยวและ กองแผนฯ

และฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่แนว เหมาะสมในการ อนุรักษและฟนฟูปาชายเลน นักทองเที่ยว ประชาชนไดมีกิจกรรม

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต อนุรักษปาชายเลน ในพื้นที่แนวถนนเฉลิมบูรพา- เพิ่มมากขึ้น ดานการทองเที่ยวทาง

ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง จ.ระยอง จังหวัดระยอง ชลทิต ต.ปากน้ําประแส ธรรมชาติเพิ่มขึ้น

สูการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรู อ.แกลงจ.ระยองสูการพัฒนา

เชิงนิเวศอยางยั่งยืนและพัฒนาเปน เปนศูนยการเรียนรูเชิงนิเวศ

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ อยางยั่งยืนและพัฒนาเปน

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

34 ศึกษาความเหมาะสมการอนุรักษ เพื่อเปนกาอนุรักษและ จัดทํารายงานการศึกษา - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - รอยละของ บึงสํานักใหญเปนพื้นที่ กองแผนฯ

และพัฒนาบึงสํานักใหญ ต.กร่ํา พัฒนาบึงสํานักใหญให ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นักทองเที่ยว ชุมน้ําที่สามารถใช

อ.แกลง จ.ระยอง เปนไปตามมาตรการทาง (EIA) พัฒนาตามความ ที่เพิ่มขึ้น ประโยชนดานตางๆ ได

กฎหมายและความ เหมาะสม โดยไมขัดตอมาตรการ

ตองการของประชาชน การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา

โดยไมมีผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและขัดตอ

มาตรการพื้นที่ชุมน้ํา

35 กอสรางสะพานศึกษาธรรมชาติและ 1.เพื่อพัฒนาแหลง กอสรางสะพานศึกษา - - 3,000,000 - - จํานวน มีสถานที่ทองเที่ยว กองแผนฯ

จุดชมวิว หมูที่ 5 ต.พังราด อ.แกลง ทองเที่ยวในชุมชน ธรรมชาติและจุดชมวิว นักทองเที่ยว ใหมมีแหลงศึกษา กองชาง

จ.ระยอง ใหดีขึ้น เรียนรูทางธรรมชาติ

2.เพื่อใหประชาชนใน

ชุมชนมีรายไดจากการ

ทองเที่ยว

3.เพื่อปองกันการบุกรุก

และทําลายปาชายเลน
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

36 ศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ เพื่อศึกษาความ ศึกษาความเหมาะสม - - 2,500,000     - - จํานวน นักทองเที่ยวและ กองแผนฯ

และฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่แนว เหมาะสมในการ ในการอนุรักษและฟนฟู นักทองเที่ยว ประชาชนไดมีกิจกรรม

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต อนุรักษปาชายเลน ปาชายเลนในพื้นที่แนว เพิ่มมากขึ้น ดานการทองเที่ยวทาง

ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง จ.ระยอง จังหวัดระยอง ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ธรรมชาติเพิ่มขึ้น

สูการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรู ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง 

เชิงนิเวศอยางยั่งยืนและพัฒนาเปน จ.ระยอง สูการพัฒนาเปน

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ศูนยการเรียนรูเชิงนิเวศ

อยางยั่งยืนและพัฒนาเปน

แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ

37 ศึกษาความเหมาะสมการอนุรักษ เพื่อเปนการอนุรักษและ จัดทํารายงานการศึกษา - - 5,000,000 - - รอยละของ บึงสํานักใหญเปน กองแผนฯ

และพัฒนาบึงสํานักใหญ ต.กร่ํา พัฒนาบึงสํานักใหญ ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นักทองเที่ยว พื้นที่ชุมน้ําที่

อ.แกลง จ.ระยอง ใหเปนไปตามมาตรการ (EIA) พัฒนาตามความ ที่เพิ่มขึ้น สามารถใช

ทางกฎหมายและความ เหมาะสม ประโยชนดานตางๆ 

ตองการของประชาชน ไดโดยไมขัดตอ

โดยไมมีผลกระทบดาน มาตรการการ

สิ่งแวดลอมและขัดตอ อนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา

มาตรการพื้นที่ชุมน้ํา

38 ศึกษาออกแบบความเหมาะสมและ เพื่อศึกษาออกแบบถนน ศึกษาออกแบบความ - - 100,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยองมีแหลง กองแผนฯ

ออกแบบถนนทองเที่ยวชายฝงทะเล ทองเที่ยวชายฝงทะเล เหมาะสมและออกแบบ นักทองเที่ยว ทองเที่ยวแหงใหมและมี กองชาง

จังหวัดระยอง (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จังหวัดระยอง ถนนทองเที่ยวชายฝงทะเล เพิ่มมากขึ้น สถานที่พักผอนหยอนใจ

ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง(ถนนเฉลิม

บูรพาชลทิต ระยะที่ 2)

39 จัดทําปายประชาสัมพันธ จอ LED เพื่อประชาสัมพันธ กอสรางปายประชาสัมพันธ - - 15,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง มีปาย กองแผนฯ

บริเวณสี่แยกเกาะกลอย ต.เชิงเนิน แหลงทองเที่ยว จอ LED บริเวณสี่แยก นักทองเที่ยว ประชาสัมพันธแหลง กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ของจังหวัดระยอง เกาะกลอย ต.เชิงเนิน ทองเที่ยวของ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จังหวัดระยอง



หนา 257

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

40 พัฒนาจัดทําระบบฐานขอมูล เพื่อสงเสริมระบบการ จัดทําระบบฐานขอมูล - - 12,000,000 - - รอยละของ ประชาชนและ กองแผนฯ

และคัดกรองบุคคล เพื่อยกระดับ รักษาความปลอดภัย และคัดกรองบุคคล ประชาชนที่มา นักทองเที่ยวไดรับ

ความปลอดภัยเกาะเสม็ด ใหกับแหลงทองเที่ยว ทองเที่ยวไดรับ ความปลอดภัยมากขึ้น

ในจังหวัดระยอง ความปลอดภัย

41 ซอมแซมสะพานทาเทียบเรือ เพื่อปรับปรุงและซอม ซอมแซมสะพาน - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของ สะพานทาเทียบเรือ กองแผนฯ

เกาะเสม็ด ต.เพ ใหสะพานทาเทียบเรือ ทาเทียบเรือเกาะเสม็ด นักทองเที่ยว เกาะเสม็ดมีความ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เกาะเสม็ดมีความสวย ต.เพ อ.เมืองระยอง ที่เพิ่มขึ้น สวยงามปลอดภัย

งามปลอดภัยสําหรับ จ.ระยอง พรอมสําหรับรองรับ

รองรับนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น

42 จัดซื้อที่ดินบริเวณวัดราชบัลลังก เพื่อสงเสริมใหเปน กอสรางอนุสาวรียพระเจา - - 30,000,000 - - รอยละของ ประชาชนและทองเที่ยว กองแผนฯ

ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง แหลงทองเที่ยวดาน ตากสินมหาราชเพื่อพัฒนา ประชาชน มีแหลงเรียนรูดาน

จังหวัดระยอง การสืบสานวัฒนธรรม เปนแหลงทองเที่ยว ที่มาทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมของ

ประเพณีของ ดานประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ของจังหวัดระยอง

43 กอสรางสวนสาธารณะสมุนไพร เพื่อใหประชาชนมี กอสรางสถานที่ - - 5,000,000 - - รอยละของ ภูมิทัศนที่สวยงาม กองแผนฯ

เพื่อการทองเที่ยวและกีฬา พรอม สถานที่ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย นักทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น กองชาง

ติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายระดับ พรอมอุปกรณ ที่เพิ่มขึ้น

อําเภอแกลง หมูที่ 3 ต.กองดิน ออกกําลังกาย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

หมูที่ 5 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

44 ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนา เพื่อพัฒนาแหลง ศึกษาความเหมาะสมและ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของ มีแหลงทองเที่ยว กองแผนฯ

แหลงทองเที่ยวแหงใหมของ ทองเที่ยวแหลงใหม พัฒนาแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว แหงใหมเพื่อสงเสริม

จังหวัดระยอง (เกาะขี้ปลาบริเวณ ของจังหวัดระยอง แหงใหมของจังหวัดระยอง ที่เพิ่มขึ้น การทองเที่ยวของ

แหลมแมพิมพ ต.กร่ํา อ.แกลง (เกาะขี้ปลาบริเวณ จังหวัดระยอง

จ.ระยอง แหลมแมพิมพ ต.กร่ํา 

อ.แกลง จ.ระยอง
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

45 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวบริเวณ เพื่อพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง - - 8,000,000 - - จํานวน นักทองเที่ยว กองชาง

ขางวัดละหารไร หมูที่ 8ต.หนองละลอกทองเที่ยวใหได ทองเที่ยวบริเวณขาง นักทองเที่ยว มีความสะดวก

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 มาตรฐาน วัดละหารไร ที่เพิ่มขึ้น และมีแหลงเรียนรู

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
46 กอสรางปรับปรุงทาน้ําศาลา เพื่อสงเสริมการ กอสรางปรับปรุงหลังคา - - 500,000 - - รอยละของ ประชาชนและ กองชาง

แหลมยาง (ชุมชนแหลมยาง) ทองเที่ยวแมน้ํา และติดตั้งระบบไฟฟาแสง นักทองเที่ยว นักทองเที่ยว ไดรับ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ประแส สวาง (ตามแบบ อบจ.รย.) ที่เพิ่มขึ้น บริการจากสถานที่

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ที่สวยงามและปลอดภัย

47 พัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณ เพื่อพัฒนาสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง - - 5,000,000 - - จํานวน นักทองเที่ยว กองชาง

อางเก็บน้ําประแสร หมูที่ 7 ทองเที่ยวใหได ทองเที่ยวบริเวณ นักทองเที่ยว มีความสะดวกและ

 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง มาตรฐาน อางเก็บน้ําประแสร ที่เพิ่มขึ้น มีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

48 กอสรางและปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาแหลง ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง - - 5,350,000     - - จํานวน นักทองเที่ยว กองชาง

ถนนแหลมยาง ต.ทางเกวียน ทองเที่ยวในชุมชน ทองเที่ยวบริเวณ นักทองเที่ยว มีความสะดวกและ

อ.แกลง จ.ระยอง ใหดีขึ้น ที่เพิ่มขึ้น มีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

49 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางเขาสวน เพื่อพัฒนาแหลง ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง - - 1,000,000 - - จํานวน นักทองเที่ยว กองชาง

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หมูที่ 6 ทองเที่ยวในชุมชน ทองเที่ยวบริเวณสวนสมเด็จ นักทองเที่ยว มีความสะดวกและ

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง ใหดีขึ้น พระเจาตากสินมหาราช ที่เพิ่มขึ้น มีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

50 กอสรางสะพานไมบริเวณบานปลา เพื่อสงเสริมการ กอสรางสะพานไม 2,000,000 2,000,000 4,586,000 4,586,000 4,586,000 จํานวน นักทองเที่ยว กองชาง

ธนาคารปู หมูที่ 4 ต.เนินฆอ มีความ ทองเที่ยวในชุมชน ขนาดกวาง 2.50 ม. นักทองเที่ยว มีความสะดวกและ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ปากน้ําประแส ใหดีขึ้น ยาว 150 ม. ที่เพิ่มขึ้น มีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.ระยอง เพิ่มขึ้น
51 ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ เพื่อใชเปนสํานักงาน ปรับปรุงอาคารศูนยบริการ - - 700,000 700,000 500,000 รอยละของ ประชาชนและนักทองเที่ยว กองทรัพยากรฯ

นักทองเที่ยว ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ใหความชวยเหลือ นักทองเที่ยว ประชาชนที่ มีศูนยบริการนักทองเที่ยว

จ.ระยอง ประชาชนและ ไดรับความ ในพื้นที่ ต.ตะพง

นักทองเที่ยว ชวยเหลือ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

รวม 55,500,000 271,443,250 438,179,250 135,286,000 85,586,000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ยทุธศาสตรที์่ 3 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยการเรียนรู  1. เพื่อเปนอุทยานแหง 1. กอสรางศูนยการเรียนรู  50,000,000 50,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความรู กองทรัพยากรฯ

"ระยองเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" การเรียนรูดานการ "ระยองเมืองอุตสาหกรรม ศูนย ความเขาใจ 

จัดการสิ่งแวดลอม เชิงนิเวศ" การเรียนรู ในหลักการพัฒนา

เทคโนโลยี 3R และ 2. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ จังหวัดระยอง

ดานมิติทางสังคมของ เครื่องใชสําหรับศูนยเรียนรูฯ สูเมืองอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง เชิงนิเวศ

2. เปนศูนยเผยแพร

ขอมูลประชาสัมพันธ

การดําเนินงานของ

จังหวัดระยองที่มุงสูการ  

เปนเมืองอุตสาหกรรม

นิเวศ (Eco-Industrial 

Town)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

                               รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 สงเสริมการเรียนรูเพื่อศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรู จัดทําสวนสมุนไพรทองถิ่น 1,000,000 1,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชน นักเรียน กองทรัพยากรฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนยกําจัดขยะฯ ผูที่เขามา และเยาวชน ไดเขาใจ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง และสิ่งแวดลอม เรียนรู ธรรมชาติและรูจัก

อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
3 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงสูง เพื่อจายเปนคาใชจาย สามารถจายไฟฟาใหระบบ 2,000,000 1,000,000 - - - ระยะทางที่ สามารถจายไฟฟาให กองทรัพยากรฯ

สําหรับระบบหมักกาซชีวภาพ โครงการขยายเขตไฟฟา หมักกาซชีวภาพ ขยายเขตระบบ โครงการระบบหมักกาซ
ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย แรงสูงสําหรับระบบ ไฟฟาแรงสูง ชีวภาพ
รวมแบบครบวงจร หมักกาซชีวภาพ

4 ศึกษา พัฒนาฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม เพื่อศึกษาพื้นที่ จางที่ปรึกษาศึกษา พัฒนา - 5,000,000 5,000,000 - - พื้นที่ องคการบริหารสวน กองแผนฯ

ในเขต ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง และ ปาเสื่อมโทรมใน ฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ที่ไดรับการ จังหวัดระยอง มีผล

เขต อ.บานฉาง จ.ระยอง เขตพื้นที่ ต.หวยโปง ในเขตพื้นที่ต.หวยโปง พัฒนา การศึกษาพื้นที่ปา

อ.เมืองระยอง และ อ.เมืองระยอง และและ เพิ่มขึ้น เสื่อมโทรมที่นําไป

อ.บานฉาง จ.ระยอง อ.บานฉาง จ.ระยอง พัฒนาไดอยางถูกตอง

5 ศึกษาการจัดทําขอบัญญัติ เพื่อศึกษาการจัดทํา จางที่ปรึกษาศึกษาการจัด - - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ผลการศึกษา องคการบริหารสวน กองทรัพยากรฯ

สิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ขอบัญญัติ สิ่งแวดลอม ทําขอบัญญัติสิ่งแวดลอม ที่สามารถ จังหวัดระยอง มีผล

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง นําไปปรับใช การศึกษาการจัดทํา

ขอบัญญัติสิ่งแวดลอม

ไดอยางถูกตอง

รวม 53,000,000  57,000,000  35,000,000  30,000,000  30,000,000  
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จางเหมาดูแลระบบขอมูลการตรวจวัด เพื่อจางเหมาดูแลและ ดูแลและซอมบํารุงระบบ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละของ จังหวัดระยองมีฐานขอมูล กองทรัพยากรฯ

และซอมบํารุงรถยนตตรวจวัด ซอมบํารุงระบบขอมูล ขอมูลการตรวจวัดคุณภาพ ประชาชน ผลการตรวจวัดคุณภาพ

คุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพ อากาศ ที่ไดรับ อากาศและอุปกรณรถ

อากาศ  ผลกระทบ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

2 จางเหมาดูแลระบบอุปกรณ 1.เพื่อใหสถานีตรวจวัด คุณภาพน้ําในเขตควบคุม 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ บุคลากรสามารถ กองทรัพยากรฯ

พรอมทั้งซอมบํารุงสถานีตรวจวัด คุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ มลพิษอยูในเกณฑมาตรฐาน ประชาชน ดูแลเครื่องมือ

คุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติ สามารถเฝาระวังและ ที่ไดรับ และอุปกรณ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําใน ผลกระทบ ใหมีความพรอม

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และมีประสิทธิภาพ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการทํางาน

2. เพื่อใหผูมีความรู

ความชํานาญมาดําเนิน

การดูแลเครื่องมือและ

อุปกรณใหมีความ

สมบูรณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

                               รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 การใชพื้นที่ปาชายเลน เพื่อพัฒนา 1. เพื่ออนุรักษพื้นที่ 1. กอสรางอาคารจัดแสดง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน 1. พื้นที่ปาชายเลน กองชาง

เปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ปาชายเลนเปนแหลง นิทรรศการ นักทองเที่ยว ไดรับการพัฒนา กองแผนฯ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เรียนรูทางธรรมชาติ 2.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ใหเปนแหลงทองเที่ยว

พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาส 2.เพื่อเปนการเผยแพร ปาชายเลนในพื้นที่ ทางธรรมชาติ

ทรงเจริญพระชนมพรรษา และประชาสัมพันธ จังหวัดระยอง 2.มีแหลงทองเที่ยวเปน

ครบ 90 พรรษา สถานที่ทองเที่ยวให ที่รูจักของประชาชน

เปนที่รูจักและยอมรับ

ของประชาชน

3.เพื่อปองกันการ

บุกรุกพื้นที่ปาชายเลน

4 อนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลง 1.เพื่อฟนฟูระบบ 1.กอสรางสะพานศึกษา - 11,000,000 11,000,000 - - จํานวน 1.มีสภาพปาชายเลนที่ กองชาง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษลุมปาเลน นิเวศนชายฝงคืนความ ธรรมชาติดวยไมเนื้อแข็ง นักทองเที่ยว อุดมสมบูรณ กองแผนฯ

ประแสร-พังราด (คลองทาตาโบย) สมบูรณสูปาชายเลน ความยาว 920 เมตร 2.มีสถานที่ทองเที่ยว

หมูที่ 2 ต.เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง เกิดความสมดุลยใน 2. กอสรางศาลาที่พัก เพิ่มขึ้น

ระบบนิเวศน ปะชาชน นักทองเที่ยว จํานวน 3 จุด 3.จังหวัดระยองมี

มีสวนรวมในการสงวน 3. จุดชมวิว จํานวน 2 จุด เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

บํารุงรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากร

ธรรมชาติปาชายเลน

5 ดูแล บํารุงรักษาตนไม เพื่อดูแล บํารุงรักษา 1.จางเหมาถากหญาโคน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ประชาชนและเยาวชน กองทรัพยากรฯ

ในเขตจังหวัดระยอง ตนไมที่ปลูกไวใหคงอยู หลุมพรอมฉีดยาฆาหญา พื้นที่ ตระหนักถึงความสําคัญ

2. ใสปุย ตัดแตงกิ่ง ทีไดรับ ในการดูแล บํารุงรักษา

ปลูกทดแทนตนที่ชํารุด การดูแล ตนไม

เสียหาย



หนา 263

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 ฝกอบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับ เพื่อเผยแพรความรูทาง อบรมใหความรูทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

การไกลเกลี่ยประนีประนอม กฎหมายแกประชาชน กฎหมายแกประชาชน ผูผานการ ความรูเรื่องกฎหมาย กองทรัพยากรฯ

และระงับขอพิพาทกระบวนการ ดานการฟนฟูและ ในพื้นที่จังหวัดระยอง อบรม ดานการฟนฟูและ

ยุติธรรมเบื้องตน อนุรักษทรัพยากร อนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม

7 ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมให จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน ประชาชนตระหนักถึง กองทรัพยากรฯ

ประชาชนตระหนัก ผูเขารวม เรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น

ถึงสิ่งแวดลอม กิจกรรรม

8 จางที่ปรึกษาจัดทําขอบัญญัติ เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับ จางที่ปรึกษาจัดทําราง   - 5,000,000 5,000,000   -   - รอยละของ ประชาชนไดรับ กองทรัพยากรฯ

กฎหมายสิ่งแวดลอม งานดานสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติดานสิ่งแวดลอม ประชาชน ผลประโยชน

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ที่ไดรับ จากขอบัญญัติ

ผลประโยชน ดานสิ่งแวดลอม

9 ทิ้งใหสนุก เปนสุข ที่โรงเรียน เพื่อสงเสริมสนับสนุน จัดหาภาชนะแบบคัดแยก - 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยะในโรงเรียน ขยะไดรับการคัดแยก กองทรัพยากรฯ

ใหครูและนักเรียนใน ขยะใหเปนไปตามหลัก ไดรับการคัดแยก และนําไปใชประโยชน

โรงเรียนในสังกัดของ วิชาการ ตามหลักวิชาการ อยางคุมคา

องคการบริหารสวน

จังหวัดระยองมีกิจกรรม

คัดแยกขยะในโรงเรียน
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   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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10 อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่อสรางจิตสํานึกให บุคลากร นักเรียน ใน - 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร นักเรียน อาสาสมัครมีความรู กองทรัพยากรฯ

รักษาสิ่งแวดลอมและ โรงเรียนสังกัดองคการ โรงเรียนในสังกัด เปนแบบอยางในการ

เฝาระวังคุณภาพ บริหารสวนจังหวัดระยอง องคการบริหารสวน จัดการขยะและรักษา

สิ่งแวดลอมของ จังหวัดระยอง สิ่งแวดลอม

จังหวัดระยอง มากกวารอยละ 5

รวมเปนอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก

11 จางเหมาคัดแยกและแปรรูปขยะ เพื่อจายเปน จางเหมาคัดแยกและ 7,650,000 18,190,000 18,190,000 20,009,300 20,009,300 รอยละ 80 ของ ขยะมูลฝอยชุมชน กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยดวยเทคโนโลยี RDF คาจางเหมาบริการ แปรรูปขยะมูลฝอย ปริมาณขยะ ไดรับการกําจัดอยาง

ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คัดแยกและแปรรูป ดวยเทคโนโลยี RDF มูลฝอยชุมชนไดรับ ถูกหลักสุขาภิบาล

กําจัดขยะมูลฝอย ต.ทับมา อ.เมืองระยอง การกําจัดอยาง ดวยเทคโนโลยี RDF 

ดวยเทคโนโลยี RDF จ.ระยอง ถูกหลักสุขาภิบาล

ตามสัญญาใหเอกชน ดวยเทคโนโลยี 

ดําเนินการโครงการ RDF 

บริหารจัดการขยะ

ครบวงจรจังหวัดระยอง

(แปลงเปนเชื้อเพลิง

RDF)

12 บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อขนยายขยะเกา ดําเนินการขนยายขยะเกา - 9,900,000 - - - ปริมาณขยะเกา ไมมีขยะตกคาง กองทรัพยากรฯ

ตกคางสะสมในพื้นที่ตําบลหวยยาง สะสมในบริเวณสถานี สะสมปริมาณไมนอยกวา ตกคางสะสม ในพื้นที่ตําบล

อ.แกลง จ.ระยอง ขนถายขยะศูนย 30,000ตัน ไปกําจัดที่ รอยละ 100 หวยยางและไมมี

อําเภอแกลงไปกําจัด ศูนยขยะแบบครบวงจร ไดถูกนําไป มลพิษจากกองขยะ

ที่ศูนยกําจัดขยะ จังหวัดระยอง อยางถูก กําจัดอยาง เกาตกคางในพื้นที่

มูลฝอยรวบแบบครบ หลักวิชาการ ถูกหลักวิชาการ

วงจรจังหวัดระยอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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13 จางเหมาจัดการขยะมูลฝอย เพื่อบริหารจัดการ จัดการขยะมูลฝอย - 500,000 - - - รอยละ 100 ขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

บนพื้นที่เกาะเสม็ด ขยะมูลฝอยบนพื้นที่ ภายในสถานที่กําจัดขยะ ของขยะมูลฝอย เกาะเสม็ดไดรับการ

เกาะเสม็ด บนเกาะเสม็ดไดไมนอยกวา ที่สงมากําจัดที่ จัดการอยางถูกหลัก

8 ตัน/วัน สถานที่กําจัด สุขาภิบาล

ขยะบนเกาะเสม็ด

ไดรับจัดการไมมี

ตกคาง

14 ชุมชนรวมใจชวยกันคัดแยกขยะ 1.เพื่อใหประชาชน ผูนําชุมชนและประชาชน - - 250,000 250,000 250,000 ผูนําชุมชนและ 1.ประชาชนมี กองทรัพยากรฯ

มีความรูในการจัดการ ในชุมชนโดยรอบศูนยกําจัด ประชาชน สวนรวมในการ

ขยะตามหลัก 3R ขยะมูลฝอยรวมแบบ มีความรูในการ จัดการขยะ

2.เพื่อรณรงคสรางจิต ครบวงจรจังหวัดระยอง จัดการขยะ 2.ปริมาณขยะจาก

สํานึกใหกับประชาชน ไมนอยกวา แหลงกําเนิดลดลง

ในการคัดแยกขยะ รอยละ 80

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิ-

ภาพการบริหาร

จัดการขยะในพื้นที่

4.เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัด

การขยะโดยชุมชน
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15 ติดตามตรวจสอบและ เพื่อสํารวจ เก็บ และ ดําเนินการตรวจสอบและ - - 500,000 500,000 500,000 จํานวน คุณภาพน้ําทะเล บริเวณ กองทรัพยากรฯ

วิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล วิเคราะหตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล ผูที่ไดรับ กองพันทหารราบที่ 7

ณ กองพันทหารราบที่ 7 คุณภาพน้ําทะเล ณ กองพันทหารราบที่ 7 ประโยชน ชีวภาพจากขยะอินทรีย

กรมทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3

กองพลนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน

(คายมหาสุรสิงหนาท) ต.ตะพง (คายมหาสุรสิงหนาถ) (คายมหาสุรสิงหนาถ)

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง จ.ระยอง ไดรับการ

ระวังและเปนไปตาม

มาตรฐานคุณภาพ

น้ําทะเล

16 อบรมการลดและคัดแยกขยะ สงเสริมความรูความ ประชาชนรอบพื้นที่ศูนย - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ปริมาณขยะจาก กองทรัพยากรฯ

ณ แหลงกําเนิด เขาใจในการคัดแยก ขนถายขยะมูลฝอยมีความรู มีความรูในการ ชุมชนรอบพื้นที่

ขยะและการนําขยะ ความเขาใจในการคัดแยก คัดแยกขยะ ศูนยขนถายขยะ

กลับมาใชประโยชน ขยะและนําขยะกลับมาใช และนําขยะ มูลฝอย จ.ระยอง

ใหมแกประชาชนรอบ ประโยชนใหม กลับมาใช มีจํานวนลดลง

พื้นที่ศูนยขนถายขยะ ประโยชนใหม

มูลฝอย ต.หวยยาง ไมนอยกวา

อ.แกลง จ.ระยอง รอยละ 80
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17 เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยสงเสริม - - 100,000 100,000 100,000 ปริมาณพื้นที่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กองทรัพยากรฯ

สีเขียว การมีสวนรวมจากชุมชน สีเขียวเพิ่มขึ้น และสรางจิตสํานึก

2.เพื่ออนุรักษ ในพื้นที่ ในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

3.สรางความสัมพันธ

กิจกรรมรวมกับชุมชน

และหนวยงานตาง ๆ

18 โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ อบรมนักเรียนในโรงเรียน - - 100,000 100,000 100,000 นักเรียน ปริมาณขยะลดลง กองทรัพยากรฯ

ภายในโรงเรียนและ เพื่อไดรับการคัดแยกและ มีความรู

รณรงคเสริมสราง กําจัดขยะ อยางถูกหลัก ความเขาใจ

จิตสํานึกและให วิชาการ เรื่องการ

ความรูความเขาใจ คัดแยกขยะ

ในการลดปริมาณขยะ

19 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรณรงคและ จัดอบรมใหความรูความ - - 200,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะ อาคาร อบจ.ระยอง กองทรัพยากรฯ

ภายในองคการบริหารสวนจังหวัด สงเสริมใหบุคลากร เขาใจใหกับผูบริหาร ไดนํากลับมาใช มีระบบการบริหาร

ระยอง อบจ.ระยอง มีความรู บุคลากรและผูที่เกี่ยวของ ไดอยางคุมคา จัดการขยะที่เปน

ความเขาใจในการลด มากกวา ระบบตามหลัก

และคัดแยกขยะภาย รอยละ 5 สุขาภิบาล

ในอาคารสํานักงาน
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศดาน - - 490,000 - - จํานวนขอมูล มีระบบสารสนเทศ กองทรัพยากรฯ

ดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สารสนเทศดานการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดานการจัดการ ดานการบริหาร

สําหรับหนวยปฏิบัติการสารสนเทศ บริหารจัดการ สําหรับหนวยปฏิบัติการ ทรัพยากรน้ํา จัดการทรัพยากรน้ํา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรน้ําสําหรับ สารสนเทศดานทรัพยากร สามารถจัดการ

สิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง หนวยปฏิบัติการ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรน้ําได

สารสนเทศดาน จังหวัดระยองประกอบดวย อยางเปนระบบ

ทรัพยากรธรรมชาติ  - ระบบขอมูลน้ําและ

และสิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ

จังหวัดระยอง  - ระบบแสดงผลขอมูลแผนที่

 - ระบบขอมูลคาดการณ

และระบบจําลอง

 - ระบบแสดงผลขอมูล

21 พัฒนาบุคลากรหนวยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เจาหนาที่หนวย - - 200,000 - - จํานวน เจาหนาที่หนวย กองทรัพยากรฯ

สารสนเทศดานทรัพยากร เจาหนาที่ประจํา ปฏิบัติการฯเขารวม เจาหนาที่หนวย ปฏิบัติการฯสามารถ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติการฯ โครงการ จํานวน 20 คน ปฏิบัติการฯ ประยุกตใชขอมูล

จังหวัดระยอง ในการใชงานระบบ สามารถใช แผนที่ผังน้ําและ

สารสนเทศทรัพยากร ระบบสาร ติดตามสถานการณ

น้ําและระบบภูมิ สนเทศได น้ําในพื้นที่รวมทั้งจัดทํา

สารสนเทศ รายงานสถานการณน้ํา

เสนอผูบริหารได
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

22 ติดตั้งกังหันลมพลังงานทดแทน 1.เพื่อสงเสริมการ ติดตั้งกังหันลมพลังงาน - - 3,000,000 - - ประชาชนที่เขาชม ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย กองทรัพยากรฯ

เรียนรูดานพลังงาน ทดแทน จํานวน 2 ตัว ศูนยการเรียนรู รวมแบบครบวงจร

ทดแทนที่ไมกอให ภายในศูนยกําจัดขยะ มีความรูความ จังหวัดระยอง เปนศูนย

เกิดมลพิษและเปนมิตร มูลฝอยรวมแบบครบวงจร เขาใจดาน การเรียนรูดานพลังงาน

ตอสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง กังหันลม ทดแทนจากกังหันลม

2.เพื่อเปนตนแบบดาน พลังงานทดแทน

การใชพลังงานทดแทน ไมนอยกวา

รอยละ 80

รวม 22,950,000    60,390,000    55,030,000    37,159,300    37,159,300    
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยกําจัดขยะ เพื่อกอสรางหลุมฝงกลบ กอสรางหลุมฝงกลบขยะ 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 จํานวน ศูนยกําจัดขยะฯ กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของขยะมูลฝอยแบบ แบบถูกหลักสุขาภิบาล หลุมฝงกลบ มีหลุมฝงกลบขยะ 

จังหวัดระยอง ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อรองรับปริมาณ

ของขยะที่เพิ่มขึ้น

2 ปดหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย เพื่อปดหลุมฝงกลบ 1. ปดหลุมฝงกลบขยะ 43,500,000 43,500,000 40,000,000 25,000,000 40,000,000 รอยละหรือ หลุมฝงกลบขยะที่ กองทรัพยากรฯ

หลุมที่ 3,4 อยางถูกหลัก ขยะมูลฝอย หลุมที่ มูลฝอยพรอมจัดภูมิทัศน จํานวนของ รองรับปริมาณขยะ

สุขาภิบาล 3,4 ภายในศูนย 2. ระบบระบายแกส ผูใชบริการ จนเต็มไดรับการปด

กําจัดขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดขยะ อยางถูกตองตามหลัก

รวมแบบครบวงจร ไดรับความ สุขาภิบาลและ

จังหวัดระยองอยาง สะดวกในการขน มีความปลอดภัย

ถูกหลักสุขาภิบาล สงขยะมูลฝอย

3 กอสรางรั้ว ค.ส.ล.รอบอาคาร เพื่อกอสรางรั้ว ค.ส.ล. กอสรางรั้ว ค.ส.ล.รอบ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - จํานวน มีระบบปองกันและ กองทรัพยากรฯ

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ รอบอาคารเตาเผา อาคารเตาเผามูลฝอย พื้นที่ รักษาความปลอดภัย

และอาคารปอมยาม มูลฝอยติดเชื้อและ ติดเชื้อ พรอมปายและ

อาคารปอมยาม อาคารปอมยาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

                               รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



หนา 271

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 กอสรางถนนโดยรอบอาคาร เพื่อใหการคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตและ 5,000,000 5,000,000  -  -  - รอยละหรือ สถานพยาบาล/บริษัท กองทรัพยากรฯ

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนสงภายในโครงการ พื้นรอบอาคารเตาเผา จํานวนของ เอกชนที่ขนสงขยะ

จังหวัดระยอง กอสรางระบบเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ สถานพยาบาล/ มูลฝอยติดเชื้อมีความ

มูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยอง บริษัทเอกชน สะดวกสบาย ในการ

จังหวัดระยอง มีความ ที่ขนสงมูลฝอย สัญจรไปมา

สะดวกและปลอดภัย ติดเชื้อ มีการ

คมนาคม

สะดวกรวดเร็ว

5 ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 1,000,000 1,000,000  -  -  - รอยละหรือ อาคารเตาเผามูลฝอย กองทรัพยากรฯ

อาคารเตาเผามูลฝอย รอบอาคารเตาเผาขยะ อาคารเตาเผามูลฝอย จํานวนของ ติดเชื้อมีภูมิทัศนที่

ติดเชื้อ จังหวัดระยอง มูลฝอยติดเชื้อ ติดเชื้อจังหวัดระยอง ผูใชบริการ สวยงาม

ใหสวยงาม กําจัดขยะ

มูลฝอยติดเชื้อ

ที่เพิ่มมากขึ้น

เพิ่มมากขึ้น

6 กอสรางศูนยกําจัดขยะ เพื่อปองกันดินหรือ กอสรางถนน ค.ส.ล. 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - จํานวน บอบําบัดน้ําเสียมีแนว กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร ลูกรังพังทลายลงใน บริเวณรอบบอบําบัดน้ําเสีย พื้นที่ ปองกันดินพังทลาย

จังหวัดระยอง บอบําบัดน้ําเสีย ภายในศูนยกําจัดขยะฯ ลงในบอบําบัดน้ําเสีย

7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาระบบคัดแยกขยะ 93,000,000 93,000,000  -  -  - ขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะ กองทรัพยากรฯ

จัดการขยะบนเกาะเสม็ด การบริหารจัดการขยะ ระบบหมักปุยชีวภาพ และ ปริมาณ 10 บนเกาะเสม็ดเปนไป

หมูเกาะเสม็ด ต.เพ บนเกาะเสม็ด ระบบอัดขยะ พรอม ตัน/วัน ไดรับ อยางมีประสิทธิภาพ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พาหนะสําหรับขนสงเพื่อ การจัดการ

นําพลาสติกเชื้อเพลิงสงไป อยางมี

กําจัดยังศูนยกําจัดขยะ ประสิทธิภาพ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปรับปรุงฟนฟูหลุม ดําเนินการรื้อหลุมฝงกลบ 96,000,000 96,000,000  -  -  - หลุมฝงกลบ หลุมฝงกลบขยะมูลฝอย กองทรัพยากรฯ

ตกคางสะสม จังหวัด ฝงกลบขยะมูลฝอยเกา และปรับภูมิทัศนของ ขยะมูลฝอย ที่ดําเนินการแบบ

ระยองแบบบูรณาการ สะสมขององคกร องคกรปกครองสวน ที่ดําเนินการ ไมถูกหลักสุขาภิบาล

ปกครองสวนทองถิ่น ทองถิ่นที่มีขยะเกาสะสม แบบไมถูกหลัก ของ อปท. ไดรับการ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง จํานวน 18 แหง สุขาภิบาล บริหารจัดการ

ไดรับการ

บริหารจัดการ

ไมนอยกวา

รอยละ 100

ของ อปท.

9 กอสรางระบบหมักกาซชีวภาพ เพื่อนําขยะอินทรีย ขยะอินทรียจากการ 253,000,000 253,000,000  -  -  - ขยะอินทรีย ศูนยกําจัดขยะฯ กองทรัพยากรฯ

จากการคัดแยกขยะ คัดแยกถูกนําไปผลิต ไมนอยกวา มีระบบผลิตกาซ

มาผลิตเปนกาซ กาซชีวภาพ รอยละ 80 ชีวภาพจากขยะ

ชีวภาพ ถูกนํามาผลิต อินทรีย

เปนกาซ

ชีวภาพ

10 รณรงคลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสงเสริมการมี จัดกิจกรรมรณรงคลดและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณ ประชาชนมีจิตสํานึก กองทรัพยากรฯ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง สวนรวมของประชาชน คัดแยกขยะมูลฝอย ขยะลดลง ในการคัดแยกขยะ

ในการคัดแยกขยะ ในเขตควบคุมมลพิษ มูลฝอย

มูลฝอย

11 ศูนยรวมขยะประจําอําเภอ เพื่อใหมีสถานที่ กอสรางศูนยรวมขยะ 21,300,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 รอยละ 80 มีสถานที่เหมาะสม กองทรัพยากรฯ

ปลวกแดง จ.ระยอง กําจัดขยะมูลฝอยและ มีการกําจัดขยะ ในการกําจัดขยะได

กําจัดขยะใหถูกวิธี ที่ถูกตอง อยางถูกวิธี

และลดมลพิษ
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12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อปรับปรุงบานพัก 1.กอสรางถนน ค.ส.ล. 4,000,000 - 4,000,000 - - จํานวนพื้นที่ถนน บานพักภายในศูนยกําจัด กองทรัพยากรฯ

และกอสรางลานจอดรถบริเวณ ที่มีความทรุดโทรม ความกวางไมนอยกวา และจํานวนพื้นที่ ขยะมูลฝอยรวมแบบ

อาคารบานพักภายในศูนยกําจัด ใหเหมาะสมกับการ 6.40 ม. ความยาวไมนอย ที่ปรับปรุง ไดพื้นที่ ครบวงจรจังหวัดระยอง

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร พักอาศัย กวา 145 ม. ความหนา ใชสอยเพิ่มขึ้น และพื้นที่โดยรอบมีความ

จังหวัดระยอง  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา เหมาะสมกับการพัก

บริเวณโดยรอบอาคาร 1,071 ตร.ม. พรอม อาศัย

บานพักใหมีความ กอสรางทางเดินบล็อก

สวยงามและสามารถ คอนกรีตดานขางทั้งสองฝง 

ใชพื้นที่โดยรอบอาคาร กวางไมนอยกวา 1.50 ม. 

ใหเกิดความคุมคา พื้นที่ไมนอยกวา 435 ตร.ม.

สูงสุด 2.กอสรางลานจอดรถ

คอนกรีตความหนา 0.15 

ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,428 

ตร.ม.3.งานปรับปรุงอาคาร

ปอมยาม จํานวน 1 หลัง

4.งานทาสีบานพักหลังเดิม

พื้นที่ไมนอยกวา 263 ตร.ม.

13 ศึกษาความเหมาะสมและ เพื่อเตรียมความพรอม ศึกษาความเหมาะสมและ 10,000,000 10,000,000 - - - จํานวน ประชาชนในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

ออกแบบรายละเอียดระบบ และวางแผนในการ ออกแบบรายละเอียด ผูที่ไดรับ จังหวัดระยอง 

รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย บริหารจัดการ ระบบรวบรวมและระบบ ประโยชน มีแหลงน้ําอุปโภคและ

ในพื้นที่อําเภอแกลง จ.ระยอง ทรัพยากรแหลงน้ํา บําบัดน้ําเสียในพื้นที่ บริโภคที่มีคุณภาพ

และแกไขปญหา อําเภอแกลง จ.ระยอง

คุณภาพน้ํา
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14 เพิ่มประสิทธิภาพบอบําบัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทําโครงการเพิ่ม 8,600,000 8,600,000 - - - จํานวน บอบําบัดน้ําเสียภายใน กองทรัพยากรฯ

น้ําเสียภายในศูนยกําจัด บอบําบัดน้ําเสียภาย ประสิทธิภาพบอบําบัด ผูที่ไดรับ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ในศูนยกําจัดขยะ น้ําเสียภายในศูนยกําจัด ประโยชน รวมแบบครบวงจร

จังหวัดระยอง มูลฝอยรวมแบบ ขยะมูลฝอยรวมแบบ จังหวัดระยอง 

ครบวงจรจังหวัด ครบวงจร จังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยอง

15 กอสรางระบบเตาเผาขยะ เพื่อกําจัดขยะบนพื้นที่ กอสรางระบบเตาเผาขยะ 190,000,000 190,000,000  -  -  - รอยละของ ประชาชนมีคุณภาพ กองทรัพยากรฯ

บนพื้นที่เกาะเสม็ด เกาะเสม็ด พรอมอุปกรณ  ประชาชน ชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดระยอง ที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

16 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานี เพื่อดําเนินการปรับ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 5,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนขยะ สถานีขนถายขยะ กองทรัพยากรฯ

ขนถายขยะมูลฝอยชุมชนศูนย พื้นที่บริเวณสถานี สถานีขนถาย พรอมทํา ที่รองรับได มูลฝอยชุมชน มีความ

อําเภอแกลง ต.หวยยาง อ.แกลง ขนถายขยะมูลฝอย แนวรั้วปลูกตนไมและระบบ มากกวา 100 ตัน พรอมในการพัฒนา

จ.ระยอง ชุมชนศูนยอําเภอแกลง สาธารณูปโภค ตอวัน พื้นที่รองรับขยะเขามา

ในการพัฒนาโครงการ กําจัดอยางถูกหลัก

และเพิ่มประสิทธิภาพ วิชาการ ไมสงผล

ในการรองรับขยะ กระทบตอชุมชน

ใหเปนไปตามหลัก โดยรอบ

สุขาภิบาล

17 กอสรางระบบรวบรวมและระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กอสรางระบบรวบรวม - 380,000,000 - - - ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

บําบัดน้ําเสียรวมอําเภอปลวกแดง บอบําบัดน้ําเสียใน น้ําเสียและระบบบําบัด ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

พื้นที่อําเภอปลวกแดง น้ําเสียตําบลมาบยางพร น้ําเสีย

กอสรางระบบรวบรวม - - 350,000,000 - - ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

น้ําเสียและระบบบําบัด ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

น้ําเสียตําบลปลวกแดง น้ําเสีย
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18 จางควบคุมงานกอสรางระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จางควบคุมงานกอสราง - 10,000,000 - - - ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย บอบําบัดน้ําเสียใน ระบบรวบรวมน้ําเสียและ ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

รวมอําเภอปลวกแดง พื้นที่อําเภอปลวกแดง ระบบบําบัดน้ําเสียตําบล น้ําเสีย

มาบยางพร

จางควบคุมงานกอสราง - - 10,000,000 - - ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

ระบบรวบรวมน้ําเสียและ ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

ระบบบําบัดน้ําเสียตําบล น้ําเสีย

ปลวกแดง

19 เพิ่มประสิทธิภาพบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมคันดินและเชื่อมแผน - 86,000,000 - - - ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

ภายในศูนยกจัดขยะมูลฝอยรวม บอบําบัดน้ําเสียภาย HDPE บอบําบัดน้ําเสีย ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

แบบครบวงจรจังหวัดระยอง ในศูนยกําจัดขยะฯ น้ําเสีย

20 กอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อวางระบบสงน้ําและ วางทอระบบสงน้ํา 6,500,000 3,000,000  -  -  - ปริมาณน้ําเสีย สามารถรองรับน้ําเสีย กองทรัพยากรฯ

ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ระบบรวบรวมน้ําเสีย เพื่อรองรับปริมาตรน้ําเสีย ที่สงไปสูระบบ ที่เพิ่มขึ้น

รวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ภายในศูนยกําจัดขยะฯ ที่เพิ่มขี้นในศูนยกําจัดขยะฯ บําบัด

นําพลาสติกเชื้อเพลิงสงไป

กําจัดยังศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร

21 กอสรางลานตากขยะอินทรียและ 1.เพื่อใชเปนลานตาก 1.กอสรางลานตากขยะ - 15,000,000 - - - 1.ปริมาณพื้นที่ มีอาคารเก็บขยะ กองทรัพยากรฯ

อาคารจัดเก็บขยะอินทรียภายใน ขยะอินทรีย อินทรียพรอมรางระบายน้ํา ลานตากขยะ อินทรียและลานตาก

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ 2.เพื่อใชเปนอาคาร 2.กอสรางอาคารจัดเก็บ อินทรีย ขยะอินทรีย

ครบวงจรจังหวัดระยอง จัดเก็บขยะอินทรีย ขยะอินทรีย พรอมราง 2.ปริมาณพื้นที่

ระบายน้ํา เก็บขยะอินทรีย
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22 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฝงกลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.กอสรางหลุมฝงกลบขยะ - 80,000,000 - - - ปริมาณขยะที่ถูก หลุมฝงกลบขยะมูลฝอย กองทรัพยากรฯ

ขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก ระบบฝงกลบใหสามารถ มูลฝอยอยางถูกหลักสุขา- ฝงกลบอยาง อยางถูกหลักสุขาภิบาล

สุขาภิบาลภายในศูนยกําจัด รองรับขยะที่เหลือจาก ภิบาล จํานวน 1 บอ ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 1 บอ

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร การคัดแยกโดยการ 2.ครุภัณฑเครื่องจักรที่ใช รถแทรกเตอร จํานวน 

จังหวัดระยอง กอสรางหลุมฝงกลบ ดําเนินงาน 1 คัน รถขุดตีนตะขาบ

ขยะมูลฝอยอยางถูก  -รถแทรกเตอร จํานวน 1 คัน จํานวน 1 คัน

หลักสุขาภิบาลเพิ่มเติม  - รถขุดตีนตะขาบ 

จํานวน 1 บอ    จํานวน 1 คัน

23 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เทศบาลนครระยอง - 404,000,000 403,200,000 401,800,000 - ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

จัดการน้ําเสียในพื้นที่เขตควบคุม ระบบบริหารจัดการน้ํา เทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

มลพิษ จังหวัดระยอง เสียในพื้นที่เขตควบคุม เทศบาลตําบลทับมาและ น้ําเสีย

มลพิษจังหวัดระยอง เทศบาลตําบลเนินพระ

2.เพื่อกอสรางและ มีระบบรวบรวมและระบบ

ปรับปรุงระบบรวบรวม บําบัดน้ําเสียขนาดไมนอย

และระบบบําบัดน้ําเสีย กวา 30,000 ลบ.ม.

ในพื้นที่เขตควบคุม วางแนวทอรวบรวมและ - - 245,000,000 160,000,000 160,000,000 ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

มลพิษจังหวัดระยอง ปรับปรุงระบบบําบัด ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

3.เพื่อรวบรวม น้ําเสีย ในพื้นที่เทศบาล น้ําเสีย

น้ําเสียมาบําบัดให เมืองมาบตาพุด ขนาดไม

ถูกหลักสุขาภิบาล นอยกวา 20,000 ลบ.ม.

วางแนวทอรวบรวมและ - - - 370,000,000 370,000,000 ปริมาตรความจุ สามารถเพิ่มปริมาณการ กองทรัพยากรฯ

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ของบอบําบัด บําบัดน้ําเสียไดมากขึ้น

ในพื้นที่เทศบาลเมืองบานฉาง น้ําเสีย

และเทศบาลตําบลบานฉาง

ขนาดไมนอยกวา

10,000 ลบ.ม.
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24 จางควบคุมงานโครงการเพิ่ม เพื่อควบคุมงาน จางควบคุมงานกอสราง - 12,000,000 12,096,000 12,054,000  - รอยละ 100 น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กอสรางระบบ วางแนวทอรวบรวม ของงานกอสราง เทศบาลนครระยอง

น้ําเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ บริหารจัดการ น้ําเสียในพื้นที่เทศบาล ดําเนินการ เทศบาลตําบลมาบขา

ตําบลมาบขา,ตําบลทับมา, น้ําเสียในพื้นที่ ตําบลมาบขาพัฒนา แลวเสร็จ พัฒนา เทศบาลตําบล

ตําบลเนินพระ และเทศบาล เขตควบคุมมลพิษ เทศบาลตําบลทับมา ทับมา และเทศบาล

นครระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง เทศบาลตําบลเนินพระ ตําบลเนินพระ ไดรับ

และปรับปรุงระบบบําบัด การบําบัดเปนไปตาม

น้ําเสียเทศบาลนครระยอง มาตรฐาน

25 จางควบคุมงานโครงการเพิ่ม เพื่อควบคุมงาน จางควบคุมงานวาง - - 7,350,000 4,800,000 - รอยละ 100 น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กอสรางระบบ แนวทอรวบรวมและ ของงานกอสราง เทศบาลเมือง

น้ําเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ บริหารจัดการ ปรับปรุงระบบบําบัด ดําเนินการ มาบตาพุดไดรับการ

ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง น้ําเสียในพื้นที่ น้ําเสียเทศบาลเมือง แลวเสร็จ บําบัดเปนไปตาม

ระยอง และตําบลบานฉาง เขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุด มาตรฐาน

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

จางควบคุมงานวาง - - - 11,100,000 - รอยละ 100 น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

แนวทอรวบรวมและ ของงานกอสราง เทศบาลเมือง

ปรับปรุงระบบบําบัด ดําเนินการ บานฉางและเทศบาล

น้ําเสียเทศบาลเมือง แลวเสร็จ ตําบลบานฉางไดรับ

บานฉางและเทศบาล การบําบัดเปนไปตาม

ตําบลบานฉาง มาตรฐาน

26 กอสรางอาคารเครื่องรอนขยะ เพื่อใชเปนอาคาร 1.กอสรางอาคารสําหรับ - 19,000,000 - - - ปริมาณพื้นที่ อาคารสําหรับติดตั้ง กองทรัพยากรฯ

อินทรียภายในศูนยกําจัดขยะ รอนขยะอินทรีย ติดตั้งเครื่องรอนขยะ อาคาร เครื่องรอนขยะอินทรีย

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร อินทรียพรอมรางระบายน้ํา

จังหวัดระยอง 2.ติดตั้งเครื่องจักรสําหรับ

รอนขยะอินทรีย
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27 ปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง 1.เพื่อพัฒนาและ 1.จัดทําศาลาเรียนรู/ศาลา - 140,000,000 - - - สามารถพัฒนา มีนักทองเที่ยวเยี่ยมชม กองทรัพยากรฯ

"ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา สงเสริมพื้นที่ปาชายเลน ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว พื้นที่ปาชายเลน ในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" และแมน้ําระยอง ทาเทียบเรือ พระเจดียกลางน้ํา ประชาชนในพื้นที่

2.เพื่อเปนแหลงเรียนรู 2.จัดทําทางเดินศึกษา ใหเปนแหลงทอง มีรายไดเพิ่มขึ้น

ดานระบบนิเวศน ธรรมชาติ เที่ยวและแหลง

จังหวัดระยอง 3.ปรับปรุงทางเดินศึกษา ศึกษาเรียนรู

4.เรือนเพาะชํา ทองเที่ยวเชิง

5.สะพานทาบรรทุก 1 จุด/ นิเวศนทรัพยากร

สะพานเชื่อม 3 จุด ปาชายเลน

6.ทาเทียบเรือ

7.ปรับปรุงอาคาร

สํานักงานเดิม

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชเปนเสนทาง ถนน ค.ส.ล.ทางเขาและ 9,300,000 4,500,000 - - - พื้นที่ถนนที่ได มีเสนทางคมนาคมขนสง กองทรัพยากรฯ

บริเวณทางเขาสถานีขนถาย คมนาคมขนสงภายใน ภายในสถานีขนถาย พื้นที่ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายในสถานีขนถายได

อ.แกลง จ.ระยอง สถานีขนถาย ไมนอยกวา 3,930 ตร.ม. สะดวก

ศูนยอําเภอแกลง

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคมขนสง ขนาดพื้นผิวจราจร 5 เมตร - 1,000,000 - - - พื้นที่ถนนที่ได สามารถเพิ่มประสิทธิภา กองทรัพยากรฯ

บริเวณทางขึ้นอาวทับทิม ของรถบริเวณอาว หนา 0.20 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการสัญจรของรถ

ทับทิม เกาะเสม็ด ไมนอยกวา 150 เมตร บรรทุกขยะ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 700 ตารางเมตร 

30 กอสรางบอกักเก็บน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใช งานขุดปรับปรุงบอน้ําดิบ 10,000,000 5,000,000 - - - มีพื้นที่กักเก็บน้ํา มีน้ําไวใชในสถานี กองทรัพยากรฯ

ภายในสถานีขนถาย ไวใชในสถานีขนถายขยะ ไวใชในสถานี ขนถายขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย มูลฝอยชุมชน ขนถายขยะ ชุมชน

ศูนยอําเภอแกลง มูลฝอยชุมชน
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31 ติดตั้งเครื่องรอนขยะ เพื่อคัดแยกสิ่งเจือปน ติดตั้งเครื่องรอนขยะ - 12,000,000 - - - ศูนยกําจัดขยะ ขยะอินทรียสามารถนํา กองทรัพยากรฯ

ในขยะอินทรียออก อินทรียภายในศูนยกําจัด มูลฝอยแบบ ไปใชประโยชนในการ

เพื่อใหไดสารอินทรีย ขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร ทําวัสดุปรับปรุงดินได

ที่มีคุณภาพสามารถ ครบวงจรจังหวัดระยอง มีเครื่องรอน เพิ่มขึ้น

นําไปใชประโยชนได ขยะอินทรีย

ตอไป

32 ประชาสัมพันธศูนยบริการ ประชาสัมพันธและ สถานบริการสาธารณสุข - 500,000 - - - หนวยงาน สถานบริการสาธารณสุข กองทรัพยากรฯ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เผยแพรขอมูลดําเนิน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่รวมทํา องคกรปกครองสวน

การของศูนยชบริการ (MOU) เรื่องการ ทองถิ่นที่มีมูลฝอย

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ จัดการมูลฝอย ติดเชื้อในพื้นที่และ

ใหกับสถานบริการ ติดเชื้อ หนวยงานที่เกี่ยวของ

สาธารณสุของคกร ไดรับทราบการดําเนิน

ปกครองสวนทองถิ่น การของศูนยบริการ

ที่มีมูลฝอยติดเชื้อใน กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

พื้นที่และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

33 กอสรางอาคารจอดรถ เพื่อกอสรางอาคาร 1.กอสรางอาคารจอดรถ 7,500,000 4,000,000 - - - มีพื้นที่ ศูนยบริการกําจัดขยะ กองทรัพยากรฯ

พรอมลาน ค.ส.ล. สําหรับจัดเก็บรถ ความกวางไมนอยกวา 7 ม. ใชประโยชน มูลฝอยติดเชื้อมีพื้นที่

บรรทุกและถังเก็บ ความยาวไมนอยกวา 20 ม. ในงานบริการ ในการลางและจัดเก็บ

มูลฝอยติดเชื้อพรอม พื้นที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม. กําจัดมูลฝอย รถและเก็บถังบรรจุ

ลานลางวัสดุ บริเวณ 2.กอสรางลาน ค.ส.ล.พื้นที่ ติดเชื้อที่ได มูลฝอยติดเชื้อที่ได

ศูนยบริการกําจัด ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. มาตรฐาน มาตรฐาน

มูลฝอยติดเชื้อภายใน พรอมรางระบายน้ําและ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ทอระบายน้ํา

รวมแบบครบวงจร

จังหวัดระยอง
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34 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใชเปนเสนทาง ขนาดความกวางไมนอย 9,000,000 5,000,000 - - - พื้นที่ถนนที่ได สามารถเพิ่ม กองทรัพยากรฯ

คอนกรีตบริเวณหลุมฝงกลบ คมนาคมขนสงภายใน กวา 7 เมตร ความยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการขนสง

ขยะมูลฝอย ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ไมนอยกวา 1,100 เมตร ขยะมูลฝอยไปฝงกลบ

รวมแบบครบวงจร หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอย

จังหวัดระยอง กวา 7,000 ตารางเมตร

35 โรงเรียนตนแบบปลอดขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ อบรม นักเรียนในโรงเรียน - 500,000 - - - นักเรียนมีความรู ปริมาณขยะลดลง กองทรัพยากรฯ

ภายในโรงเรียนและ เพื่อไดรับการคัดแยกและ ความเขาใจเรื่อง

รณรงคเสริมสราง กําจัดขยะอยางถูกหลัก การคัดแยกขยะ

จิตสํานึกและความรู วิชาการ

ความเขาใจในการลด

ปริมาณขยะ

36 จางผลิตสื่อวีดิทัศนการดําเนินงาน 1.เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศน สื่อวีดีทัศนที่นําเสนอขอมูล - 250,000 - - - จํานวนผูศึกษา ผูศึกษาดูงานและผูที่ กองทรัพยากรฯ

ของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม สําหรับนําเสนอขอมูล การดําเนินงานของศูนย ดูงานและผูที่ สนใจไดทราบขอมูลการ

แบบครบวงจรจังหวัดระยอง การดําเนินงานของ กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ สนใจไดทราบ ดําเนินงานของศูนย

ศูนยกําจัดขยะฯ ใหกับ ครบวงจรจังหวัดระยอง ขอมูลการดําเนิน กําจัดขยะมูลฝอยรวม

คณะศึกษาดูงาน งานของศูนยฯ แบบครบวงจร จังหวัด

2.เพื่อสรางภาพลักษณ รอยละ 100 ระยอง

และประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของศูนยฯ

ใหกับหนวยงานตางๆ

ที่สนใจ

37 บริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อขุดขนยายขยะเกา ปริมาณขยะเกาตกคางสะสม - 50,000,000 - - - ปริมาณขยะเกา ขยะเกาตกคางสะสม กองทรัพยากรฯ

ตกคางสะสมบนพื้นที่เกาะเสม็ด ตกคางสะสมบนพื้นที่ บนหลุมฝงกลบขยะบนเกาะ ถูกสงมากําจัด บนพื้นที่เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ดสงไปกําจัด เสม็ดถูกนําไปกําจัดอยาง ตามหลักวิชาการ ถูกกําจัดหมดไป

อยางถูกหลักสุขาภิบาล ถูกหลักสุขาภิบาล ได 100 

เปอรเซ็นต
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38 คาจางเหมาทาสีบานพัก เพื่อทาสีบานพักภายใน งานทาสีภายนอกอาคาร - 100,000 - - - จํานวนพื้นที่ บานพักภายในศูนย กองทรัพยากรฯ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย บานพักหลังเดิม พื้นที่ทาสี บานพักไดรับ กําจัดขยะมูลฝอยรวม

รวมแบบครบวงจร ไมนอยกวา 200 ตร.ม. การปรับปรุง แบบครบวงจรจังหวัด

จังหวัดระยอง ระยอง มีความสวยงาม

39 กอสรางรั้วรอบสถานี เพื่อกอสรางรั้วบริเวณ 1.กอสรางรั้วเหล็กความยาว 6,000,000 3,000,000 - - - จํานวนความยาว สถานีขนถายขยะ กองทรัพยากรฯ

ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน สถานีขนถายขยะ ไมนอยกวา 680 ม. พรอม รั้วที่เพิ่มขึ้น มูลฝอยชุมชน มีระบบ

ศูนยอําเภอแกลง มูลฝอยชุมชน ประตูรั้วเหล็ก ปองกันและไดรับความ

ศูนยอําเภอแกลง 2.กอสรางรั้วลวดหนาม ปลอดภัย

ความยาวไมนอยกวา 

390 ม.

40 ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนยกําจัด เพื่อใหมีถนนและลาน 1.กอสรางถนน ค.ส.ล. 3,500,000 2,000,000 - - - จํานวนถนนและ บานพักภายในศูนย กองทรัพยากรฯ

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จอดรถภายในบริเวณ ขนาดความกวางไมนอยกวา ลานจอดรถที่ได กําจัดขยะมูลฝอยรวม

จังหวัดระยอง อาคารบานพักภายใน 6 ม. ความยาวไมนอยกวา มาตรฐานเพิ่มขึ้น แบบครบวงจรจังหวัด

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 145 ม.ความหนา ระยอง มีพื้นที่ถนนและ

รวมแบบครบวงจร 0.15  ม. พื้นที่ไมนอยกวา ลานจอดรถเพียงพอ

จังหงัดระยอง 1,000 ตร.ม.พรอมกอสราง

ทางเดินบล็อกคอนกรีต

2.กอสรางลานจอดรถ

คอนกรีต ความหนา 

0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 

800 ตร.ม.
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41 จัดซื้อที่ดินบริเวณศูนย เพื่อจัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบ - 40,000,000 - - - สามารถจัดหา ศูนยกําจัดขยะมีพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ เพิ่มเติมสําหรับ ศูนยกําจัดขยะเนื้อที่ ที่ดินได สําหรับรองรับการพัฒนา

วงจรจังหวัดระยอง ต.น้ําคอก รองรับการพัฒนา ไมนอยกวา 15 ไร ไมนอยกวา ระบบกําจัดขยะใหมี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ระบบกําจัดขยะ 15 ไร ความครบวงจรสามารถ

มูลฝอยรวมใหมี เพื่อเพิ่ม รองรับขยะเขามา

ความสมบูรณครบ ประสิทธิภาพ กําจัดไดอยางมี

วงจรในอนาคต การจัดการขยะ ประสิทธิภาพ

42 จัดซื้อที่ดินบริเวณศูนย เพื่อจัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบ - 76,000,000 - - - สามารถจัดหา ศูนยกําจัดขยะมีพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ เพิ่มเติมสําหรับ ศูนยกําจัดขยะเนื้อที่ ที่ดินได สําหรับรองรับการ

วงจรจังหวัดระยอง ต.ทับมา รองรับการพัฒนา ไมนอยกวา 40 ไร ไมนอยกวา พัฒนาระบบกําจัดขยะ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ระบบกําจัดขยะ 40 ไร ใหมีความครบวงจร

มูลฝอยรวมใหมี เพื่อเพิ่ม สามารถรองรับขยะ

ความสมบูรณครบ ประสิทธิภาพ เขามากําจัดไดอยางมี

วงจรในอนาคต การจัดการขยะ ประสิทธิภาพ

43 จัดซื้อที่ดินบริเวณศูนย เพื่อจัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบ - 50,000,000 - - - สามารถจัดหา ศูนยกําจัดขยะมีพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ เพิ่มเติมสําหรับ ศูนยกําจัดขยะเนื้อที่ ที่ดินได สําหรับรองรับการ

วงจรจังหวัดระยอง ต.มาบขา รองรับการพัฒนา ไมนอยกวา 20 ไร ไมนอยกวา พัฒนาระบบกําจัดขยะ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ระบบกําจัดขยะ 20 ไร ใหมีความครบวงจร

มูลฝอยรวมใหมี เพื่อเพิ่ม สามารถรองรับขยะ

ความสมบูรณครบ ประสิทธิภาพ เขามากําจัดไดอยางมี

วงจรในอนาคต การจัดการขยะ ประสิทธิภาพ
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44 จัดซื้อที่ดินศูนยกําจัดขยะ เพื่อจัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบ - 23,000,000 130,000,000 - - สามารถจัดหา ศูนยกําจัดขยะมี กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร เพิ่มเติมสําหรับ ศูนยกําจัดขยะเนื้อที่ ที่ดินได พื้นที่สําหรับรองรับ

จังหวัดระยอง รองรับการพัฒนา ไมนอยกวา 30 ไร ไมนอยกวา การพัฒนาระบบ

ระบบกําจัดขยะ 30 ไร กําจัดขยะใหมีความ

มูลฝอยรวมใหมี เพื่อเพิ่ม ครบวงจรสามารถ

ความสมบูรณครบ ประสิทธิภาพ รองรับขยะเขามา

วงจรในอนาคต การจัดการขยะ กําจัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

45 จางเหมาบริหารจัดการระบบ เพื่อจัดหาผูรับจาง 1.กระบวนการกําจัดมูลฝอย 5,500,000 12,614,400 12,649,000 12,614,400 12,614,400 การจัดการ มูลฝอยติดเชื้อภายใน กองทรัพยากรฯ

กําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโดย ในการกําจัดมูลฝอย ติดเชื้อเปนไปตามมาตรฐาน มูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดระยองและ

เทคโนโลยีการใชเตาเผา ติดเชื้อโดยใชเตาเผา ถูกหลักสุขาภิบาล ไดไมนอยกวา จังหวัดใกลเคียง

2.สถานบริการสาธารณสุข รอยละ ถูกกําจัดหมดไป

ในจังหวัดระยองและ 3.6 ตัน/วัน

จังหวัดใกลเคียงไดใชบริการ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

46 อนุรักษและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพิ้นที่สีเขียวโดยสงเสริม - 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณพื้นที่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น กองทรัพยากรฯ

2.เพื่ออนุรักษ การมีสวนรวมจากชุมชน สีเขียวเพิ่มขึ้น และสรางจิตสํานึกใน

ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ การรักษาทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและ

3.สรางความสัมพันธ สิ่งแวดลอม

กิจกรรมรวมกับชุมชน

และหนวยงานตาง ๆ 
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47 ศึกษาความเหมาะสมระบบ เพื่อเตรียมความพรอม ศึกษาความเหมาะสมระบบ - - 5,000,000 - - จํานวนผูที่ ประชาชนในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย และวางแผนในการ รวบรวมและระบบบําบัด ไดรับประโยชน จังหวัดระยอง 

ในพื้นที่อําเภอแกลง บริหารจัดการทรัพยากร น้ําเสียในพื้นที่อําเภอแกลง มีแหลงน้ําอุปโภคและ

แหลงน้ําและแกไข บริโภคที่มีคุณภาพ

ปญหาคุณภาพน้ํา

48 จางออกแบบรายละเอียดระบบ เพื่อเตรียมความพรอม จางออกแบบรายละเอียด - - 5,000,000 - - จํานวนผูที่ ประชาชนในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย และวางแผนในการ ระบบรวบรวมและระบบ ไดรับประโยชน จังหวัดระยอง 

ในพื้นที่อําเภอแกลงจังหวัดระยอง บริหารจัดการ บําบัดน้ําเสียในพื้นที่ มีแหลงน้ําอุปโภคและ

ทรัพยากรแหลงน้ํา อําเภอแกลง บริโภคที่มีคุณภาพ

และแกไขปญหา

คุณภาพน้ํา

49 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบบําบัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.กอสรางบอบําบัด - - 20,000,000 - - ปริมาณน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียที่มี กองทรัพยากรฯ

น้ําเสียภายในสถานีภายในสถานี ระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสีย ที่สามารถรองรับ ประสิทธิภาพ

ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน สถานีขนถายขยะ 2.กอสรางระบบสงน้ํา ไดอยางมี

ศูนยอําเภอแกลง ต.หวยยาง มูลฝอยชุมชน ระบบวบรวมน้ําเสียและ ประสิทธิภาพ

อ.แกลง จ.ระยอง สถานีสูบน้ํา

50 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตาเผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.กอสรางและปรับปรุง - - 350,000,000 - - 1.จํานวนพื้นที่ ระบบเตาเผามูลฝอย กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยติดเชื้อ ระบบเตาเผามูลฝอย อาคารและพื้นที่โดยรอบ ใชสอยที่เพิ่มขึ้น ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

ติดเชื้อ 2.จัดซื้อครุภัณฑและ 2.ปริมาณมูลฝอย

อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ติดเชื้อที่กําจัด

51 กอสรางอาคารคัดแยกขยะ เพื่อคัดแยกขยะ 1.กอสรางอาคารคัดแยก - - 60,000,000 - - ปริมาณขยะ สามารถรองรับขยะ กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยพรอมระบบคัดแยกขยะ มูลฝอยในสถานี ขยะมูลฝอย ที่คัดแยกได มูลฝอยไดมากขึ้น

มูลฝอยภายในสถานีขนถายขยะ ขนถายขยะมูลฝอย 2.จัดซื้อเครื่องจักรคัดแยก

มูลฝอยชุมชน ศูนยอําเภอแกลง ชุมชน ขยะมูลฝอย

 ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
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   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

52 กอสรางอาคารบมหมักปุยอินทรีย เพื่อใชหมักปุยอินทรีย กอสรางอาคารบมหมักปุย - - 20,000,000 - - ปริมาณ สามารถรองรับขยะ กองทรัพยากรฯ

ภายในสถานีขนถายขยะมูลฝอย ที่ไดจากการคัดแยก อินทรีย ขยะอินทรีย อินทรียไดมากขึ้น

ชุมชน ศูนยอําเภอแกลง ขยะมูลฝอย ที่รองรับได

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง

53 กอสรางระบบรวบรวม เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กอสรางระบบรวบรวมและ - - 5,000,000 - - รอยละของ ระบบบําบัดน้ําเสีย กองทรัพยากรฯ

น้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย บําบัดน้ําเสีย ไดแก ปริมาณน้ําเสีย รวมของศูนยกําจัด

สําหรับรองรับน้ําเสียจากหลุม 1.ทอสูบน้ําเสียขนาด ที่รวบรวมและ ขยะมีประสิทธิภาพ

ฝงกลบขยะมูลฝอยภายในศูนย เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว บําบัดตอวัน เพิ่มขึ้นและคุณภาพ

กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ ยาว 900 ม. น้ําทิ้งเปนไปตาม

วงจรจังหวัดระยอง 2.ระบบบําบัดน้ําเสียขนาด มาตรฐาน

ไมนอยกวา 50 ลบ.ม./วัน

54 เพิ่มประสิทธิภาพสถานี 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิ- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - - 104,500,000 - - รอยละ 100 อปท.ในเขต อ.แกลง กองทรัพยากรฯ

ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน ภาพระบบกําจัดขยะ สถานีขนถายขยะมูลฝอย ของขยะไดรับ อ.วังจันทร 

(ศูนยอําเภอแกลง) ใหเหมาะสมกับ ชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง) การคัดแยก อ.เขาชะเมา 

ปริมาณขยะที่จะ  โดยกอสรางอาคาร มีสถานที่กําจัดขยะ

เกิดขึ้นในอนาคต คัดแยกขยะ อาคารบม อยางถูกหลัก

2.เพื่อพัฒนาระบบ หมักปุย อาคารบําบัด สุขาภิบาล

การจัดการขยะของ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

อปท.ในพื้นที่ อ.แกลง อาคารที่พักอาศัย ระบบ

อ.วังจันทรและ สาธารณูปโภคขนาด

อ.เขาชะเมา ใหมี พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

ศักยภาพในการรับ 10,000 ตร.ม.

ขยะและมีระบบ

ควบคุมดาน

สิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน
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   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

55 จางเหมาบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการ บริหารจัดการขยะ - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละ 100 ขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

ขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด ขยะมูลฝอยบนพื้นที่ มูลฝอยภายในสถานที่ ของขยะมูลฝอย เกาะเสม็ดไดรับการ

เกาะเสม็ด กําจัดขยะบนเกาะเสม็ด ที่สงมากําจัดที่ จัดการอยางถูกหลัก

ไดไมนอยกวา 10 ตัน/วัน สถานที่กําจัดขยะ สุขาภิบาล

บนเกาะเสม็ด

ไดรับการจัดการ

ไมมีตกคาง

56 จางเหมาบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการ บริหารจัดการขยะ - - 12,775,000 12,775,000 12,775,000 รอยละ 100 ขยะมูลฝอยในเขต กองทรัพยากรฯ

สถานีขนถายขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยของ มูลฝอยภายในสถานี ของขยะมูลฝอย พื้นที่ อ.แกลง

(ศูนยอําเภอแกลง) สถานีขนถายขยะ ขนถายฯ ไดไมนอยกวา ที่สงเขามาสถานี อ.วังจันทร 

มูลฝอยชุมชน 100 ตัน/วัน ขนถายขยะ อ.เขาชะเมา 

มูลฝอยไดรับ ไดรับการจัดการ

การจัดการ อยางถูกหลัก

ไมมีตกคาง สุขาภิบาล

57 กอสรางบอฝงกลบเถา เพื่อกอสรางบอฝง กอสรางบอฝงกลบเถา - - 8,000,000 - - รอยละ 100 บอฝงกลบเถาถูก กองทรัพยากรฯ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล กลบสําหรับน้ําเถาที่ ความจุไมนอยกวา ของปริมาณเถา หลักสุขาภิบาล ไมมี

เกิดจากการเผา 1,800 ลบ.ม. จากเตาเผา ปญหาการตกคาง

มูลฝอยติดเชื้อมา มูลฝอยติดเชื้อ ของเถาที่เกิดจาก

ฝงกลบอยางถูกหลัก ไดรับการฝงกลบ การเผามูลฝอย

สุขาภิบาล อยางถูกหลัก ติดเชื้อ แพรกระจาย

สุขาภิบาล ไปสูชุมชน

58 กอสรางอาคารอเนก เพื่อกอสรางอาคาร อาคารอเนกประสงค - - 8,000,000 - - รอยละ 100 อุปกรณจากการดําเนิน กองทรัพยากรฯ

ประสงคในพื้นที่เตาเผามูลฝอย อเนกประสงคสําหรับ พื้นที่ไมนอยกวา ของวัสดุ งานระบบเตาเผา

ติดเชื้อ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ 500 ตร.ม. อุปกรณ มูลฝอยติดเชื้อ ไดรับ

ในระบบมูลฝอย ถูกจัดเก็บ การจัดเก็บในสถานที่

ติดเชื้อ เปนไปตาม ปลอดภัยเปน

มาตรฐาน ระเบียบเรียบรอย
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   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

59 กอสรางศูนยกําจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1.ระบบเตาเผามูลฝอย - - 357,000,000 - - สามารถรองรับ มูลฝอยติดเชื้อที่ กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยติดเชื้อเขตบริการ การกําจัดมูลฝอย ติดเชื้อความจุ 9.6 ตัน การกําจัด เกิดขึ้นมีการจัดการ

สุขภาพที่ 6 ติดเชื้อในจังหวัด พรอมอุปกรณ มูลฝอยติดเชื้อ ที่ถูกหลักสุขาภิบาล

ระยองและจังหวัด 2.ระบบบําบัดมลพิษ ที่เกิดขึ้นใน ไมเกิดปญหาตกคาง

ใกลเคียงไดอยาง ทางอากาศ จังหวัดระยอง หรือมีการปนเปอน

ถูกหลักสุขาภิบาล 3.อาคารเตาเผามูลฝอย และจังหวัด ไปกับขยะมูลฝอย

ติดเชื้อขนาดพื้นที่ ใกลเคียงได ทั่วไป

กอสรางไมนอยกวา มากกวารอยละ

1,700 ตร.ม. 80 ของระบบ

เตาเผามูลฝอย

ติดเชื้อ

60 พัฒนาปาชายเลนในเมือง 1.เพื่อเปนการสงวน แหลงทองเที่ยวเชิง - - 140,000,000 - - จัดตั้งแหลง 1.สงเสริมการมี กองทรัพยากรฯ

จังหวัดระยอง "ปาชายเลน อนุรักษและฟนฟู อนุรักษปาชายเลนเจดีย ทองเที่ยวเชิง สวนรวมและสราง

พระเจดียกลางน้ํา อัญมณี ทรัพยากรปาชายเลน กลางน้ําประกอบดวย อนุรักษ จิตสํานึกใหทุกภาค

หนึ่งเดียวในระยอง" ใหสมบูรณ 1.ศาลาเรียนรู/ศาลาพักผอน ปาชายเลน สวน ทั้งภาครัฐ 

2.เพื่อพัฒนาเปน 2.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เจดียกลางน้ํา ประชาสังคมเอกชน

แหลงเรียนรูและ 3.สะพานขามแมน้ํา/ลําคลอง 1 แหง ชุมชนและประชาชน

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4.เรือนเพาะชํากลาไมชุมชน รวมกันอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรปาชายเลน 5.ปรับปรุงอาคารสํานักงาน และเสริมสรางความ

6.ทาเทียบเรือ อุดมสมบูรณของ

ปาชายเลน

2.สรางรายไดให

ชุมชนและประชาชน

ในพื้นที่โครงการ
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   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

61 สมทบงบประมาณโครงการ 1.เพื่อเปนการสงวน แหลงทองเที่ยวเชิง - - 4,400,000 - - จัดตั้งแหลง 1.สงเสริมการมีสวน กองทรัพยากรฯ

ปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง อนุรักษและฟนฟู อนุรักษปาชายเลนเจดีย ทองเที่ยวเชิง รวมและสรางจิต

"ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา ทรัพยากรปาชายเลน กลางน้ําประกอบดวย อนุรักษ สํานึกใหทุกภาคสวน

อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ใหสมบูรณ 1.ศาลาเรียนรู/ศาลาพักผอน ปาชายเลน ทั้งภาครัฐ ประชา-

(ระยะที่ 1) 2.เพื่อพัฒนาเปน 2.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เจดียกลางน้ํา สังคมเอกชนชุมชน

แหลงเรียนรูและ 3.สะพานขามแมน้ํา/ลําคลอง 1 แหง และประชาชนรวม

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4.เรือนเพาะชํากลาไมชุมชน กันอนุรักษฟนฟูและ

ทรัพยากรปาชายเลน 5.ปรับปรุงอาคารสํานักงาน เสริมสรางความอุดม

6.ทาเทียบเรือ สมบูรณของปาชายเลน

2.สรางรายไดให

ชุมชนและประชาชน

ในพื้นที่โครงการ

62 สมทบงบประมาณโครงการ 1.เพื่อเปนการสงวน แหลงทองเที่ยวเชิง - - 8,200,000 - - จัดตั้งแหลง 1.สงเสริมการมีสวนรวม กองทรัพยากรฯ

ปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง อนุรักษและฟนฟู อนุรักษปาชายเลนเจดีย ทองเที่ยวเชิง และสรางจิตสํานึกให

"ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา ทรัพยากรปาชายเลน กลางน้ําประกอบดวย อนุรักษ ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 

อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ใหสมบูรณ 1.ศาลาเรียนรู/ศาลาพักผอน ปาชายเลน ประชาสังคมเอกชน

(ระยะที่ 2) 2.เพื่อพัฒนาเปน 2.ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เจดียกลางน้ํา ชุมชนและประชาชน

แหลงเรียนรูและ 3.สะพานขามแมน้ํา/ลําคลอง 1 แหง รวมกันอนุรักษฟนฟู

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4.เรือนเพาะชํากลาไมชุมชน และเสริมสรางความ

ทรัพยากรปาชายเลน 5.ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อุดมสมบูรณของ

6.ทาเทียบเรือ ปาชายเลน

2.สรางรายไดใหชุมชน

และประชาชน

ในพื้นที่โครงการ



หนา 289

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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63 กอสรางระบบรวบรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กอสรางระบบรวบรวม - - 380,000,000 - - น้ําเสียรอยละ น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

และระบบบําบัดน้ําเสียรวม บอบําบัดน้ําเสียใน น้ําเสียและระบบบําบัด 80 ที่เกิดขึ้น ตําบลมาบยางพร

ตําบลมาบยางพร  พื้นที่อําเภอปลวกแดง น้ําเสียตําบลมาบยางพร ในพื้นที่ไดรับ ไดรับการบําบัด

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ความจุ 2,500 ลบ.ม. การรวบรวมและ เปนไปตาม

จังหวัดระยอง บําบัดใหเปนไป มาตรฐาน

ตามมาตรฐาน

64 กอสรางระบบรวบรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กอสรางระบบรวบรวม - - - 350,000,000 - น้ําเสียรอยละ น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

และระบบบําบัดน้ําเสียรวม บอบําบัดน้ําเสียใน น้ําเสียและระบบบําบัด 80 ที่เกิดขึ้น ตําบลปลวกแดง

ตําบลปลวกแดง พื้นที่อําเภอปลวกแดง น้ําเสียตําบลปลวกแดง ในพื้นที่ไดรับ ไดรับการบําบัด

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ความจุ 2,000 ลบ.ม. การรวบรวม เปนไปตาม

จังหวัดระยอง และบําบัดให มาตรฐาน

เปนไปตาม

มาตรฐาน

65 จางควบคุมงานกอสรางระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จางควบคุมงานกอสราง - - 11,400,000 - - รอยละ 100 น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

รวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย บอบําบัดน้ําเสียใน ระบบรวบรวมน้ําเสีย ของงาน ตําบลมาบยางพร

รวมอําเภอปลวกแดง พื้นที่อําเภอปลวกแดง และระบบบําบัดน้ําเสีย กอสราง ไดรับการบําบัด

จังหวัดระยอง ตําบลมาบยางพร เสร็จเรียบรอย เปนไปตามมาตรฐาน

จางควบคุมงานกอสราง - - - 10,500,000 - รอยละ 100 น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

ระบบรวบรวมน้ําเสีย ของงาน ตําบลปลวกแดง

และระบบบําบัดน้ําเสีย กอสราง ไดรับการบําบัด

ตําบลปลวกแดง เสร็จเรียบรอย เปนไปตามมาตรฐาน

66 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อกอสรางอาคาร กอสรางอาคารเอนก - - 7,000,000 - - พื้นที่การ ศูนยกําจัดขยะฯ กองทรัพยากรฯ

เอนกประสงคภาย ประสงคพื้นที่ใชสอย ใชสอยของ มีอาคารสําหรับแสดง

ในศูนยกําจัดขยะ ไมนอยกวา 750 ตร.ม. อาคาร สินคาพื้นบานของ

มูลฝอยรวมแบบครบ ชุมชนโดยรอบ

วงจรจังหวัดระยอง ศูนยกําจัดขยะฯ
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67 บริหารจัดการขยะ เพื่อขนยายขยะเกา ดําเนินการขนยายขยะ - - 9,900,000 - - ปริมาณขยะเกา ไมมีขยะตกคางใน กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยตกคางสะสมในพื้นที่ สะสมในบริเวณสถานี เกาสะสมปริมาณ ตกคางสะสม พื้นที่ตําบลหวยยาง

ตําบลหวยยาง ขนถายขยะศูนย 30,000 ตันไปกําจัด รอยละ 100 และไมมีมลพิษจาก

อําเภอแกลงไปกําจัด ที่ศูนยขยะตนแบบ ไดถูกนําไป กองขยะเกาตกคาง

ที่ศูนยกําจัดขยะมูล ครบวงจร จังหวัดระยอง กําจัดอยาง ในพื้นที่

ฝอยรวมแบบครบ อยางถูกหลักวิชาการ ถูกหลักวิชาการ

วงจรจังหวัดระยอง

68 วางทอรวบรวมน้ําเสียและน้ําฝน เพื่อรวบรวมน้ําเสีย 1.วางทอระบายน้ํา - - 7,000,000 - - น้ําเสียและ น้ําเสียและน้ําฝน กองทรัพยากรฯ

ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย และน้ําฝนจาก ขนาดไมนอยกวา 0.6 ม. น้ําฝนภายใน ภายในศูนยกําจัดขยะฯ

รวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง อาคารมูลฝอย ความยาวรวมไมนอยกวา ศูนยกําจัดขยะฯ ไดรับการรวบรวม

ติดเชื้อลงสูบอ 300 ม. พรอมบอพัก รอยละ 100 เปนไปตามมาตรฐาน

บําบัดน้ําเสียภายใน 2.รางระบายน้ําคอนกรีต ไดรับการ

ศูนยกําจัดขยะฯ เสริมเหล็ก ความยาวรวม รวบรวม

ไมนอยกวา 100 ม.

3.ทอสูบน้ําเสียความ

ยาวรวมไมนอยกวา 

150 ม.

69 กอสรางอาคารที่พักอาศัย เพื่อใหพนักงานสถานี กอสรางที่พักอาศัยภายใน - - - 4,500,000 - จํานวนพนักงาน พนักงานสถานีขนถาย กองทรัพยากรฯ

ขนถายขยะมูลฝอย สถานีขนถายขยะมูลฝอย มีที่พัก ขยะมูลฝอยชุมชน

ชุมชน (ศูนยอําเภอ ชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง) (ศูนยอําเภอแกลง) 

แกลง) มีที่พักอาศัย มีที่พักอาศัย

70 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อรวบรวมและ กอสรางระบบรวบรวม - - - 50,000,000 - ปริมาณน้ําเสีย น้ําเสียจากหลุม กองทรัพยากรฯ

จัดการน้ําเสียบริเวณหลุม บําบัดน้ําเสียจาก น้ําเสียและระบบบําบัด จากหลุมฝงกลบ ฝงกลบไดรับการบําบัด

ฝงกลบ หลุมฝงกลบ น้ําเสียจากหลุมฝงกลบ ที่เขาสูระบบ อยางถูกหลักสุขาภิบาล
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71 ปรับปรุงระบบ เพื่อวางระบบน้ําใช 1.ปรับปรุงระบบสงน้ํา - - - 1,000,000 - พื้นที่และ ศูนยกําจัดขยะฯ กองทรัพยากรฯ

สาธารณูปโภค ภายในศูนยกําจัด ภายในศูนยกําจัดขยะฯ ความยาวทอ มีระบบน้ําใชเพียงพอ

ขยะมูลฝอยรวม 2.กอสรางระบบกักเก็บ ของระบบสงน้ํา กับความตองการ

แบบครบวงจร น้ําและระบบสงน้ํา

จังหวัดระยอง ภายในศูนยกําจัดขยะฯ

72 ติดตั้งระบบดับเพลิงภายใน ติดตั้งระบบดับเพลิง 1.ติดตั้งระบบดับเพลิง - - - 4,000,000 - พื้นที่การ มีระบบการแจงเตือน กองทรัพยากรฯ

อาคารคัดแยกขยะ และระบบสัญญาณ ภายในอาคารคัดแยก ควบคุมของ อัคคีภัยและระบบ

เตือนอัคคีภัยภายใน ขยะภายในศูนยกําจัด ระบบการแจง ดับเพลิงที่มี

อาคารคัดแยกขยะ ขยะฯ เตือนอัคคีภัย ประสิทธิภาพ

ของศูนยกําจัดขยะ 2.ติดตั้งระบบสัญญาณ

มูลฝอยรวมแบบ เตือนอัคคีภัย

ครบวงจรจังหวัด

ระยอง

73 กอสรางสถานีตรวจวัดคุณภาพ เพื่อตรวจวัดและ ติดตั้งสถานีตรวจวัด - - - 15,000,000 - การตรวจวัด ประชาชนไดรับทราบ กองทรัพยากรฯ

อากาศพรอมจอแสดงผล แสดงสภาพอากาศ คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศ ขอมูลคุณภาพอากาศ

จังหวัดระยอง บริเวณศูนยกําจัด พรอมติดตั้งจอแสดงผล ครบทุกพารา-

ขยะมูลฝอยรวม มิเตอรโดยวิธี

แบบครบวงจร ตามมาตรฐาน

จังหวัดระยอง ที่เกี่ยวของ

74 ปรับปรุงถนนบริเวณ เพื่อปรับปรุงและ ปรับปรุงและกอสราง - - - 4,000,000 - ปริมาณพื้นที่ ศูนยกําจัดขยะฯ กองทรัพยากรฯ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม กอสรางถนน ถนนบริเวณศูนยกําจัด ถนนที่ไดรับ มีถนนที่มีความ

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง บริเวณศูนยกําจัด ขยะฯ ความกวางถนน การปรับปรุง เหมาะสมในการสัญจร

ขยะฯ ไมนอยกวา 4 ม. และกอสราง
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75 ปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย เพื่อปรับปรุงบอ ปรับปรุงบอบําบัด - - - 7,000,000 - ปริมาณ บอบําบัดน้ําเสียของ กองทรัพยากรฯ

บําบัดน้ําเสียที่ 4 น้ําเสียโดยการปู HDPE น้ําเสีย ศูนยกําจัดขยะฯ มี

ของศูนยกําจัดขยะ ที่ไดรับการ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

มูลฝอยรวมแบบ บําบัดตอวัน และคุณภาพน้ําทิ้ง

ครบวงจร เปนไปตามมาตรฐาน

76 ปรับปรุงรั้วบริเวณศูนยกําจัด เพื่อกอสรางและ ปรับปรุงและกอสราง - - - 2,000,000 - ความยาวรั้ว ศูนยกําจัดขยะฯ มี กองทรัพยากรฯ

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ปรับปรุงรั้ว บริเวณ รั้วเหล็ก บริเวณศูนย บริเวณศูนย รั้วที่ไดมาตรฐาน

จังหวัดระยอง ศูนยกําจัดขยะฯ กําจัดขยะฯ กําจัดขยะฯ

ที่เพิ่มขึ้น

77 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบสาร - - - - 10,000,000 จํานวนระบบ ศูนยกําจัดขยะมีระบบ กองทรัพยากรฯ

เพื่อการบริหารจัดการขยะ สารสนเทศเพื่อ สนเทศภายในศูนยกําจัด สารสนเทศ สารสนเทศที่มี

ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เพิ่มประสิทธิภาพ ขยะฯ ที่ไดรับการ ประสิทธิภาพในการ

รวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง การบริหารจัดการ ปรับปรุง บริหารจัดการขยะ

ขยะภายในศูนย ภายในศูนย

กําจัดขยะฯ

78 จางเหมาบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการ บริหารจัดการโดยน้ํา - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละ 100 ขยะอินทรียที่ผานการ กองทรัพยากรฯ

ระบบหมักกาซชีวภาพ ระบบหมักกาซ ขยะอินทรีย ไมนอยกวา ของขยะอินทรีย คัดแยกไดรับการกําจัด

ชีวภาพ 250 ตัน/วัน มากําจัด ไดรับการกําจัด อยางถูกหลักสุขาภิบาล

และผลิตเปนไฟฟาได โดยไมตกคาง

ไมนอยกวา 1 เมกะวัตต และสามารถผลิต

ไฟฟาได 

1 เมกะวัตต
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79 สมทบงบประมาณโครงการ เพื่อจายเปนคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - - 10,450,000 - - รอยละ 100 อปท.จากอําเภอแกลง กองทรัพยากรฯ

เพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถาย ใชจายสมทบ สถานีขนถายขยะมูลฝอย ของขยะไดรับ อําเภอวังจันทร,อําเภอ

ขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนยอําเภอ งบประมาณโครงการ ชุมชน (ศูนยอําเภอแกลง) การคัดแยก เขาชะเมา มีสถานที่

แกลง) เพิ่มประสิทธิภาพ โดยกอสรางอาคาร กําจัดขยะอยางถูกหลัก

สถานีขนถายขยะ คัดแยกขยะ อาคารบม สุขาภิบาล

มูลฝอยชุมชน หมักปุย อาคารบําบัด

(ศูนยอําเภอแกลง) ระบบบําบัดน้ําเสีย

อาคารที่พักอาศัย ระบบ

สาธารณูปโภคขนาดพื้นที่

กอสรางไมนอยกวา

10,000 ตร.ม.

80 สมทบงบประมาณโครงการ เพื่อจายเปนคา 1.ระบบเตาเผามูลฝอย - - 35,700,000 - - สามารถรองรับ มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น กองทรัพยากรฯ

กอสรางศูนยกําจัดมูลฝอย ใชจายสมทบ ติดเชื้อความจุ 9.6 ตัน การกําจัดมูลฝอย มีการจัดการที่ถูกหลัก

ติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6 งบประมาณโครงการ พรอมอุปกรณ ติดเชื้อที่เกิดขึ้น สุขาภิบาล ไมเกิด

กอสรางศูนยกําจัด 2.ระบบบําบัดมลพิษ ในจังหวัดระยอง ปญหาตกคางหรือมี

มูลฝอยติดเชื้อ ทางอากาศ และจังหวัด การปนเปอนไปกับ

เขตบริการสุขภาพ 3.อาคารเตาเผามูลฝอย ใกลเคียง ขยะมูลฝอยทั่วไป

ที่ 6 ติดเชื้อขนาดพื้นที่ ไดมากกวา

กอสรางไมนอยกวา รอยละ 80 

1,700 ตร.ม. ของระบบเตา

เผามูลฝอย

ติดเชื้อ
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81 จางเหมาบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการ บริหารจัดการขยะ - - 175,200,000 175,200,000 175,200,000 รอยละ 100 ขยะมูลฝอยที่สงเขา กองทรัพยากรฯ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม ขยะมูลฝอยของ มูลฝอยภายในศูนย ของขยะมูลฝอย มายังศูนยกําจัดขยะฯ

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง ศูนยกําจัดขยะ กําจัดขยะฯ ไดไมนอย ที่สงเขามายัง ไดรับการจัดการอยาง

มูลฝอยรวมแบบ กวา 1,200 ตัน/วัน ศูนยกําจัดขยะฯ ถูกหลักสุขาภิบาล

ครบวงจร ไดรับการจัดการ

จังหวัดระยอง ไมมีตกคาง

82 สมทบงบประมาณโครงการ เพื่อจายเปนคา เทศบาลนครระยอง - - 80,400,000 - - น้ําเสียรอยละ น้ําเสียในพื้นที่เทศบาล กองทรัพยากรฯ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร ใชจายสมทบ เทศบาลตําบลทับมา 80 ที่เกิดขึ้น นครระยอง เทศบาล

จัดการน้ําเสียในพื้นที่เขต งบประมาณโครงการ และเทศบาลตําบล ในพื้นที่ ไดรับ ตําบลทับมา และ

ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพิ่มประสิทธิภาพ เนินพระ มีระบบบําบัด การบําบัดให เทศบาลตําบลเนินพระ

(พื้นที่จัดการน้ําเสีย เทศบาล ระบบบริหารจัดการ น้ําเสียขนาดไมนอยกวา เปนไปตาม ไดรับการบําบัดเปนไป

นครระยอง) น้ําเสียในพื้นที่เขต 30,000 ลบ.ม. มาตรฐาน ตามมาตรฐาน

ควบคุมมลพิษ

จังหวัดระยอง

(พื้นที่จัดการน้ําเสีย

เทศบาลนครระยอง)

83 สมทบงบประมาณโครงการ เพื่อจายเปนคา 1.กอสรางระบบรวบรวม - - 73,000,000 - - น้ําเสียรอยละ น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม ใชจายสมทบ น้ําเสียและระบบบําบัด 80 ที่เกิดขึ้น ไดรับการบําบัด

อําเภอปลวกแดง งบประมาณโครงการ น้ําเสีย ต.มาบยางพร ในพื้นที่ ไดรับ เปนไปตามมาตรฐาน

กอสรางระบบ ความจุ 2,500 ลบ.ม. การรวบรวม

บําบัดน้ําเสียรวม 2.กอสรางระบบรวบรวม และบําบัดให

อําเภอปลวกแดง น้ําเสียและระบบบําบัด เปนไปตาม

น้ําเสีย ต.ปลวกแดง มาตรฐาน

ความจุ 2,000 ลบ.ม.
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84 สมทบงบประมาณโครงการ เพื่อจายเปนคาใชจาย 1.กอสรางระบบรวบรวม - - 73,000,000 - - น้ําเสียรอยละ น้ําเสียในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบฝงกลบ สมทบงบประมาณ น้ําเสียและระบบบําบัด 80 ที่เกิดขึ้น ไดรับการบําบัด

ขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก โครงการเพิ่ม น้ําเสีย ต.มาบยางพร ในพื้นที่ ไดรับ เปนไปตามมาตรฐาน

สุขาภิบาลภายในศูนยกําจัดขยะ ประสิทธิภาพระบบ ความจุ 2,500 ลบ.ม. การรวบรวม

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร บําบัดน้ําเสียรวม 2.กอสรางระบบรวบรวม และบําบัดให

จังหวัดระยอง อําเภอปลวกแดง น้ําเสียและระบบบําบัด เปนไปตาม

น้ําเสีย ต.ปลวกแดง มาตรฐาน

ความจุ 2,000 ลบ.ม.

85 บริหารจัดการขยะภายใน เพื่อบริหารจัดการ ขยะเกาในหลุมฝงกลบ - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ปริมาณขยะ ขยะมูลฝอยภายใน กองทรัพยากรฯ

หลุมฝงกลบอยางถูกหลัก ขยะภายในหลุมฝง ไดรับการบริหารจัดการ ภายในหลุมฝง หลุมฝงกลบไดรับการ

สุขาภิบาล กลบอยางถูกหลัก อยางถูกหลักสุขาภิบาล กลบไมนอยกวา จัดการใหมีพื้นที่

สุขาภิบาล ภายใน รอยละ 80 สําหรับรองรับขยะใหม

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอย ไดรับการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมแบบครบวงจร อยางถูกหลัก

จังหวัดระยอง สุขาภิบาล

86 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ไมกอใหเกิดมลพิษ ศาสนสถานในจังหวัด สุขลักษณะและ

ทางอากาศ ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

87 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - 2,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดหนองพะวา ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.บางบุตร อ.บานคาย ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดหนองพะวา ต.บางบุตร สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ
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88 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - 2,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดหวงหิน ต.ชากบก ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดหวงหิน ต.ชากบก สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

89 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - 2,000,000 - - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดกระบกขึ้นผึ้ง ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.บานคาย อ.บานคาย ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดกระบกขึ้นผึ้ง สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ ต.บานคาย อ.บานคาย ลดปญหามลพิษ

จ.ระยอง ทางอากาศ

90 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดปากน้ํา ต.ปากน้ํา ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดปากน้ํา ต.ปากน้ํา สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

91 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดโขดทิมธาราม ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดโขดทิมธาราม สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ ต.ทาประดู ลดปญหามลพิษ

 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทางอากาศ

92 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดธงหงส ต.กระเฉด ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดธงหงส ต.กระเฉด สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ
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93 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดตรีรัตนาราม ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดตรีรัตนาราม สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ลดปญหามลพิษ

จ.ระยอง ทางอากาศ

94 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษใน เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

พื้นที่วัดชากลูกหญา ต.หวยโปง ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดชากลูกหญา สุขลักษณะและ

ทางอากาศ ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง ลดปญหามลพิษ

จ.ระยอง ทางอากาศ

95 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดชากพง ต.ชากพง ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.แกลง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดชากพง ต.ชากพง สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย  จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

96 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดสนามรัตนาวาส ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.ชากพง อ.แกลง  จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดสนามรัตนาวาส สุขลักษณะและ

ทางอากาศ ต.ชากพง อ.บานคาย ลดปญหามลพิษ

จ.ระยอง ทางอากาศ
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97 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดบุนนาค ต.ชากโดน ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.แกลง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดบุนนาค ต.ชากโดน สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย  จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

98 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดพังราด ต.พังราด ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.แกลง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดพังราด ต.พังราด สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.แกลง จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

99 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดทากง ต.พังราด ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.แกลง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดทากง ต.พังราด สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.แกลง จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

100 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดบานคาย ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดบานคาย ต.บานคาย สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

101 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดหนองคอกหมู ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดหนองคอกหมู ต.ตาขัน สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ
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102 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดชากกอไผ ต.ชากบก ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดชากกอไผ ต.ชากบก สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

103 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษใน เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

พื้นที่วัดเขาโพธิ์ ต.หนองละลอก ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดเขาโพธิ์ สุขลักษณะและ

ทางอากาศ ต.หนองละลอก ลดปญหามลพิษ

อ.บานคาย จ.ระยอง ทางอากาศ

104 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดตาขัน ต.ตาขัน ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดตาขัน ต.ตาขัน สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

105 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดอางแกว ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.หนองละลอก อ.บานคาย ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดตาขัน ต.ตาขัน สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ อ.บานคาย จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

106 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดคลองกรํา ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดคลองกรํา ต.ตาสิทธิ์ สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ
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107 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดพลา ต.พลา ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.บานฉาง จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดพลา ต.พลา สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.บานฉาง จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

108 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดเขาหินแทน ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.วังจันทร อ.วังจันทร จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดเขาหินแทน สุขลักษณะและ

ทางอากาศ ต.วังจันทร อ.วังจันทร ลดปญหามลพิษ

จ.ระยอง ทางอากาศ

109 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดเขาตลาดสิงหเสนี ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดเขาตลาดสิงหเสนี สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ ต.พลงตาเอี่ยม ลดปญหามลพิษ

อ.วังจันทร จ.ระยอง ทางอากาศ

110 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดยางเอน ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดยางเอน สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ ต.หวยทับมอญ ลดปญหามลพิษ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ทางอากาศ

111 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดกระเฉท ต.มาบขา ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดกระเฉท ต.มาบขา สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ
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112 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดเขาแกแล ต.มะขามคู ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดเขาแกแล ต.มะขามคู สุขลักษณะและ

ทางอากาศ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ลดปญหามลพิษ

ทางอากาศ

113 ติดตั้งเตาเผาศพแบบไรมลพิษ เพื่อใหมีฌาปนสถาน ติดตั้งเตาเผาศพแบบ - - 2,000,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง กองแผนฯ

ในพื้นที่วัดประสิทธาราม ที่ถูกสุขลักษณะและ ไรมลพิษภายในพื้นที่ เตาเผาศพ มีฌาปนสถานที่ถูก

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ไมกอใหเกิดมลพิษ วัดประสิทธาราม สุขลักษณะและ

จ.ระยอง ทางอากาศ ต.พนานิคม ลดปญหามลพิษ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทางอากาศ

รวม 856,700,000       2,234,164,400   3,387,320,000   1,775,443,400    922,689,400     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ยทุธศาสตรที์่ 4 
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     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 

 

 

 

 



หนา 302

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตอลิขสิทธิ์ระบบเครือขาย 1.เพื่อดูแลรักษาการ อุปกรณระบบเครือขาย 1,137,700 1,137,700 1,137,700 1,137,700 1,137,700 รอยละ ผูใชงานระบบตาง ๆ สํานักปลัดฯ

ภายในของ อบจ.ระยอง ใชงานระบบเครือขาย ภายในขององคกรสามารถ ของระบบ ผานระบบเครือขาย

ภายในขององคกร ใชงานไดตามปกติรองรับ เครือขาย ภายในสามารถทํางาน

2.เพื่อตอลิขสิทธิ์/ การใชงานระบบเครือขาย คอมพิวเตอร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประกันอุปกรณของ

ระบบเครือขายภายใน

องคกร

2 ตอลิขสิทธิ์ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาและ อุปกรณระบบรักษาความ 820,500 820,500 820,500 820,500 820,500 รอยละ สามารถปองกันภัย สํานักปลัดฯ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอลิขสิทธิ์/ประกัน ปลอดภัยทางดาน ของอุปกรณ ทางดานเทคโนโลยี

ทางดานภัยคุกคามจากภายนอก อุปกรณระบบรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา สารสนเทศจากภายนอก

องคกรของ อบจ.ระยอง ความปลอดภัยทางดาน ทางดานภัยคุกคามจาก ความ ได

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายนอกสามารถใชงาน ปลอดภัย

ทางดานภัยคุกคาม ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากภายนอกองคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพื่อบริการจัดทําบัตร จัดซื้อเครื่องผลิตบัตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน บุคลากรไดรับ สํานักปลัดฯ

ดานการจัดทําบัตรประจําตัว ประจําตัวบุคลากรใน ประจําตัวเจาหนาที่และ ผูที่ไดรับ ความสะดวกใน

สังกัด อบจ.ระยอง บุคลากร ในสังกัด บริการ การจัดทําบัตร

อบจ.ระยอง ประจําตัว

4 ตอลิขสิทธิ์ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาและ อุปกรณระบบรักษา 1,999,500 1,999,500 1,999,500 1,999,500 1,999,500 รอยละ สามารถปองกันภัย สํานักปลัดฯ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอลิขสิทธิ์/ประกัน ความปลอดภัยทางดาน ของอุปกรณ ทางดานเทคโนโลยี

ภายในองคกรของ อบจ.ระยอง อุปกรณระบบรักษา เทคโนโลยีสารสนเทศภาย ระบบงาน สารสนเทศจากภายใน

ความปลอดภัยทางดาน ในขององคกรสามารถใช ดาน ระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี

ภายในขององคกร

5 ตอลิขสิทธิ์ระบบบริหาร เพื่อดูแลรักษาและ ตอลิขสิทธิ์ระบบบริหาร 1,683,000 1,683,000 1,683,000 1,683,000 1,683,000 รอยละของ สามารถบริหารจัดการ สํานักปลัดฯ

จัดการทางดานเทคโนโลยี ตอลิขสิทธิ์/ประกัน จัดการทางดานเทคโนโลยี อุปกรณระบบ ระบบคอมพิวเตอร

สารสนเทศ ของ อบจ.ระยอง อุปกรณระบบบริหาร สารสนเทศใหสามารถใช บริหารจัดการ ภายในองคกรได

จัดการทางดาน งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคกร

6 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - 470,000 470,000 470,000 470,000 จํานวน ระบบเครือขายภายใน สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบเครือขาย สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ คนที่เขาระบบ ขององคการบริหาร

ภายในขององคการบริหาร ปฏิบัติงาน ระบบเครือขายภายในของ สวนจังหวัดระยอง 

สวนจังหวัดระยอง องคการบริหารสวนจังหวัด มีประสิทธิภาพ

ระยอง มากขึ้น
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน ระบบบริหารจัดการ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบบริหาร สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ คนที่เขาระบบ ทางดานเทคโนโลยี

จัดการทางดานเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการทาง สารสนเทศของ

สารสนเทศขององคการบริหาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง ขององคการบริหารสวน สวนจังหวัดระยอง 

ระยอง มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

8 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - 490,000 490,000 490,000 490,000 จํานวน อุปกรณจัดเก็บ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณจัดเก็บขอมูลจราจร สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณ คนที่เขาระบบ ขอมูลจราจรทาง

ทางคอมพิวเตอรขององคการ ปฏิบัติงาน จัดเก็บขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร

บริหารสวนจังหวัดระยอง คอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพ

9 จางเหมาดูแลระบบบริหาร เพื่อดูแลระบบบริหาร ระบบบริหารงานบุคลากร 600,000 600,000 600,000 480,000 480,000 รอยละของ ผูใชงานระบบบริหาร สํานักปลัดฯ

งานบุคลากรของ อบจ.ระยอง งานบุคลากรของ สามารถใชงานไดอยางมี ระบบ งานบุคลากรสามารถ

องคการใหสามารถ ประสิทธิภาพ บริหารงาน ใชงานได

ใชงานได บุคลากรของ

อบจ.ระยอง

10 จางเหมาดูแลระบบสํานักงาน เพื่อดูแลระบบ ระบบสํานักงานอิเล็ก- 600,000 600,000 600,000 480,000 480,000 รอยละของ ผูใชงานระบบสํานักงาน สํานักปลัดฯ

อิเล็กทรอนิกสของ อบจ.ระยอง สํานักงานอิเล็กทรอนิกส ทรอนิกสขององคกร ระบบ อิเล็กทรอนิกสสามารถ

ขององคกรใหสามารถ สามารถใชงานไดอยางมี อิเล็กทรอนิกส ใชงานได

ใชงานได ประสิทธิภาพ ของ อบจ.ระยอง

11 ปรับปรุงอุปกรณระบบ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ มีระบบจัดเก็บขอมูลของ 1,850,000 - - - - รอยละของ องคกรสามารถใชงาน สํานักปลัดฯ

จัดเก็บขอมูลของเว็บไซต (Proxy) ระบบจัดเก็บขอมูล เว็บไซต เพื่อใชในการกรอง ระบบจัดเก็บ เว็บไซตตางๆ ไดรวดเร็ว

ของเว็บไซต (Proxy) เว็บไซตในการใชงานของ ขอมูล

องคกร
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 ปรับปรุงระบบบริหาร เพื่อปรับปรุงระบบ สามารถใชระบบบริหาร 1,950,000 - - - - รอยละของ องคกรสามารถใชงาน สํานักปลัดฯ

จัดการเครือขายคอมพิวเตอร (NSM) บริหารจัดการเครือขาย จัดดารเครือขาย ระบบบริหาร เว็บไซตตางๆ ไดรวดเร็ว

คอมพิวเตอรภายใน คอมพิวเตอรภายใน ในการ จัดการ

ในการดูแลระบบ ดูแลระบบเครือขาย

เครือขาย

13 คาปวยการสําหรับอาสาสมัคร เพื่อเปนการชวยเหลือ เงินชวยเหลืออาสาสมัคร 71,251,200 71,251,200 71,251,200 71,251,200 71,251,200 จํานวน อาสาสมัครสาธารณสุข สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุขประจํา อาสาสมัคร ประจําหมูบาน 

ประจําหมูบานใหมี หมูบานของ อบจ.ระยอง สาธารณสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวนมากขึ้น ประจําหมูบาน

14 จางเหมาดูแลระบบ เพื่ออํานวยความ จางเหมาดูแลระบบเว็บไซต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนคนที่ ระบบเว็บไซตของ สํานักปลัดฯ

เว็บไซตขององคการบริหารสวน สะดวกในการ ขององคการบริหารสวน เขาเว็บไซต อบจ.ระยอง 

จังหวัดระยองระยะเวลา 1 ป ปฏิบัติงาน จังหวัดระยอง ระยะ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวลา 1 ป

15 จางเหมาดูแลระบบ เพื่ออํานวยความ จางเหมาดูแลระบบ 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 จํานวนผูที่ใช ระบบจัดการ สํานักปลัดฯ

สารสนเทศ สําหรับการบริหาร สะดวกในการ สารสนเทศ สําหรับการ บริการระบบ ศูนยเครือขาย

จัดการศูนยเครือขาย เพื่อแกไข ปฏิบัติงาน บริหารจัดการศูนย มีประสิทธิภาพ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ เครือขายเอแกไขสงเสริม มากขึ้น

พัฒนาทองถิ่น จังหวัดระยอง

16 จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ เพื่ออํานวยความ จัดทําระบบจัดเก็บ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน มีระบบจัดเก็บ สํานักปลัดฯ

อิเล็กทรอนิกส สะดวกในการ เอกสารในรูปแบบ เอกสาร เอกสารที่มี

ปฏิบัติงาน อิเล็กทรอนิกส ในระบบ ประสิทธิภาพ

17 เพิ่มขยายประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยความ จัดทําโครงการเพิ่มขยาย 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 จํานวน ระบบบริหารจัดการ สํานักปลัดฯ

ระบบบริหารจัดการทางดาน สะดวกในการ ประสิทธิภาพระบบ ระบบ ทางดานเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ปฏิบัติงาน บริหารจัดการทางดาน ปองกันไวรัส สารสนเทศ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของ อบจ.ระยอง
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18 ระบบสํารองไฟสําหรับ เพื่ออํานวยความ จัดทําโครงการระบบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน ระบบสํารองไฟของ สํานักปลัดฯ

หองศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ สะดวกในการ สํารองไฟสําหรับหองศูนย เครื่องสํารองไฟ ศูนยืปฏิบัติการ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

 ขององคการบริหารสวน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จังหวัดระยอง

19 เปลี่ยนระบบบริหารจัดการ เพื่ออํานวยความ เปลี่ยนระบบบริหารจัดการ 1,966,000 1,966,000 1,966,000 1,966,000 1,966,000 จํานวน ระบบบริหารจัดการ สํานักปลัดฯ

เครือขายคอมพิวเตอรของ สะดวกในการ เครือขายคอมพิวเตอรของ เครื่องคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ปฏิบัติงาน องคการบริหารสวน แมขาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จังหวัดระยอง

20 เปลี่ยนระบบเครือขาย เพื่ออํานวยความ เปลี่ยนระบบเครือขาย 1,197,000 1,197,000 1,197,000 1,197,000 1,197,000 จํานวนผูที่ ระบบเครือขายไรสาย สํานักปลัดฯ

ไรสาย ขององคการบริหารสวน สะดวกในการ ไรสาย ขององคการบริหาร เขาใช internet มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จังหวัดระยอง ปฏิบัติงาน สวนจังหวัดระยอง

21 เปลี่ยนระบบจัดเก็บ เพื่ออํานวยความ เปลี่ยนระบบจัดเก็บ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนขอมูล ระบบจัดเก็บขอมูล สํานักปลัดฯ

ขอมูลของเว็บไซต สะดวกในการ ขอมูลของเว็บไซต ในระบบ ของเว็บไซต

ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

22 คาจางเหมาเจาหนาที่รักษา เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่รักษา 2,311,700 2,311,700 2,311,700 2,311,700 2,311,700 แบบประเมิน อาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ

ความสะอาดสถานที่ราชการ สํานักงานมีความ ความสะอาดสถานที่ ความพึงพอใจ อบจ.ระยอง มีความ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด สะอาด เรียบรอย ราชการ ของ อบจ.ระยอง ในการทําความ สะอาดเรียบรอย

ระยอง สะอาด

23 คาจางเหมาเจาหนาที่รักษา เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่รักษา 3,057,600 3,057,600 3,057,600 3,057,600 3,057,600 ความพึงพอใจ อบจ.ระยอง มีความ สํานักปลัดฯ

ความปลอดภัย สถานที่ราชการ สํานักงานมีความ ความปลอดภัย สถานที่ ของผูที่มา ปลอดภัยมากขึ้น

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ปลอดภัย ราชการ ของ อบจ.ระยอง ติดตอราชการ
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24 คาจางเหมาบุคคลทําหนาที่จัดเก็บ เพื่ออํานวยความ จางเหมาบุคคลทําหนาที่ 1,062,000 1,062,000 1,062,000 1,062,000 1,062,000 ความพึงพอใจ การใชบริการที่ สํานักปลัดฯ

คาบริการ ประจําทาเทียบเรือ สะดวกใหกับประชาชน จัดเก็บคาบริการ ประจํา  ของประชาชน ทาเทียบเรือ มีความ

เกาะเสม็ด ที่มาใชบริการ ทาเทียบเรือเกาะเสม็ด ที่มาใชบริการ เปนระเบียบ ประชาชน

ทาเทียบเรือเกาะเสม็ด จํานวน 3 คน และจัด ทาเทียบเรือ เขามาใชบริการ

คิวเรือ ประจําทาเทียบเรือ เกาะเสม็ด เพิ่มมากขึ้น

จํานวน 2 คน

25 คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาสภาพ เพื่อใหสภาภูมิทัศน จางเหมาดูแลรักษาสภาพ 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 ความพึงพอใจ ภูมิทัศนโดยรอบของ สํานักปลัดฯ

ภูมิทัศนโดยรอบสวนสาธารณะ ของสวนสาธารณะ ภูมิทัศนโดยรอบรวมทั้ง ของประชาชน สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ตนไมและสวนดอกไม ที่มาใชบริการของ เฉลิมพระเกียรติฯมีความ

มหามงคลพระราชพิธีพระบรม มีความสวยงาม ของสวนสาธารณะ สวนสาธารณะ สวยงาม ประชาชน

ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เขามาใชบริการ

หมูที่ 2 ต.บางบุตร อ.บานคาย เพิ่มมากขึ้น

จ.ระยอง

26 คาจางเหมาจัดทําวารสาร เพื่อเผยแพร จางเหมาจัดทําวารสาร 999,000 999,000 999,000 999,000 999,000 จํานวน ทําใหบุคคลภายนอก สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ อบจ.ระยอง ประชาสัมพันธงาน ประชาสัมพันธ วารสาร รูจัก อบจ.ระยอง

ของ อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง ความสามารถ ในการ

จัดทําแผนฯขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

27 คาจางเหมาดูแลความสะอาดและ เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณ จางเหมาดูแลความสะอาด 406,800 406,800 406,800 406,800 406,800 ความพึงพอใจ ภูมิทัศนโดยรอบของ สํานักปลัดฯ

บํารุงรักษาสวนหยอมบริเวณ หนาอาคารสํานักงาน และบํารุงรักษาสวนหยอม ของประชาชน สวนหยอมหนา อบจ.

ดานหนา อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง มีความ บริเวณดานหนา อบจ. ที่มาติดตอราชการ ระยอง มีความสะอาด

สะอาด เรียบรอย ระยอง เรียบรอย

28 ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน เพื่อพัฒนาความรู ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ลูกเสือชาวบาน สํานักปลัดฯ

ของจังหวัดระยอง ความสามารถของ ของจังหวัดระยอง ลูกเสือชาวบาน ในจังหวัดระยอง

ลูกเสือชาวบาน ที่เขารับ มีความรู ความสามารถ

ในจังหวัดระยอง การอบรม เพิ่มมากขึ้น 
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29 ปรับปรุงระบบเว็บไซตของ เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงระบบเว็บไซต - 874,000        - - - จํานวนผูที่ เว็บไซตขององคการ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในการปฏิบัติงาน 2 ภาษา เปลี่ยนอุปกรณ ใชบริการระบบ บริหารสวนจังหวัดระยอง

จัดเก็บเว็บไซต มีประสิทธิภาพมากขึ้น

30 เปลี่ยนระบบรักษาความปลอภัย เพื่ออํานวยความสะดวก เปลี่ยนอุปกรณระบบ - 350,000        - - - จํานวนผูที่เขาใช ระบบรักษาความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง ในการปฏิบัติงาน ปองกันไวรัสภายนอก ระบบ ทางดานเทคโนโลยี

ดานภัยคุกคามจากภายนอกองคกร ที่มากับจดหมาย สารสนเทศทางดานภัย

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อิเล็กทรอนิกส คุกคามจากภายนอกองคกร

 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

31 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก จางเหมาบํารุงรักษาและ - 480,000        480,000        480,000        480,000        จํานวนผูที่เขาใช ระบบจัดเก็บขอมูลของ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณและระบบจัดเก็บขอมูล ในการปฏิบัติงาน ซอมแซมแกไขอุปกรณและ ระบบ เว็บไซตขององคการ

ของเว็บไซตขององคการบริหารสวน ระบบจัดเก็บขอมูลของ บริหารสวนจังหวัด

จังหวัดระยอง เว็บไซตขององคการบริหาร มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สวนจังหวัดระยอง

32 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก จางเหมาบํารุงรักษาและ - 470,000        470,000        470,000        470,000        จํานวนผูที่เขาใช ระบบเครือขายไรสาย สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณและระบบเครือขาย ในการปฏิบัติงาน ซอมแซมแกไขอุปกรณ ระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไรสายขององคการบริหารสวน และระบบเครือขายไรสาย

จังหวัดระยอง ขององคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง

33 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อความปลอดภัยของ จางเหมาซอมแซมแกไข - 352,000        352,000        352,000        352,000        จํานวน บุคลากรและประชาขน สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณและระบบกลองโทรทัศน บุคลากรและประชาชน อุปกรณและระบบกลอง กลองวงจรปด ที่เขามาใชบริการภายใน

วงจรปดรอบสํานักงานองคการ ผูเขามาใชบริการภายใน โทรทัศนวงจรปดของ ที่ซอมแซมแกไข องคการบริหารสวนจังหวัด

บริหารสวนจังหวัดระยอง องคการบริหารสวน องคการบริหารสวน ระยอง มีความปลอดภัยใน

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
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34 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อความปลอดภัยของ จางเหมาซอมแซมแกไข - 452,000        452,000        452,000        452,000        จํานวน ประชาชนที่เขามาใชบริการ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณและระบบกลองโทรทัศน ผูเขามาใชบริการภายใน อุปกรณและระบบกลอง กลองวงจรปด ภายในสนามกีฬากลาง

วงจรปดสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สนามกีฬากลางจังหวัด โทรทัศนวงจรปดสนามกีฬา ที่ซอมแซมแกไข จังหวัดระยอง มีความ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ระยอง กลางจังหวัดระยองของ ปลอดภัยในชีวิตและ

องคการบริหารสวนจังหวัด ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

ระยอง

35 เปลี่ยนอุปกรณปองกันเครือขาย เพื่ออํานวยความสะดวก เปลี่ยนอุปกรณปองกัน - 1,000,000     - - - จํานวนอุปกรณ องคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

(Next Generation Firewall) ในการปฏิบัติงาน เครือขาย (Next ปองกันเครือขาย จังหวัดระยอง มีระบบ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง Generation Firewall) ปองกันเครือขายที่มี

ขององคการบริหารสวน ประสิทธิภาพมากขึ้น

จังหวัดระยอง

36 คาใชจายในการตออายุโดเมนเนม เพื่อใหองคการบริหาร ตออายุโดเมนเนมเว็บไซต - 10,000          - - - จํานวนผูที่เขาใช องคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

เว็บไซตขององคการบริหารสวน สวนจังหวัดระยองมี ขององคการบริหารสวน ระบบ จังหวัดระยอง มีระบบ

จังหวัดระยอง ระบบอินเตอรเน็ตที่ จังหวัดระยอง อินเตอรเน็ตที่มี

ใชงานไดอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประสิทธิภาพมากขึ้น

37 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก จางเหมาบํารุงรักษาและ - 500,000        - - - อุปกรณระบบ องคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณและระบบสื่อสารการ ในการปฏิบัติงาน ซอมแซมแกไขอุปกรณ สื่อสารการ จังหวัดระยอง มีระบบ

สั่งการผานวิทยุเครือขายดิจิตอล ระบบสื่อสารการสั่งการ สั่งการผานวิทยุ สื่อสารการสั่งการผาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ผานวิทยุเครือขายดิจิตอล เครือขายดิจิตอล วิทยุเครือขายดิจิตอล

ระยอง ขององคการบริหารสวน ที่มีประสิทธิภาพ

จังหวัดระยอง

38 ปรับปรุงระบบไฟฟาขององคการ เพื่อความปลอดภัยและ ปรับปรุงระบบไฟฟาของ - 496,000        - - - ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาขององคการ สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดระยอง อํานวยความสะดวกใน องคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ บริหารสวนจังหวัดระยอง

การปฏิบัติงาน ระยอง(อาคารหลังเกา)  ไดรับการปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

39 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายใน เพื่อความปลอดภัย จางเหมาติดตั้งกลอง - 3,366,980 - - - จํานวนกลอง บุคลากรและ สํานักปลัดฯ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ของบุคลากรและ วงจรปดของสวนสาธารณะ วงจรปด ประชาชนที่เขามา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี ประชาชนผูเขามา เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ติดตั้ง ใชบริการภายใน

พระบรมราชาภิเษก ใชบริการ สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ

เฉลิมพระเกียรติฯ มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่ม

มากขึ้น

40 ฝกอบรมการถายโอนภารกิจของ เพื่อใหบุคลากรมีความ อบรมบุคลากรในสังกัด - 300,000 - - - จํานวน บุคลากรที่ไดรับการ สํานักปลัดฯ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน เขาใจในเรื่องของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูเขารับ อบรม มีความเขาใจ

จังหวัดระยอง ระเบียบการถายโอน ในจังหวัดระยอง การอบรม ในเรื่องของระเบียบ

ภารกิจ การถายโอนภารกิจ

ที่ถูกตองและสามารถ

นํามาใชในการปฏิบัติ

งานได

41 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 470,000 470,000 470,000 จํานวน ระบบเครือขาย สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบเครือขาย สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ คนที่เขาระบบ ภายในของ

ภายในขององคการบริหาร ปฏิบัติงาน ระบบเครือขายภายในของ องคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง องคการบริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดระยอง 

ระยอง มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น
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   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

42 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 450,000 450,000 450,000 จํานวน ระบบบริหารจัดการ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบบริหาร สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ คนที่เขาระบบ ทางดานเทคโนโลยี

จัดการทางดานเทคโนโลยี ปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการทาง สารสนเทศของ

สารสนเทศขององคการบริหาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง ขององคการบริหารสวน สวนจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

43 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อความปลอดภัย จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 352,000 352,000 352,000 จํานวนกลอง บุคลากรและ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณและระบบกลอง ของบุคลากรและ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ วงจรปดที่ ประชาชนที่เขามา

โทรทัศนวงจรปดรอบสํานักงาน ประชาชนผูเขามาใช ระบบกลองโทรทัศน ซอมแซมแกไข ใชบริการภายใน

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง บริการภายใน วงจรปด สนามกีฬากลาง องคการบริหารสวน

องคการบริหารสวน จังหวัดระยองขององคการ จังหวัดระยอง มี

จังหวัดระยอง บริหารสวนจังหวัดระยอง ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

เพิ่มมากขึ้น

44 จางเหมาบํารุงรักษาซอมแซมแกไข เพื่อความปลอดภัย จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 452,000 452,000 452,000 จํานวนกลอง ประชาชนที่เขามาใช สํานักปลัดฯ

อุปกรณและระบบกลองโทรทัศน ของผูเขามาใชบริการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ วงจรปดที่ บริการภายในสนาม

วงจรปดสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ภายในสนามกีฬา ระบบกลองโทรทัศน ซอมแซมแกไข กีฬาฯมีความ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วงจรปด สนามกีฬากลาง ปลอดภัยในชีวิตและ

จังหวัดระยองขององคการ ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

บริหารสวนจังหวัดระยอง 



หนา 312

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

45 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 470,000 470,000 470,000 จํานวนคน ระบบเครือขาย สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบเครือขาย สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณ ที่เขาระบบ ไรสายมี

ไรสายขององคการบริหาร ปฏิบัติงาน และระบบเครือขายไรสาย ประสิทธิภาพมากขึ้น

สวนจังหวัดระยอง ขององคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง

46 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 480,000 480,000 480,000 จํานวนคน ระบบจัดเก็บขอมูล สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบจัดเก็บขอมูล สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณ ที่เขาระบบ ของเว็บไซต

ของเว็บไซต ขององคการ ปฏิบัติงาน และระบบจัดเก็บขอมูล มีประสิทธิภาพ

บริหารสวนจังหวัดระยอง ของเว็บไซต ขององคการ มากขึ้น

บริหารสวนจังหวัดระยอง

47 จางเหมาบํารุงรักษา และแกไข เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษา และ - - 350,000 350,000 350,000 จํานวนคน ระบบเว็บไซต สํานักปลัดฯ

ระบบเว็บไซต ขององคการ สะดวกในการ แกไขระบบเว็บไซต ที่เขาระบบ มีประสิทธิภาพ

บริหารสวนจังหวัดระยอง ปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน มากขึ้น

จังหวัดระยอง

48 จางเหมาบํารุงรักษา และซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 270,000 270,000 270,000 จํานวนคน ระบบรักษาความ สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณ และระบบ สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ ที่เขาระบบ ปลอดภัยทางดาน

รักษาความปลอดภัยทางดาน ปฏิบัติงาน ระบบปองกันไวรัส เทคโนโลยีสารสน

เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานภัย ภายนอกที่มากับจดหมาย เทศทางดานภัย

คุกคามจากภายนอกองคกรของ อิเล็กทรอนิกส คุกคามจากภายนอก

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง องคกรมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น
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   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

49 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 450,000 450,000 450,000 จํานวนอุปกรณ ระบบปองกัน สํานักปลัดฯ

แกไขอุปกรณปองกันเครือขาย สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณ ปองกัน เครือขาย (Next 

(Next Generation Firewall) ปฏิบัติงาน ปองกันเครือขาย(Next เครือขาย Generation 

ขององคการบริหารสวน Generation Firewall) Firewall) 

จังหวัดระยอง ขององคการบริหารสวน มีประสิทธิภาพ

จังหวัดระยอง มากขึ้น

50 จางเหมาบํารุงรักษาและ เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 500,000 500,000 500,000 จํานวนคน ระบบจัดเก็บ สํานักปลัดฯ

ซอมแซมแกไขอุปกรณ และระบบ สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณ ที่เขาระบบ เอกสารในรูปแบบ

จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ ปฏิบัติงาน และระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส มี

อิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประสิทธิภาพมากขึ้น

51 จางเหมาบํารุงรักษาและ เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงและ - - 378,000 378,000 378,000 จํานวนคน ระบบจดหมาย สํานักปลัดฯ

ซอมแซมแกไขระบบจดหมาย สะดวกในการ ซอมแซมแกไขระบบ ที่เขาระบบ อิเล็กทรอนิกส

อิเล็กทรอนิกส (e - mail) ของ ปฏิบัติงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มากขึ้น

52 จางเหมาบํารุงรักษาและ เพื่ออํานวยความ จางเหมาบํารุงรักษาและ - - 350,000 350,000 350,000 จํานวนกลอง บุคลากรในสังกัด สํานักปลัดฯ

ซอมแซมแกไขอุปกรณและระบบ สะดวกในการ ซอมแซมแกไขอุปกรณและ วงจรปดที่ องคการบริหารสวน

กลองโทรทัศนวงจรปด ภายใน ปฏิบัติงาน ระบบกลองโทรทัศน ซอมแซมแกไข จังหวัดระยอง มีความ

อาคารสํานักงานองคการบริหาร วงจรปด ภายในอาคาร ปลอดภัยในชีวิตและ

สวนจังหวัดระยอง (อาคาร 11 ชั้น) สํานักงานองคการบริหาร ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

สวนจังหวัดระยอง 

53 คาจางเหมาจัดทําวารสาร เพื่อเผยแพร จางเหมาจัดทําวารสาร - - 999,000 999,000 999,000 จํานวนวารสาร ทําใหบุคคล สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธองคการบริหารสวน ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธองคการ ภายนอกรูจัก

จังหวัดระยอง อบจ.ระยอง บริหารสวนจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง มากขึ้น
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54 คาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความ เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่รักษา - - 984,000 984,000 984,000 ความพึงพอใจ ศูนยบริการ การ สํานักปลัดฯ

ปลอดภัย ศูนยบริการการพัฒนา สํานักงานมีความ ความปลอดภัย ศูนยบริการ ของผูมาติดตอ พัฒนาปลวกแดง

ปลวกแดงตามพระราชดําริ ปลอดภัย การพัฒนาปลวกแดงตาม ราชการ ตามพระราชดําริฯ

จังหวัดระยอง พระราชดําริจังหวัดระยอง มีความปลอดภัยมากขึ้น

55 คาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความ เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่รักษา - - 2,952,000 2,952,000 2,952,000 ความพึงพอใจ อบจ.ระยอง มีความ สํานักปลัดฯ

ปลอดภัยสถานที่ราชการของ สํานักงานมีความ ความปลอดภัยสถานที่ ของผูมาติดตอ ปลอดภัยมากขึ้น

อบจ.ระยอง ปลอดภัย ราชการของอบจ.ระยอง ราชการ

56 คาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความ เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่รักษา - - 442,800 442,800 442,800 ความพึงพอใจ ศูนยบริการ การ สํานักปลัดฯ

สะอาด ศูนยบริการการพัฒนา สํานักงานมีความ ความสะอาด ศูนยบริการ ของผูมาติดตอ พัฒนาปลวกแดง

ปลวกแดงตามพระราชดําริ สะอาด การพัฒนาปลวกแดงตาม ราชการ ตามพระราชดําริฯ

จังหวัดระยอง พระราชดําริจังหวัดระยอง มีความสะอาด

57 คาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความ เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่รักษา - - 1,476,000 1,476,000 1,476,000 ความพึงพอใจ อบจ.ระยอง มีความ สํานักปลัดฯ

สะอาดสถานที่ราชการของ สํานักงานมีความ ความสะอาดสถานที่ ของผูมาติดตอ สะอาดมากขึ้น

อบจ.ระยอง สะอาด ราชการของ อบจ.ระยอง ราชการ

58 คาจางเหมาเจาหนาที่ดูแล เพื่อใหอาคาร จางเหมาเจาหนาที่ดูแล - - 295,200 295,200 295,200 ความพึงพอใจ สถานที่ดานหนา สํานักปลัดฯ

ความสะอาดและบํารุงรักษาสถานที่ สํานักงานมีความ ความสะอาดและบํารุง ของผูมาติดตอ องคการบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สะอาด รักษาสถานที่องคการ ราชการ สวนจังหวัดระยอง

บริหารสวนจังหวัดระยอง มีความสะอาดเรียบรอย

59 วันรวมพลังสตรีระยอง เพื่อสงเสริมการสราง จัดกิจกรรมพัฒนากลุม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน กลุมสตรีมีการพัฒนา กองกิจการสภาฯ

เนื่องในวันสตรีไทย พลังของสตรีในวัน คณะกรรมการสตรีระดับ กิจกรรม ตนเองและมีสวนรวม

สตรีไทย อําเภอในจังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอชุมชน

และสังคม
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60 วันรวมพลังสตรีระยอง เพื่อสงเสริมการสราง จัดกิจกรรมพัฒนากลุม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน กลุมสตรีมีการพัฒนา กองกิจการสภาฯ

เนื่องในวันสตรีสากล พลังของสตรีในวัน คณะกรรมการสตรีระดับ กิจกรรม ตนเองและมีสวนรวม

สตรีสากล อําเภอในจังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอชุมชน

และสังคม

61  อบจ.พบประชาชน เพื่อใหประชาชน จัดโครงการออกนอก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน ประชาชนและผูดอย กองกิจการสภาฯ

ไดรับความชวยเหลือ พื้นที่ในเขตจังหวัดระยอง กิจกรรม โอกาสไดรับการ

และเผยแพรงานของ ชวยเหลือและประชาชน

อบจ.ระยอง เขาใจบทบาทหนาที่

ผลงาและกิจกรรมการ

พัฒนาทองถิ่นของ

อบจ.ระยอง เกิดความ

สัมพันธอันดีระหวาง

ภาครัฐกับภาคเอกชน

62 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อสงเสริมการมี อบรมใหความรูแก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน ประชาชน เยาวชน กองกิจการสภาฯ

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในเขตพื้นที่ สวนรวมของประชาชน ประชาชน เยาวชน ผูเขารับ มีสวนรวมในการสราง

จังหวัดระยอง ในการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดระยอง การอบรม เสริมกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

63 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อสงเสริมระบอบ ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน อบจ.ระยอง ดําเนิน กองกิจการสภาฯ

อบจ.และนายก อบจ. ประชาธิปไตยทองถิ่น สมาชิกสภา อบจ.ระยอง สมาชิกฯ การเลือกตั้ง เพื่อให

กรณีแทนตําแหนงที่วาง และผูบริหารทองถิ่น ได ส.อบจ. และผู

 บริหารทองถิ่นที่

มาจากการเลือกตั้ง

ดวยความเรียบรอย
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64 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ เพื่อใหขาราชการและ จัดอบรมใหความรูแก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลการ บุคลากรไดนํา กองกิจการสภาฯ

การรักษาวินัยสําหรับผูบริหาร พนักงานจาง มีความรู บุคลากรดานคุณธรรม ประเมิน ความรูมาใชให

สมาชิก อปท.และบุคลากร ความเขาใจเกี่ยวกับ จริยธรรมและการรักษา ประจําป เปนประโยชน

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง การรักษาวินัย,เพื่อลด วินัย ของ อบจ.ระยอง ในการปฏิบัติงาน

ปริมาณการกระทํา

ความผิดทางวินัยของ

ขาราชการและ  

พนักงานจาง เปนผูมี

คุณธรรมและจริยธรรม

65 MOU เครือขาย ป.ป.ช. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับ จัดอบรมใหความรูแก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชน/เยาวชน กองกิจการสภาฯ

ภาคประชาชน อบรม ป.ป.ช.นอย ประชาชน เยาวชน ประชาชน/เยาวชนในเขต ผูเขารวม มีสวนรวม

ตานคนโกง มีสวนรวมในการ พื้นที่จังหวัดระยอง กิจกรรม ในการปองกัน และ

ปองกันและปราบปราม ปราบปรามการทุจริต

การทุจริต มีความซื่อสัตย

ไมทุจริต

66 อบรมใหความรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ เพื่อใหสมาชิกสภา อบรมใหความรูกับสมาชิก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน เพื่อใหผูเขารับการ กองกิจการสภาฯ

การปฏิบัติหนาที่และการอบรมเพื่อ อบจ.ระยอง เขาใจ สภา อบจ.และผูบริหาร ผูเขารับ อบรมมีความรู 

เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา เกี่ยวกับกฎหมาย ทองถิ่น อบจ.ระยอง การอบรม ความเขาใจในเรื่อง

องคการบริหารสวน การปฏิบัติหนาที่ กฎหมาย การปฏิบัติ

จังหวัดระยอง ในการบริหารงาน หนาที่เพื่อใหสามารถ

ของ อบจ.ระยอง  บริหารงานในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ไดอยางมีประสิทธิภาพ



หนา 317

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

67 อบรมสมาชิกสภาองคการบริหาร เพื่อพัฒนาระบบบริหาร อบรมใหความรูกับสมาชิก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ผูเขารับการอบรม กองกิจการสภาฯ

สวนจังหวัดระยอง เพื่อใหตระหนัก งานใหมีประสิทธิภาพ สภา อบจ.และผูบริหาร ผูเขารับ ไดพัฒนาระบบ

ในเรื่องการบริหารกิจการ สรางการมีสวนรวมใน ทองถิ่น อบจ.ระยอง การอบรม บริหารงานใหมี

บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการของ ประสิทธิภาพเปนที่

อบจ.ระยอง ยอมรับของประชาชน

68 พัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดระยอง เพื่อสงเสริมใหสตรี สตรีในจังหวัดระยอง - - 100,000 - - จํานวน สตรีในจังหวัดระยอง กองกิจการสภาฯ

มีศักยภาพ มีความรู ผูเขารวม มีความรู สามารถพัฒนา

และสรางภาวะผูนํา โครงการ/ ศักยภาพภาวะผูนําและ

ในการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม มีสวนรวมในการจัด

ชีวิตและการพัฒนา กิจกรรมสรางเครือขาย

ชุมชนทองถิ่น  ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนได

69 อบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน อบรมใหความรูกับสมาชิก - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ผูเขารับการอบรมมี กองกิจการสภาฯ

สภาองคการบริหารสวน คุณธรรม จริยธรรม สภา อบจ. และผูบริหาร ผูเขารับ ความรูความเขาใจ

จังหวัดระยอง และการรักษาวินัยดาน ทองถิ่น อบจ.ระยอง การอบรม ดานคุณธรรม จริยธรรม

การบริหารจัดการ หลักการบริหาร

บานเมืองที่ดี และให บานเมืองที่ดี และ

ความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย เพื่อ

เกี่ยวกับการปฏิบัติ นํามาสูการพัฒนาคน

หนาที่ของสมาชิก และพัฒนางาน

สภา อบจ.
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งบประมาณ

70 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อสงเสริมระบอบ ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง - 70,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนผูบริหาร อบจ.ระยอง ดําเนินการ กองกิจการสภาฯ

อบจ. หรือผูบริหารทองถิ่น ประชาธิปไตย ส.อบจ.ระยอง หรือ ทองถิ่นและ เลือกตั้ง เพื่อใหได

ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา ส.อบจ.และผูบริหาร

อบจ. ทองถิ่นที่มาจากการ

เลือกตั้ง

71 อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมสัมมนาและศึกษา - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน ผูเขารับการอบรมมีความ กองกิจการสภาฯ

ของผูบริหารและเจาหนาที่ทองถิ่น ของผูเขารับการอบรม ดูงานของสมาชิกสภา อบจ. ผูเขารับ พรอมที่จะบริหารจัดการ

และเพิ่มพูนความรูและ ผูบริหารองคกรปกครอง การอบรม และการพัฒนาทองถิ่นได

ทักษะดานการปกครอง สวนทองถิ่น หัวหนาสวน อยางมีประสิทธิภาพ

สวนทองถิ่น การเมือง ราชการ ขาราชการ สามารถนําความรูที่ได

ทองถิ่นและการบริหาร คณะกรรมการประจําสภา รับไปประยุกตใชตอการ

จัดการองคกรปกครอง อบจ.และคณะทํางาน บริหารงานภายในองคกร

สวนทองถิ่น ชุดตางๆ ใหเกิดความคุมคา

72 ประชาสัมพันธศูนยสงเสริม เพื่อสงเสริมกระบวน ประชาสัมพันธงาน - - 200,000 200,000 200,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองกิจการสภาฯ

การมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมของ ศูนยสงเสริมการมีสวนรวม ผูเขารวม ทราบขอมูลขาวสาร

ประชาชนในการรับรู ของประชาชน โครงการ/ และมีชองทางติดตอ

มีชองทางการประสาน กิจกรรม ประสานงานให

งานและเปดโอกาสให ประชาชนเขามามี

ประชาชนเขามามีสวน สวนรวมมากขึ้น

รวมในการบริหารงาน

ของ อปท.

73 อบรมเครือขาย ป.ป.ช. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับ จัดอบรมใหความรูแก - 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชน/เยาวชน กองกิจการสภาฯ

ภาคประชาชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน/เยาวชนใน ผูเขารวม มีสวนรวมในการปองกัน

มีสวนรวมในการ เขตพื้นที่จังหวัดระยอง กิจกรรม และปราบปรามการ

ปองกันและปราบ ทุจริตมีความซื่อสัตย

ปรามการทุจริต ไมทุจริต
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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74 วิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการ เพื่อพัฒนาชุมชน วิจัย เรื่องการพัฒนา - - 300,000 - - จํานวน จังหวัดระยอง มีการ กองกิจการสภาฯ

เสริมสรางพลังเพื่อการพัฒนา ทองถิ่นขององคกรสตรี รูปแบบการเสริมสรางพลัง ผูที่ไดรับ พัฒนาชุมชนทองถิ่น

ชุมชนทองถิ่นขององคกรสตรี ในจังหวัดระยอง เพื่อการพัฒนาชุมชน ประโยชน ขององคกรสตรี

ในจังหวัดระยอง ทองถิ่นขององคกรสตรี

ในจังหวัดระยอง

75 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก เพื่อสงเสริมระบบ ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง - 50,000,000 70,000,000 50,000,000 - จํานวนครั้ง อบจ.ระยอง ดําเนิน กองกิจการสภาฯ

สภา อบจ. หรือผูบริหารทองถิ่น ประชาธิปไตยทองถิ่น สมาชิกสภา อบจ.ระยอง ในการจัดการ การเลือกตั้งเพื่อให

หรือผูบริหารทองถิ่น เลือกตั้ง ได ส.อบจ.หรือ

ผูบริหารทองถิ่นที่

มาจากการเลือกตั้ง

ดวยความเรียบรอย

76 จัดงานราชพิธี รัฐพิธี งานศาสนา เพื่อจัดงานรัฐพิธีและ ประชาชนในจังหวัด 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวนประชาชน ประชาชนจังหวัดระยอง กองแผนฯ

งานประเพณี และวันสําคัญ วันสําคัญของจังหวัด ระยอง ทุกหมูเหลา จังหวัดระยอง ทุกหมูเหลาตระหนัก

ของจังหวัดระยอง ระยอง รวมงานรัฐพิธีและ ทุกหมูเหลาที่ ถึงความสําคัญและ

วันสําคัญของจังหวัด เขารวมงาน เขารวมงานมากขึ้น

ระยอง รัฐพิธีและวัน

สําคัญของ

จังหวัดระยอง

77 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการ จัดทํารูปเลมรายงานผล 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน หนวยงานไดรับทราบ กองแผนฯ

ประจําปขององคการบริหาร ปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานประจําป เลมรายงาน ผลการปฏิบัติงาน

สวนจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง ของ อบจ.ระยอง
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78 วิธีการจัดทําและบริหาร เพื่อดําเนินการจัด จัดอบรมใหแกผูบริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูผาน ผูบริหาร เจาหนาที่ กองแผนฯ

งบประมาณขององคกรปกครอง อบรมกรอบการจัดทํา เจาหนาที่และบุคลากร การอบรม และบุคลากรของ

สวนทองถิ่น และบริหารงบประมาณ ขององคกรปกครองสวน องคกรปกครองสวน

ขององคืกรปกครอง ทองถิ่นและบุคลากร ทองถิ่นมีความเขาใจ

สนทองถิ่นใหแก ทางดานการศึกษา เกี่ยวกับการจัดทํา

ผูบริหาร เจาหนาที่ งบประมาณ

และบุคลากรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและบุคลากร

ทางดานการศึกษา

79 อบรมสัมมนาการจัดทํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการประชุมเชิงวิชาการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน ขาราชการไดรับการ กองแผนฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ในการบูรณาการ ใหกับผูบริหารทองถิ่น ผูผานการ พัฒนาดานความรู

องคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดทําแผนและ ทุกแหงในจังหวัดระยอง อบรม ความสามารถ ในการ

จังหวัดระยอง ประสานแผนพัฒนา และภาคการพัฒนา จัดทําแผนฯ      

ทองถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ขององคกรปกครอง

และภาคประชาชน สวนทองถิ่น

80 สงเสริมความรู เพื่อเปนคาใชจาย คาใชจายในการดําเนินงาน 300,000 300,000 - - - จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีความรู กองแผนฯ

สูประชาคมอาเซียน ในการสงเสริมความรู ตามโครงการสงเสริมความรู การสงเสริม เกี่ยวกับประชาคม

เกี่ยวกับประชาคม สูประชาคมอาเซียน อาเซียนเพิ่มมากขึ้น

อาเซียนใหแก

ประชาชนและเยาวชน

ในจังหวัดระยอง
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81 ติดตามประเมินผลแผนงาน เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดทํารายงานผล 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน ประชาชนและผูที่ กองแผนฯ

และโครงการขององคการบริหาร ประเมินผลแผนงานและ การติดตามและประเมินผล ครั้ง สนใจทราบถึง 

สวนจังหวัดระยอง โครงการขององคการ แผนพัฒนา อบจ.ระยอง ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์

บริหารสวนจังหวัด และคาใชจายอื่น ๆ ของ อบจ.รย.

ระยอง อาทิ เชน จัดทํา ที่เกี่ยวของ

รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผน

พัฒนาฯและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

82  "Clinic Center ทาใหอาน" เพื่อเปนคาใชจาย จัดกิจกรรมแขงขัน 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวน เด็กและเยาวชนใน กองแผนฯ

ในการสงเสริมความรู ตอบคําถามเกี่ยวกับ ผูเขารวม จังหวัดระยองไดมี

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ องคการบริหารสวน โครงการ การพัฒนาดานการ

ขององคกรปกครอง จังหวัดระยอง และเรื่อง อานเพิ่มมากขึ้น

สวนทองถิ่นและศูนย ที่กําหนดใหอาน

เครือขายเพื่อแกไข

ปญหาและสงเสริมการ

มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นรวมทั้ง

สงเสริมใหเยาวชนรัก

การอานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

83 จางเหมาดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อนําขอมูลของ จางเหมาดูแลระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน อปท. ประชาชนไดทราบถึง กองแผนฯ

สําหรับการบริหารจัดการศูนย ระบบสารสนเทศมาใช สารสนเทศ สําหรับการ ที่กรอกขอมูล ขอมูลในดานตางๆ 

เครือขายเพื่อแกไขปญหาและ ในการวางแผนบริหาร บริหารจัดการศูนย ที่ถูกตอง ของ อปท.ภายใน

สงเสริมการมีสวนรวมในการ จัดการอยางเปนระบบ เครือขายเพื่อแกไข จังหวัดระยอง

พัฒนาทองถิ่นจังหวัดระยอง ปญหาและสงเสริมการ

(Clinic Center) มีสวนรวม
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84 ประชาสัมพันธ เพื่อเปนคาใชจาย จัดทําวีดิทัศน/วีดิโอ, 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูที่ ประชาชนไดรับทราบ กองแผนฯ

งานศูนย Clinic Center ในการจัดทําวีดีทัศน/ แผนพับ,วารสาร,คาจัดทํา ไดรับขอมูล ขอมูลของศูนย

วิดีโอ,แผนพับ,วารสาร, หนังสือเอกสารสิ่งพิมพ ขาวสาร Clinic Center

คาจัดทําหนังสือ และเอกสารอื่น ๆ

เอกสาร สิ่งพิมพและ

เอกสารอื่น ๆ

85 Clinic Center เพื่อเปนคาใชจาย จัดเวทีสาธารณะและจัด 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวน องคกรปกครอง กองแผนฯ

8 อําเภอ คือ หนึ่งระยอง ในการจัดประชุมอบรม กิจกรรมของศูนยเครือขาย ผูเขารวม สวนทองถิ่น

สัมมนา เวทีสาธารณะ เพื่อแกไขปญหาและ โครงการ ประชาชนและ

เพื่อการแกไขปญหา สงเสริมการมีสวนรวม เยาวชน มีสวนรวม

และสงเสริม การมี ในการพัฒนาทองถิ่น ในการพัฒนาทองถิ่น

สวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นโดยการ

ประสานงานระหวาง

สวนราชการ,องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

และสงเสริมการเรียนรู

ใหแกเยาวชน

86 จางเหมาเพิ่มศักยภาพระบบ เพื่ออํานวยความสะดวก จางเหมาเพิ่มระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ผูบริหารสามารถ กองแผนฯ

สารสนเทศสําหรับการบริหาร ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและ ระบบ นําระบบมาใชในการ

จัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไข ใหมีประสิทธิภาพ ประเมินผลโครงการ ตัดสินใจบริหาร

ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม มากยิ่งขึ้น สําหรับใชในการตัดสินใจ โครงการ

ในการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดระยอง บริหารโครงการ

(Clinic Center) 
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87 จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทํารางแผนพัฒนา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน ขาราชการไดรับการ กองแผนฯ

(พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ ในการทํางาน ทองถิ่นเสนอคณะ ครั้ง พัฒนาดานความรู

บริหารสวนจังหวัดระยอง กรรมการ โดยจัดประชุม ความสามารถ ในการ

ประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทํา จัดทําแผนฯ 

แผนพัฒนาทองถิ่น ของ อปท.

จํานวน 8 อําเภอ

88 อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการประชุมเชิงวิชาการ - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน ขาราชการไดรับการ กองแผนฯ

การจัดทํากรอบยุทธศาสตร ในการบูรณาการ ใหกับผูบริหารทองถิ่น ผูผานการ พัฒนาดานความรู

การพัฒนาขององคกรปกครอง การจัดทําแผนและ ทุกแหงในจังหวัดระยอง อบรม ความสามารถ ในการ

สวนทองถิ่น จังหวัดระยอง ประสานแผนพัฒนา และภาคการพัฒนา จัดทําแผนฯ      

ทองถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ขององคกรปกครอง

และภาคประชาชน สวนทองถิ่น

89 อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอบรม สัมมนา - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน คณะทํางานและ กองแผนฯ

ดูงานการประสานแผนพัฒนา ในการบูรณาการ ทัศนศึกษาดูงานใหกับ คณะทํางาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ทองถิ่นขององคกรปกครอง การจัดทําแผนและ คณะทํางานชุดตางๆ ชุดตางๆที่เขารับ ไดรับการพัฒนาความรู

สวนทองถิ่นจังหวัดระยอง ประสานแผนพัฒนา ผูบริหารทองถิ่นทุกแหง การอบรม ความสามารถในการ

ทองถิ่น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนาฯของ

ภาคเอกชนและประชาชน องคกรปกครองสวน

ในเขตจังหวัดระยอง ทองถิ่น
90 สงเสริมการมีสวนรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเปนคาใชจายในการ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน อปท.ในจังหวัดระยอง กองแผนฯ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบูรณาการรวม ดําเนินงานตามโครงการ ผูเขารวม มีสวนรวมในการ

กันขององคกรปกครอง สงเสริมการมีสวนรวมของ โครงการ บูรณาการ

สวนทองถิ่น อปท. และคาใชจายอื่น ๆ ในแตละดาน

ที่เกี่ยวของ
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91 อาเซียนนารู เพื่อเปนคาใชจาย คาใชจายในการดําเนินงาน - - 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับ กองแผนฯ

ในการสงเสริมความรู ตามโครงการอาเซียนนารู การสงเสริม ความรูเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับประชาคม ประชาคมอาเซียน,

อาเซียน ,ไทยแลนด ไทยแลนด 4.0,

4.0,ระเบียงเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกใหแก ภาคตะวันออก

ประชาชนและเยาวชน

ในจังหวัดระยอง

92 "308 วัน ยุทธการฟนคืน 1.เพื่อเปนการเชิดชู จัดทําเอกสาร - 500,000 - - - จํานวน ประชาชน 1.ประชาชน เยาวชน กองแผนฯ

เอกราช ประเทศสยาม เกียรติคุณและสํานึกใน ประชาสัมพันธหนังสือ เยาวชน ที่ไดรับ สํานึกในพระมหากรุณา- กองการศึกษาฯ

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระมหากรุณาธิคุณของ รวบรวมประวัติความเปน ความรูจาก ธิคุณของสมเด็จพระเจา

สมเด็จพระเจาตากสิน มาเกี่ยวกับการกอบกู หนังสือ เอกสาร ตากสินมหาราช

มหาราช เอกราชของสมเด็จพระเจา 2.ประชาชน เยาวชน

2.เพื่อสงเสริมให ตากสินมหาราช มีความสามัคคีและ

ประชาชน เยาวชน จํานวน 1,300 เลม มีความรักในแผนดิน

มีความสามัคคีและ มากยิ่งขึ้น

มีความรักในแผนดิน

93 พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู คาใชจายในการจัดอบรม 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน หนวยงานตาง ๆ กองคลัง

การจัดเก็บรายได ความเขาใจ เกี่ยวกับ สัมมนา ผูประกอบการ ผูชําระภาษี มีความรู ความเขาใจ

บทบาทหนาที่ในการ ที่มาชําระภาษี รวมทั้ง เกี่ยวกับการเสียภาษี

เสียภาษีของ อปท. กิจกรรมอื่น ๆ และ อยางถูกตอง

คาใชจายอื่น ๆ
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94 ประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได เพื่อเพิ่มพูนความรู คาใชจายในการจัดทําปาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน หนวยงานตาง ๆ กองคลัง

ความเขาใจ เกี่ยวกับ แผนพับ รวมทั้งกิจกรรม ผูชําระภาษี มีความรู ความเขาใจ

บทบาทหนาที่ในการ อื่น ๆ และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสียภาษี

เสียภาษีของ อปท. อยางถูกตอง

95 บูรณาการเพื่อพัฒนารายได เพื่อเพิ่มพูนความรู คาใชจายในการจัดประชุม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน หนวยงานตาง ๆ กองคลัง

ความเขาใจ เกี่ยวกับ รวมกับหนวยงานของรัฐ ผูชําระภาษี มีความรู ความเขาใจ

บทบาทหนาที่ในการ และองคกรปกครองสวน เกี่ยวกับการเสียภาษี

เสียภาษีของ อปท. ทองถิ่นอื่น รวมทั้งกิจกรรม อยางถูกตอง

อื่น ๆ และคาใชจายอื่น ๆ

96 จัดทําปายประชาสัมพันธการจัดเก็บ เพื่อประชาสัมพันธ จัดทําปายโครงการประชา- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน องคการบริหารสวน กองคลัง

รายได การจัดเก็บรายได สัมพันธการจัดเก็บรายได รายไดที่จัดเก็บ จังหวัดระยอง สามารถ

ภายในสนามกีฬากลาง ไดเพิ่มขึ้น จัดเก็บรายได ไดเพิ่ม

จังหวัดระยอง มากขึ้น

97 พัฒนาบุคลากรดานการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 70 ของ ขาราชการ พนักงานจาง กองพัสดุฯ

บริหารงานพัสดุและทรัพยสิน บุคลากรของ ขาราชการและพนักงาน ผูเขารวม สามารถปฏิบัติงาน

อบจ.ระยอง ในดาน จํานวน 39 คน โครงการมีความรู เกี่ยวกับพัสดุฯไดอยาง

การบริหารงานพัสดุฯ ความเขาใจเกี่ยว ถูกตอง

กับการปฏิบัติงาน

ดานการพัสดุฯ

มากขึ้น
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98 การอบรมใหความรูการปองกัน  - เพื่อใหผูนําชุมชน จัดอบรมใหความรู 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนผูนําชุมชน ผูนําชุมชน มีความรู กองพัสดุฯ

การทุจริตและผลประโยชนทับซอน มีความรูความเขาใจ ผูนําชุมชนเกี่ยวกับการ และเจาหนาที่ เกี่ยวกับผลประโยชน

ในการบริหารพัสดุภาครัฐ เกี่ยวกับการปองกัน ปองกันผลประโยชน มีความตระหนักถึง ทับซอนมากขึ้น 

ผลประโยชนทับซอน ทับซอน การปฏิบัติหนาที่ มีจิตสํานึกและตระหนัก

 - เพื่อเปนการสราง อยางมีคุณธรรม ที่จะไมทําการอันเปน

จิตสํานึกและตระหนัก จริยธรรม ไมมี การขัดกันแหง

ถึงผลเสียของการมี ผลประโยชน ผลประโยชน

ผลประโยชนทับซอน ทับซอน

 - เพื่อสงเสริมและปอง

กันการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามมาตรฐาน

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

ปองกันผลประโยชน

ทับซอน

99 สงเสริมใหทองถิ่นปลอดการทุจริต เพื่อใหผูคามีจิตสํานึก จัดทําเอกสารเผยแพร 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนผูคาและ ผูคามีจิตสํานึก กองพัสดุฯ

และตระหนักถึงบทบาท ใหความรูเกี่ยวกับการเปน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงบทบาท

หนาที่ของตนเองและ ผูคากับหนวยงานภาครัฐ ไดรับเอกสาร หนาที่ความซื่อสัตย

สวนรวมใหความสําคัญ และกิจกรรมอื่นๆ เผยแพร สุจริตและมีจิตสาธารณะ

กับความซื่อสัตยสุจริต ที่เกี่ยวของ ในการปองกันและ

และมีจิตสาธารณะ ปราบปรามการทุจริต

ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
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100 คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผูแทนชุมชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูแทนชุมชน ผูแทนชุมชนสามารถ กองพัสดุฯ

จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ในการทํางานของ จํานวน 230คน ไดรับคาตอบแทน ปฏิบัติงานไดอยางมี

และผูควบคุมการกอสราง คณะกรรมการฯ ครบถวน ประสิทธิภาพ

101 การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อพัฒนาความรวมมือ เพื่อเปนคาใชจายในการ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวนประชาชน ผูคา ผูแทนชุมชน กองพัสดุฯ

ในการจัดหาพัสดุ ระหวางภาครัฐกับ ดําเนินงานตามโครงการ ที่มีสวนรวม ขาราชการ พนักงานจาง

ภาคประชาชน ในการ สงเสริมการมีสวนรวมของ ในการ และประชาชนทั่วไป รูวิธี

ปองกันและปราบปราม ประชาชนในการจัดหา ตรวจสอบการ การเขาถึงและตรวจสอบ

การทุจริตรวมทั้งเพิ่ม พัสดุ จัดซื้อจัดจางของ การจัดซื้อจัดจาง และ

ชองทางในการแจง อบจ.ระยอง แจงเบาะแสการทุจริต

เบาะแสการทุจริต ของหนวยงานได

102 คาใชจายในการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเปนคาใชจายใน ขาราชการและพนักงาน 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        จํานวน อบจ.ระยอง สามารถ กองการเจาหนาที่

และลูกจางขององคกรปกครองสวน การคัดเลือกพนักงาน จางขององคการบริหาร ขาราชการและ ดําเนินการคัดเลือก

ทองถิ่น และลูกจางขององคการ สวนจังหวัดระยองเปนไป พนักงานจาง ขาราชการ พนักงานจาง

บริหารสวนจังหวัด ตามความตองการของ ขององคการ ไดตามความตองการ

ระยองใหเปนไปตาม สวนราชการและแผนอัตรา บริหารสวน ของสวนราชการและ

ความตองการของสวน กําลัง 3 ป ของ จังหวัดระยอง อัตรากําลัง 3 ป ของ

ราชการและแผนอัตรา อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง ไดอยางมี

3 ป ขององคการ ประสิทธิภาพและ

บริหารสวนจังหวัด ถูกตองตามระเบียบ

ระยอง
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103 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหขาราชการและ จัดอบรมใหความรูแก 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผลการ บุคลากรไดนํา กองการเจาหนาที่

และการรักษาวินัยสําหรับผูบริหาร พนักงานจาง มีความรู บุคลากรดานคุณธรรม ประเมิน ความรูมาใชให

สมาชิก อปท.และบุคลากร ความเขาใจเกี่ยวกับ จริยธรรมและการรักษาวินัย ประจําป เปนประโยชน

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง การรักษาวินัย,เพื่อลด ของ อบจ.ระยอง ในการปฏิบัติงาน

ปริมาณการกระทํา

ความผิดทางวินัยของ

ขาราชการและ

พนักงานจาง 

เปนผูมีคุณธรรม

และจริยธรรม

104 ฝกอบรมดานคุณธรรม 1.เพื่อใหขาราชการ จัดอบรมธรรมะ หรือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1.ผูเขารับการฝกอบรม กองการเจาหนาที่

จริยธรรม และการปองกัน ลูกจางประจําและ ปฏิบัติธรรมหรือทัศนศึกษา ผูเขารับ นําหลักคุณธรรม

การทุจริต พนักงานจางเปนผู ดูงานใหบุคลากรองคการ การอบรม จริยธรรมมาใชในการ

ยึดมั่นในคุณธรรม บริหารสวนจังหวัดระยอง ปฏิบัติหนาที่

จริยธรรม ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ผูเขารับการอบรม

2. เพื่อใหขาราชการ ตระหนักและใหความ

ลูกจางประจํา และ สําคัญกับปญหาการ

พนักงานจางมีความรู ทุจริต

ความเขาใจและเห็น

ผลรายของการทุจริต
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105 ฝกอบรมและสัมมนาบุคลากร 1.เพื่อสงเสริมให จัดอบรมใหแกคณะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละความรู 1.บุคลากรไดรับความรู กองการเจาหนาที่

ขององคการบริหารสวน บุคลากรในสังกัด ผูบริหาร ขาราชการ ความเขาใจเพิ่มขึ้น ใหมๆที่ทันตอเหตุการณ

จังหวัดระยอง อบจ.ระยอง สามารถ ลูกจางประจําและ หลังไดรับการ และนํามาปรับใชในการ

นําความรูไปปฏิบัติ พนักงานจาง ของ ฝกอบรม ปฏิบัติงานใหเกิด

ใหเกิดประโยชนตอ อบจ.ระยอง ประสิทธิภาพและบรรลุ

องคกรและประชาชน เปาหมายขององคกร

2.เพื่อใหผูเขารวม 2.ผูเขารวมโครงการ

โครงการมีทัศนคติที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการ

นําประสบการณที่ได บริการประชาชนอยาง

รับมาปรับใชในการ มีประสิทธิภาพ

ทํางานไดอยางมี 3.บุคลากรนําความรู

ประสิทธิภาพ ที่ไดรัยไปปฏิบัติงาน

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อยางคุมคาเกิดประโยชน

ในการปฏิบัติงานให สูงสุด ตอบสนองตอ

เกิดประโยชนสูงสุด ปญหาความเดือดรอน

แกประชาชนในพื้นที่ ของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

106 เสียงธรรม นําชีวิต เพื่อปลูกฝงคุณธรรม เปดสื่อธรรมะผานระบบ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผลการ บุคลากรของ อบจ. กองการเจาหนาที่

จริยธรรมและ เสียงตามสายขององคการ ประเมิน ระยอง เปนผูมี

จรรยาบรรณในการ บริหารสวนจังหวัดระยอง ประจําป คุณธรรม จริยธรรม

เปนขาราชการที่ดี และมีจรรยาบรรณ

ในการเปนขาราชการที่ดี
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107 ปรับปรุงศูนยองคการบริหารสวน 1.เพื่อปรับปรุงขอมูล เพื่อใหมีศูนย อปท. - 200,000 - - - จํานวนเครือขาย สามารถขับเคลื่อนงาน กองการเจาหนาที่

จังหวัดระยองตนแบบดานการ ที่อยูในศูนยองคการ ตนแบบดานการปองกัน ที่เพิ่มขึ้น ดานการปองกันการ

ปองกันการทุจริต บริหารสวนจังหวัด ทุจริต ทุจริตไดอยางเปน

ระยองตนแบบดานการ รูปธรรมและมีการ

ปองกันการทุจริตให ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

เปนปจจุบัน

2.เพื่อจัดทําคูมือการ

ดําเนินงานและขั้นตอน

การปฏิบัติงานของศูนย

องคการบริหารสวน

จังหวัดระยองตนแบบ

ดานการทุจริต

3.เพื่อจัดทําวัสดุ

อุปกรณที่สามารถนํา

ออกไปจัดนิทรรศการ

นอกสถานที่ได

108 ภาคีเครือขายรวมใจ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับ จัดฝกอบรมใหความรูและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลการ หนวยงานภาครัฐ กองการเจาหนาที่

ปองกันการทุจริต หนวยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมในการปองกัน ประเมิน ภาคเอกชนและภาค

ภาคเอกชนและภาค การทุจริต ประจําป ประชาชน มีความ

ประชาชนคํานึงถึง ซื่อสัตย ไมทุจริตและ

ประโยชนสวนรวม มีสวนรวมในการ

เปนที่ตั้ง และมีความ ปองกันและปราบ

ซื่อสัตยไมทุจริต ปรามการทุจริต
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109 "เชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบ 1.เพื่อคัดเลือกบุคคล ไดบุคคลที่ไดรับการ - 10,000 10,000 10,000 10,000 องคการบริหาร 1.บุคลากรขององคการ กองการเจาหนาที่

ดานคุณธรรม จริยธรรม" ตนแบบดานคุณธรรม การคัดเลือกเปนบุคคล สวนจังหวัดระยอง บริหารสวนจังหวัด

จริยธรรมที่สามารถ ตนแบบดานคุณธรรม มีบุคคลตนแบบ ระยอง ที่ไดรับคัดเลือก

เปนแบบอยางที่ดีใหกับ จริยธรรม ดานคุณธรรม มีขวัญและกําลังใจใน

องคกรได 1.ขาราชการประเภท จริยธรรม การปฏิบัติราชการ

2.เพื่อใหผูไดรับคัดเลือก บริหารทองถิ่นหรือ 2.กอใหเกิดคานิยมและ

เปนบุคคลตนแบบดาน อํานวยการทองถิ่นรวมถึง แบบอยางที่ดีใหกับ

คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรขององคการ

และบุคคลรอบขาง 2.ขาราชการประเภท บริหารสวนจังหวัด

เกิดความภาคภูมิใจ วิชาการหรือประเภททั่วไป ระยอง

3.เพื่อประกาศ ยกเวนขาราชการครู 3.สรางแรงจูงใจในการ

เกียรติคุณและยกยอง 3.ขาราชการครู ปฏิบัติราชการใหกับ

เชิดชูเกียรติใหกับ 4.ลูกจางประจําหรือ บุคลากรขององคการ

ผูไดรับการคัดเลือก พนักงานจาง บริหารสวนจังหวัด

เปนบุคคลตนแบบ ระยอง

ดานคุณธรรม 4.ประชาชน สังคมได

จริยธรรม รับทราบถึงกิจกรรมของ

4.เพื่อมอบเกียรติบัตร องคการบริหารสวน

ใหกับผูไดรับการ จังหวัดระยองที่แสดงถึง

คัดเลือกเปนบุคคล การบริหารราชการ

ตนแบบดานคุณธรรม อยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม จริยธรรม
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

110 ภาคีเครือขายรวมใจปองกัน 1.เพื่อพัฒนาองคความรู จัดฝกอบรมใหความรู - 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1.องคกรปกครองสวน กองการเจาหนาที่

การทุจริตและขยายแนวรวม สรางความเขมแข็ง และจัดกิจกรรมการ ผูเขารวม ทองถิ่นในเขตจังหวัด

เครือขายปองกันการทุจริต ในการปองกันการ ปองกันการทุจริตให โครงการ ระยอง มีความรู ความ

ทุจริตรวมกับองคกร ขาราชการและบุคลากร เขาใจในการดําเนินการ

ปกครองสวนทองถิ่นใน อบจ.ระยอง และผูแทน เกี่ยวกับการปองกัน

เขตจังหวัดระยอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น การทุจริตรวมกัน

2.เพื่อขยายผลดานการ ในเขตจังหวัดระยอง 2.มีเครือขายดําเนินการ

ปองกันการทุจริต และ ปองกันการทุจริตที่

ขยายเครือขายในการ สามารถยกระดับ

ดําเนินการปองกันการ มาตรฐานการปองกัน

ทุจริตไปยังองคกร การทุจริตขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ปกครองสวนทองถิ่นใน

อื่นๆ ในจังหวัดระยอง เขตจังหวัดระยอง

111 ประชาสัมพันธสรางคานิยม เพื่อปลูกจิตสํานึกและ จัดทําสื่อสิ่งพิมพ แผนพับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนปาย ประชาชมีความเชื่อมั่น กองการเจาหนาที่

ตอตานการทุจริต สรางคานิยมตอตาน หรือจัดทําพรอมติดตั้งปาย ตอการปฏิบัติงานของ

การทุจริตแกขาราชการ ประชาสัมพันธ รณรงค หนวยงานภาครัฐ

ของรัฐและปฏิบัติการ เพื่อสรางคานิยมตอตาน เพิ่มมากขึ้น

เชิงรุกดานการปองกัน การทุจริต

การทุจริต
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

112 จางหนวยงานหรือสถาบัน เพื่อประเมิน ประชาชนหรือหนวยงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความ 1.อบจ.ระยอง นําผล กองการเจาหนาที่

ที่เปนกลางประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ที่รับบริการจากองคการ พึงพอใจของ รายงานไปใชประกอบ

การใหบริการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ บริหารสวนจังหวัดระอง ประชาชน การขอรับการประเมิน

ราชการขององคการ หรือหนวยงาน ประสิทธิภาพและ

บริหารสวนจังหวัด ที่มารับบริการ ประสิทธิผลการ

ระยอง จากองคการ ปฏิบัติราชการ

บริหารสวน เพื่อเสนอขอรับ

จังหวัดระยอง เงินประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณี

พิเศษอันทีลักษณะ

เปนเงินรางวัล

ประจําป

2.อบจ.ระยอง นําผล

รายงานไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพ

การใหบริการและ

สามารถตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น

ไดมากขึ้น
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

113 จัดตั้งศูนย อปท.ตนแบบ 1.เพื่อใหมีสถานที่ เพื่อใหมีศูนย อปท.ตนแบบ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน สามารถขับเคลื่อนงาน กองการเจาหนาที่

ดานการปองกันการทุจริต ดําเนินการ ดานการปองกันการทุจริต เครือขาย ดานการปองกันการ

ขับเคลื่อนงานปองกัน ที่เพื่มขึ้น ทุจริตไดอยางเปน

การทุจริตและเปน รูปธรรม และมีสมาชิก

สถานที่ในการศึกษา เครือขาย และภาคี

ดูงาน จัดนิทรรศการ เครือขายมากขึ้น

อปท.ตนแบบดาน

การปองกันการทุจริต

2.เพื่อเผยแพร

ความรูใหกับสมาชิก

เครือขายปองกันการ

ทุจริตและภาคี

เครือขายการตอตาน

คอรรัปชั่นของ 

อบจ.ระยอง

114 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดสงบุคลากร 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        จํานวน ขาราชการ ลูกจาง ทุกกอง

สําหรับขาราชการ ขาราชการ ลูกจาง ในหนวยงานเขารับ ผูผาน พนักงาน อบจ.รย. 

ลูกจางประจําและพนักงานจาง ประจํา พนักงานจาง การฝกอบรมตาม การอบรม มีศักยภาพในการ

ของ อบจ.ระยอง ของ อบจ.ระยอง หลักสูตรตาง ๆ ทํางานเพิ่มมากขึ้น

115 ขยายแนวรวมเครือขาย สรางและขยาย จัดกิจกรรมใหความรูดาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน จังหวัดระยอง กองการเจาหนาที่

ปองกันการทุจริต แนวรวมเครือขาย การปองกันการทุจริตใน เครือขาย มีเครือขายปองกัน

ดานการปองกันการ จังหวัดระยอง ที่เพื่มขึ้น การทุจริตมากขึ้น

ทุจริตในจังหวัดระยอง

รวม 115,317,000 246,437,980 212,762,000 192,122,000 142,122,000 
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ เพื่อความปลอดภัยของ ติดตั้งกลองวงจรปด พรอม - - 1,000,000     - - จํานวน ประชาชนผูที่เขามาใช สํานักปลัดฯ

(เพิ่มเติม) ภายในสนามกีฬากลาง ผูที่เขามาใชบริการ อุปกรณ จํานวน 4 ชุด กลองวงจรปด บริการภายในสนามกีฬาฯ

จังหวัดระยอง ภายในสนามกีฬาฯ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินมากขึ้น

2 จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับ เพื่อเปนคูมือใหประชาชน จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับ  -  - 200,000  -  - จํานวน ประชาชนไดรับ กองแผนฯ

กฎหมายเพื่อบริการประชาชน มีความรูเรื่องกฎหมาย กฎหมาย ประชาชน ความรูทางกฎหมาย

และการไกลเกลี่ย ที่มีความรู และการไกลเกลี่ย

ดานกฎหมาย ประนอมขอพิพาท

3 จัดตั้งศูนยรักษา เพื่อสนับสนุนและ จัดตั้งศูนยรักษาความ - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนในพื้นที่มีความ กองแผนฯ

ความปลอดภัยรวมระหวาง สงเสริมการปฏิบัติ ปลอดภัย ประชาชนที่ สงบสุขและปลอดภัยใน

พลเรือน - ตํารวจ - ทหาร ภารกิจในการถวายการ ไดรับความ การดําเนินชีวิตและการ

ของจังหวัดระยอง อารักขา การรักษา ปลอดภัย ถวายอารักขามี

ความปลอดภัยลด มาตรฐานตามระบบ

ปญหาสังคม สากลยิ่งขึ้น

4 สนับสนุนการรักษาความ เพื่อรักษาความสงบ จัดซื้อยานพาหนะใช 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน จํานวนเรื่องที่ไดรับแจง กองแผนฯ

สงบเรียบรอยภายในพื้นที่ เรียบรอยและความ สําหรับตรวจการณ เพื่อ ประชาชน ความเกี่ยวกับชีวิตและ

จังหวัดระยอง ปลอดภัยของประชาชน รักษาความสงบเรียบรอย ผูที่ไดรับ ทรัพยสินของประชาชน

ในจังหวัดระยอง ภายในพื้นที่จังหวัดระยอง ประโยชน จังหวัดระยองลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเฝาระวังรักษา ติดตั้งกลองโทรทัศน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนกลอง ประชาชนในจังหวัด กองแผนฯ

การรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยใหกับ วงจรปด (CCTV) พรอม โทรทัศนวงจรปด ระยองมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ประชาชนจังหวัด อุปกรณในพื้นที่จังหวัด (CCTV) มากขึ้น

จังหวัดระยอง ระยอง ระยอง  

6 ปรับปรุงศูนยควบคุมและ เพื่อพัฒนาระบบรักษา ปรับปรุงศูนยควบคุมและ -  - 2,580,000  -  - กลองโทรทัศน ระบบการรักษาความ กองแผนฯ

สั่งการระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ความปลอดภัยใหกับ สั่งการระบบกลองโทรทัศน วงจรปดที่มี ปลอดภัยใหกับประชาชน

ประชาชน วงจรปด ประสิทธิภาพ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 รักษาความปลอดภัยในชีวิต เพื่อใหประชาชนมีความ จัดสรางปอมยามและ  -  - 2,000,000  -  - จํานวน ประชาชนไดรับความ กองชาง

และทรัพยสินของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ จางเหมารักษาความ ประชาชนที่ ปลอดภัยในชีวิต กองการศึกษาฯ

ทรัพยสิน ปลอดภัย ไดรับความ และทรัพยสิน

ปลอดภัย

8 อบรมดับเพลิงเบื้องตน เพื่อเปนการลดความ อบรมบุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ บุคลากรในสังกัด กองทรัพยากรฯ

สูญเสียชีวิตและ ในสังกัด อบจ.ระยอง จํานวน อบจ.ระยอง 

ทรัพยสินและใหลูกจาง จํานวน 200 คน บุคลากร นําความรูไปใช

มีทักษะในการใช ในแตละป ที่เขารับการ ในชีวิตประจําวัน

อุปกรณดับเพลิง ฝกอบรม

9 อบรมและฝกซอมแผนปองกัน 1. เพื่อปองกันและ จัดอบรมและฝกซอมแผนฯ 100,000 100,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน ผูผานการอบรม กองทรัพยากรฯ

และบรรเทาสาธารณภัย ลดการสูญเสียจาก ใหกับ ผูผาน มีทักษะและสามารถ

สาธารณภัย 1. เจาหนาที่ อบจ.ระยอง การอบรม ปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

2. เพื่อใหเจาหนาที่มี 2. เจาหนาที่ของโรงเรียน ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ

ทักษะในการปฏิบัติ    ในสังกัด อบจ.ระยอง

หนาที่ 3. หนวยงานที่เกี่ยวของ

10 ฝกซอมแผนปองกัน เพื่อใหการปฏิบัติงาน จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนการเกิด การปฏิบัติงาน กองทรัพยากรฯ

และระวังอัคคีภัยอาคารสูง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหกับบุคลากร อัคคีภัยใน มีประสิทธิภาพ

จังหวัดระยอง มากขึ้น
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อปองกันและลด 1.จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความ กองทรัพยากรฯ

ทางถนนและทางน้ําในชวงเทศกาล อุบัติเหตุในชวงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนนและให ประชาชน ปลอดภัยในการ สํานักปลัดฯ

ปใหม และสงกรานต จังหวัดระยอง ความรูแกประชาชน ที่ไดรับความ เดินทางมากขึ้น

2.จัดทําเอกสารแผนพับ ปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง

แจกใหกับประชาชน

3.จัดหาเครื่องมือวัสดุ

อุปกรณในการอํานวยความ

ปลอดภัยทางถนน 8 อําเภอ

12 ฝกอบรมชวยเหลือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  ฝกอบรมผูที่ผานการฝก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวน ผูผานการฝกอบรม กองทรัพยากรฯ

ผูประสบภัยทางน้ํา หลักสูตร ในการคนหา การใหความชวยเหลือ ผูผานการ สามารถนําความรู

"ทีมคนหาและกูภัยทางน้ํา" และกูภัยทางน้ํา ผูประสบภัยทางน้ําเบื้องตน อบรม ที่ไดรับไปชวยเหลือ

(MART) จาก อปท. อาสาสมัคร ผูประสบภัย

มูลนิธิองคกรการกุศล

13 เตรียมความพรอม เพื่อใหความชวยเหลือ 1.จัดหาแหลงน้ํา - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองทรัพยากรฯ

เพื่อแกไขปญหาภัยแลง ประชาชนที่ประสบความ 2.จัดหาภาชนะรองรับน้ํา ประชาชน การดูแลและชวยเหลือ

ในจังหวัดระยอง เดือดรอน ในพื้นที่ ที่ไดรับ ดานปญหาภัยแลง

จังหวัดระยอง ประโยชน

14 อบรมใหความรูดาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมเยาวชนเพื่อใหความรู 150,000 - 150,000 - - จํานวน เยาวชนมีความรู กองทรัพยากรฯ

สาธารณภัยและการปฐมพยาบาล ประชาชน เบื้องตนในการปฐมพยาบาล ผูผานการ สามารถนําไปใช

เบื้องตนสําหรับเยาวชน และการปองกันสาธารณภัย อบรม ในชีวิตประจําวันได

15 ฝกอบรมหนึ่งตําบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดฝกอบรมบุคลากร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวน ผูเขารับการฝกอบรม กองทรัพยากรฯ
หนึ่งทีมกูภัย ดานบุคลากรในการ หนวยงาน อปท.อาสา ผูผานการ สามารถนําความรู

กูชีพกูภัยเพื่อรองรับ สมัครมูลนิธิองคกรการกุศล อบรม ไปใชในการใหความ

สาธารณภัยที่อาจจะ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ชวยเหลือผูประสบภัย

เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง จํานวน ๑๐๐ คน

รวม 11,980,000   11,830,000   18,660,000   13,930,000   13,930,000   



หนา 338

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.3 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จางเหมาการบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก จางเหมาเจาหนาที่ทํา 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 จํานวน โรงเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

ในการปฏิบัติงาน ความสะอาดโรงเรียน โครงการ สะอาด สวยงาม โรงเรียนในสังกัด

ในสังกัด อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง

จางเหมารักษาความ 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 จํานวน โรงเรียนมีความ กองการศึกษาฯ

ปลอดภัยบริเวณโรงเรียน โครงการ ปลอดภัย ทรัพยสิน โรงเรียนในสังกัด

ในสังกัด อบจ.ระยอง ราชการปลอดภัย อบจ.ระยอง

ไมสูญหาย

2 บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม - 200,000        200,000        200,000        200,000        จํานวน อบจ.รย.มีเครื่องมือ  กองการศึกษาฯ

ปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสิน ในการปฏิบัติงาน ทรัพยสิน ครุภัณฑ เครื่องใชพรอม ร.ร. สังกัด อบจ.ระยอง

ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง - 300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวน อบจ.รย.มีเครื่องมือ  กองการศึกษาฯ

ครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องใชพรอม ร.ร. สังกัด อบจ.ระยอง

ปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.3 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 ปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคาร เพื่อปรับปรุงตอเติม คาใชจายในการปรับปรุง - 500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวน อาคารสํานักงาน กองการศึกษาฯ

สํานักงานของโรงเรียน สังกัด อบจ. หรือดัดแปลงอาคาร ซอมแซม ตอเติมอาคาร อาคารที่ไดรับการ มีสภาพการใชงาน ร.ร. สังกัด อบจ.ระยอง

ระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและ สํานักงานที่ชํารุด สํานักงานที่ชํารุด ปรับปรุง ไดตามปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง อาชีวศึกษา

ตากสินระยอง

4 จัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายพื้นที่ เพื่อเตรียมสถานที่ จัดซื้อที่ดินบริเวณ - 100,000,000    100,000,000    - - จํานวนพื้นที่ องคการบริหารสวน กองการศึกษาฯ

ของสถานศึกษาขององคการบริหาร รองรับการขยาย อางเก็บน้ําดอกกราย ที่ไดรับการ จังหวัดระยอง 

สวนจังหวัดระยอง พื้นที่สําหรับการ ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง พัฒนาเพิ่มขึ้น มีสถานที่สําหรับ

ศึกษาจังหวัดระยอง จ.ระยอง ขยายพื้นที่สถาน

ศึกษาอยางเพียงพอ

รวม 24,000,000 125,000,000 125,000,000 25,000,000 25,000,000



หนา 340

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.4 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 1.เพื่อเตรียมความพรอม หมูบาน ชุมชน โรงเรียน 10,000,000 30,200,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 จํานวน 1.มีเครือขายการเฝาระวัง สํานักปลัดฯ

รองรับการระบาดของ ศาสนสถาน และหนวยงาน ผูเขารวมงาน โรคและระวังเหตุการณใน

โรคติดตอในจังหวัด ตาง ๆ ในพื้นที่ ระดับพื้นที่และควบคุม

ระยอง จังหวัดระยอง โรคเบื้องตนไดอยางมี

2.เพื่อปองกันและ ประสิทธิภาพ

ควบคุมการแพรระบาด 2. ประชาชนในพื้นที่

ของโรคที่เหมาะสมและ จังหวัดระยองมีความรู

รวดเร็ว ความเขาใจและใหความ

3.เพื่อลดผลกระทบทาง รวมมือในการปองกัน

สังคม เศรษฐกิจและ โรคติดตอตางๆ ทําให

สุขภาพของประชาชน การเจ็บปวยนอยลง

จากการแพรระบาด

2 ปรับปรุงพื้นที่เพื่อกอสรางศูนยฟนฟู เพื่อจัดบริการ กอสรางและปรับปรุง 62,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 รอยละของ ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

สมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สาธารณสุขใหกับ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ประชาชน บริการสาธารณสุข

จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) ต.แกลง ประชาชนในพื้นที่ และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ที่ไดรับการ ที่สะดวกและรวดเร็ว

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง (ระยะที่ 2) . บริการ มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.4 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการปองกัน เพื่อปองกันและควบคุม จัดซื้อเคมีภัณฑในการ - 10,000,000   - - - รอยละสถิติ พื้นที่ในจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

และควบคุมโรคติดตอในพื้นที่จังหวัด โรคติดตอในพื้นที่ ปองกันและควบคุมโรค การแพรระบาด พบโรคระบาดลดลง

ระยอง จังหวัดระยอง ของโรคติดตอ

ในจังหวัดระยอง

4 เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน เพื่อปองกันและควบคุม จัดซื้อเครื่องพนหมอดควัน - 284,000        - - - รอยละสถิติการ พื้นที่ในจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

ควบคุมและเฝาระวังการแพรระบาด โรคไขเลือดออกในพื้นที่ จํานวน 2 เครื่อง และ แพรระบาดของ พบโรคไขเลือดออกลดลง

ของโรคไขเลือดออกในพื้นที่ จังหวัดระยอง เครื่องพน ULV จํานวน โรคไขเลือดออก

จังหวัดระยอง 2 เครื่อง ในจังหวัดระยอง

5 ปองกันและควบคุม เพื่อเตรียมความพรอม ปองกันและควบคุมโรคติด - 10,000,000   10,000,000 - - จํานวน สามารถปองกันและ สํานักปลัดฯ

โรคติดตอพิษสุนัขบา รองรับการระบาดของ ตอพิษสุนัขบาใหกับหมูบาน ผูที่ไดรับ ควบคุมการระบาดของ

โรคติดตอพิษสุนัขบา ชุมชน โรงเรียนศาสนสถาน ประโยชน โรคติดตอพิษสุนัขบา

จังหวัดระยอง และหนวยงานตาง ๆ มากขึ้น

ในพื้นที่จังหวัดระยอง

6 พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ - - 250,000 - - จํานวน ผูสูงอายุในจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

เพื่อการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และเสริมสรางการ และเสริมสรางการ ผูเขารับ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ระยะยาว จังหวัดระยอง ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ การอบรม และดูแลสุขภาพไดอยาง

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ทั่วถึง

7 บูรณาการเฝาระวังและปองกัน 1.เพื่อเตรียมความพรอม จัดซื้อเคมีภัณฑในการ - 20,000,000   20,000,000   20,000,000   20,000,000   รอยละสถิติ จังหวัดระยอง มีวัสดุ สํานักปลัดฯ

โรคไขหวัดนกในพื้นที่จังหวัดระยอง ดานเวชภัณฑรองรับการ ปองกันและควบคุมโรค การแพรระบาด และผลิตภัณฑเคมีฆาเชื้อ

ระบาดของโรคไขหวัดนก ใหกับสํานักงานปศุสัตว ของโรคไขหวัดนก ในการเฝาระวังปองกัน

ในจังหวัดระยอง อําเภอในพื้นที่จังหวัด ในจังหวัดระยอง และควบคุมโรคไขหวัดนก

2.เพื่อปองกันและควบคุม ระยอง จํานวน 8 แหง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การแพรระบาดของโรค

ที่เหมาะสมและรวดเร็ว
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8 จัดทําสื่อประชาสัมพันธปองกันโรค เพื่อประชาสัมพันธการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ - 50,000          - - - รอยละสถิติ พื้นที่ในจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

พิษสุนัขบาในพื้นที่จังหวัดระยอง ปองกันโรคพิษสุนัขบา การปองกันโรคพิษสุนัขบา การแพรระบาด พบโรคพิษสุนัขบาลดลง

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง ของโรคพิษสุนัขบา

ในจังหวัดระยอง

9 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย เพื่อใหประชาชนไดรับ จัดซื้อครุภัณฑทาง - 15,846,500   - - - รอยละของ ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัดฯ

ใหกับโรงพยาบาลแกลง บริการทางการแพทย การแพทย ประชาชนที่ไดรับ ทางการแพทยอยาง

อ.แกลง จ.ระยอง อยางเพียงพอ บริการ เพียงพอ

10 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก เพื่อปองกันอันตราย ปองกันการระบาดของโรค - 20,000,000   20,000,000   20,000,000   20,000,000   จํานวนสัตวที่ไดรับ ปองกันและควบคุม สํานักปลัดฯ

พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน จากพิษสุนัขบา พิษสุนัขบา โดยการฉีด วัคซีนปองกัน จํานวนสัตวที่เสี่ยงตอ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ วัคซีนปองกัน โรคพิษสุนัขบา การเกิดโรคพิษสุนัขบา

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

11 คาปวยการสําหรับอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาปวยการ คาใชจายคาปวยการ 71,703,000   118,020,000    118,020,000    118,020,000    118,020,000    จํานวนอาสา อาสาสมัคร สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขประจําหมูบาน สําหรับอาสาสมัคร สําหรับอาสาสมัคร สมัครที่ไดรับ สาธารณสุขไดรับ

สาธารณสุขประจํา สาธารณสุขประจํา คาปวยการ คาปวยการครบถวน

หมูบาน หมูบาน ตามจํานวน
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12 บูรณาการในการปองกันและ 1.เพื่อเตรียมความ บูรณาการในการปองกันและ 10,200,000   15,000,000   10,200,000   10,200,000   10,200,000   โรคติดตอ 1.หนวยงานที่เกี่ยว สํานักปลัดฯ

ควบคุมโรคติดตอในคน พรอมดานวัสดุและ ควบคุมโรคติดตอในคนใน ในคนในพื้นที่ ของไดใชประโยชน

ในพื้นที่จังหวัดระยอง เคมีภัณฑรองรับการ พื้นที่จังหวัดระยองระหวาง จังหวัดระยอง จากวัสดุหรือเคมี

ประจําปงบประมาณ 2563 แพรระบาดของโรค 1.สํานักงานสาธารณสุข ลดลง ภัณฑควบคุมโรค

ติดตอในพื้นที่จังหวัด จังหวัดระยอง ติดตอไดอยางมี

ระยอง 2.องคการบริหารสวน ประสิทธิภาพและ

2.เพื่อปองกันและ จังหวัดระยอง ตอเนื่องในพื้นที่

ควบคุมโรคติดตอ 3.โรงเรียนในสังกัดองคการ จังหวัดระยอง

ในพื้นที่จังหวัดระยอง บริหารสวนจังหวัดระยอง 2.เกิดความรวมมือ

3.เพื่อลดการระบาด 4.สถานที่อื่น ๆ ในความ จากทุกฝายในชุมชน

ของโรคติดตอใน รับผิดชอบขององคการ และภาคีเพื่อรวม

พื้นที่จังหวัดระยอง บริหารสวนจังหวัดระยอง บูรณาการในการ

4.เพื่อลดผลกระทบ ปองกันและควบคุม

ทางสังคม เศรษฐกิจ โรคติดตอ

และสุขภาพของ 3.สถิติประชาชนใน

ประชาชนจากการแพร จังหวัดระยองเจ็บ

ระบาดของโรคติดตอ ปวยดวยโรคติดตอ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ลดลง

13 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย เพื่อใหประชาชนไดรับ จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย - 199,300        - - - รอยละของ ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัดฯ

ใหกับโรงพยาบาลสงเสริม บริการทางการแพทย ประชาชนที่ไดรับ ทางการแพทยอยาง

สุขภาพตําบลเนินพระ อยางเพียงพอ บริการ เพียงพอ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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14 จัดตั้งหองพยาบาล องคการบริหาร 1.เพื่อใหผูที่มาใช จัดตั้งหองพยาบาลใหบริการ - 200,000        540,000        - - รอยละของ ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัดฯ

สวนจังหวัดระยอง ณ สถานีขนสง บริการสถานีขนสง กับผูที่มาใชบริการภายใน ประชาชนที่ไดรับ ทางการแพทยอยาง

ผูโดยสารจังหวัดระยอง แหงที่ 2 ผูโดยสารจังหวัดระยอง สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด บริการ เพียงพอ

แหงที่ 2 และผูที่ ระยองแหงที่ 2 และ

เกี่ยวของ ไดรับความ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

สะดวกในการรับบริการ

ดานสาธารณสุข

2.เพื่อสนับสนุนการดูแล

สุขภาพประชาชนให

ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ

3.เพื่อลดผลกระทบ

ทางสังคม เศรษฐกิจ

และสุขภาพของ

ประชาชนจากอุบัติภัย

และการเจ็บปวยเบื้องตน

15 ระบบการแพทยฉุกเฉิน เพื่อเปนการชวยชีวิต อบรมระบบการแพทย - - 50,000          50,000          50,000          จํานวน ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัดฯ

ขั้นพื้นฐานลดอัตราการ ฉุกเฉิน ผูเขารับ ตระหนักรูถึงความสําคัญ

ตายและใหความรูดาน การอบรม ของการชวยชีวิตขั้น

การปฐมพยาบาล พื้นฐานและมีความเสี่ยง

เบื้องตน ตอการเสียชีวิตลดลง

16 สบทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อจายเปนเงินสมทบ เงินสมทบกองทุน - - - 8,000,000     8,000,000     จํานวน การดําเนินงานกองทุน สํานักปลัดฯ

ที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง สํานักงานหลักประกัน สมรรถภาพที่จําเปนตอ ผูที่ไดรับ ฟนฟูฯเปนไปตาม

สุขภาพแหงชาติกองทุน สุขภาพจังหวัดระยอง บริการ วัตถุประสงคของกองทุนฯ

ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน

ตอสุขภาพจังหวัดระยอง
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17 น้ําดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย 1.เพื่อเปนการประกัน จัดซื้อชุดตรวจน้ําดื่ม 30,000          40,000          40,000          40,000          40,000          น้ําดื่มและ นักเรียนและบุคลากร สํานักปลัดฯ

คุณภาพของอาหาร และอาหาร อาหารภายใน ขององคการบริหาร

ภายในโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัด สวนจังหวัดระยอง

สังกัดฯและองคการ และรานคาใน ไดบริโภคน้ําดื่มที่

บริหารสวนจังหวัด บริเวณองคการ สะอาดและอาหาร

ระยอง บริหารสวน ที่ปลอดภัยตาม

2.เพื่อใหสถานศึกษา  จังหวัดระยอง มาตรฐานกระทรวง

มีน้ําดื่มและอาหาร ไดรับการ สาธารณสุข

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบ

อนามัย คุณภาพความ

ปลอดภัยของ

อาหาร

18 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาผลกระทบ จางที่ปรึกษาศึกษา - 7,500,000     10,000,000   - - รอยละของ องคการบริหารสวน กองแผนฯ

โครงการกอสรางศูนยฟนฟู ทางดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประชาชนที่ จังหวัดระยอง มีผล

สมรรถภาพและคุณภาพชีวิต ในการกอสรางศูนย โครงการกอสรางศูนย เขามาใชบริการ การศึกษาผลกระทบ

ของผูสูงอายุจังหวัดระยอง ฟนฟูสมรรถภาพ ฟนฟูสมรรถภาพและ สิ่งแวดลอมโครงการ

และคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตของ กอสรางศูนยฟนฟู

ของผูสูงอายุ ผูสูงอายุจังหวัดระยอง สมรรถภาพและ

จังหวัดระยอง คุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุจังหวัดระยอง

19 รณรงคควบคุมประชากรสุนัข เพื่อลดจํานวนสุนัขและ ดําเนินการทําหมันสุนัข - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนประชากร จํานวนสุนัขและแมว กองแผนฯ

และแมวในเขตจังหวัดระยอง แมวในจังหวัดระยอง และแมวในจังหวัดระยอง สุนัขและแมวที่ ในจังหวัดระยอง

ไดรับการควบคุม
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.4 แผนงานสาธารณสุข
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

20 จัดกิจกรรมรณรงคโรคเอดส เพื่อปองกันการแพร คาใชจายในการจัด - 274,600 274,600 274,600 274,600 จํานวน ผูติดเชื้อเอดสใน กองแผนฯ

กระจายของโรคเอดส กิจกรรมรณรงค ผูติดเชื้อ จังหวัดระยองลดลง

โรคเอดส ลดลง

21 น้ําดื่มสะอาดอาหารปลอดภัย เพื่อประกันคุณภาพ จัดซื้อชุดตรวจสารปนเปอน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ นักเรียนและบุคลากร กองการศึกษาฯ

เพื่อสุขอนามัยนักเรียน และ ของน้ําและอาหาร ในน้ํา และอาหาร ใหกับ ของสถิติ ภายในโรงเรียนใน

บุคลากร โรงเรียนในสังกัด ภายในโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนสังกัดอบจ.ระยอง ดวยโรคติดตอ สังกัด อบจ.ระยอง 

อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง ดวยโรคติดตอ ไดบริโภคน้ําดื่มและ

ระบบทางเดิน อาหารที่สะอาด 

อาหารที่ลดลง ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอ

ระบบทางเดินอาหาร

รวม 153,963,000   281,644,400   273,404,600   260,614,600   260,614,600   
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหความรูและ - - 150,000 - - จํานวน ผูสูงอายุไดรับการ สํานักปลัดฯ

เพื่อการดูแลสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสรางเสริม ผูเขารวม ดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุระยะยาว ของประชาชน สุขภาพใหกับประชาชน กิจกรรม ในระยะยาว

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิปญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถิติ ผูสูงอายุดานสุขภาพ สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุ ในจังหวัดระยอง ภูมิปญญา ดูแลสุขภาพ ผูนําองคกรดานสุขภาพใน ผูสูงอายุ ในจังหวัดระยอง

รางกาย สุขภาพจิตใจ พื้นที่จังหวัดระยอง ที่อยูในภาวะ มีศักยภาพในการ

และอารมณของผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพิงลดลง ดูแลตนเองได

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ครอบคลุมแบบองครวม

3 ฝกอาชีพคนพิการและผูดูแล เพื่อเปนการฝกอาชีพ อบรม ฝกอาชีพคนพิการและ 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        จํานวน คนพิการ และ สํานักปลัดฯ

คนพิการในจังหวัดระยอง ใหกับคนพิการและผู ผูดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่ ผูรับการ ผูดูแลมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ดูแลคนพิการใหมี จังหวัดระยอง ฝกสอน และมีความรูในดาน

ความรูในดานอาชีพ การประกอบอาชีพ

ตาง ๆ

4 ปองกันและเฝาระวัง เพื่อลดการแพรระบาด เตรียมความพรอมดาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 การแพร ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัดฯ

การแพรระบาดของโรคติดตอ ของโรคติดตอภายใน เวชภัณฑรองรับการแพร ระบาดของ จังหวัดระยอง

ในพื้นที่จังหวัดระยอง พื้นที่จังหวัดระยอง ระบาดของโรคติดตอใน โรคติดตอ มีสุขภาพที่ดีขึ้น

พื้นที่จังหวัดระยอง ลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 อบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศัยภาพ กรรมการและภาคีเครือขาย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศักยภาพ ผูสูงอายุดานสุขภาพ สํานักปลัดฯ

กรรมการ และภาคีเครือขาย กรรมการและภาคี ชมรมผูสูงอายุในจังหวัด ในการทํางาน ในจังหวัดระยอง

ชมรมผูสูงอายุในจังหวัดระยอง เครือขายชมรมผูสูงอายุ ระยอง มีศักยภาพในการ ของกรรมการ มีศักยภาพในการ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ทํางาน และภาคี ดูแลตนเองได

เครือขาย ครอบคลุมแบบ

ผูสูงอายุ องครวม

6 พัฒนาคุณภาพและเสริม เพื่อพัฒนาศัยภาพ จัดอบรมใหความรูและ 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวนผูเขารวม ผูสูงอายุไดรับการดูแล สํานักปลัดฯ

สรางเพื่อการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และเสริมสรางสุขภาพ จัดกิจกรรมสรางเสริม กิจกรรม สุขภาพในระยะยาว

ของประชาชน สุขภาพใหกับประชาชน

7 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัด 120,000        120,000        120,000        120,000        120,000        สถิติ ผูสูงอายุดานสุขภาพ สํานักปลัดฯ

ในจังหวัดระยอง การดูแลสุขภาพ ระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูสูงอายุ ในจังหวัดระยอง

รางกายสุขภาพจิตใจ ที่อยูในภาวะ มีศักยภาพในการ

และอารมณของผูสูง พึ่งพิงลดลง ดูแลตนเองได

อายุในพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมแบบ

ระยอง องครวม

8 สรางภูมิคุมกันในชีวิต เพื่อเฝาระวังและสราง จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน - - 100,000 - - จํานวน ปองกันและแกไข สํานักปลัดฯ

ใหกับวัยรุนและเยาวชน ภูมิคุมกันโรคใหกับ ในชีวิต ใหกับวัยรุนและ กิจกรรม ปญหาชีวิตวัยรุนได

อ.บานฉาง จ.ระยอง วัยรุนและเยาวชน เยาวชน อยางทันทวงทีและ

ใหมีสุขภาพแข็งแรง มีประสิทธิภาพ

9 หลักประกันสุขภาพ เพื่อใหคนพิการ ผูสูง ฟนฟูสมรรถภาพกลุม - - 8,000,000     - - จํานวน คนพิการ ผูสูงอายุ สํานักปลัดฯ

แหงชาติกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ อายุและผูที่อยูในระยะ เปาหมายภายใตขอบเขต ผูรวม และผูที่อยูในระยะ

ที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยอง ที่จําเปนตองรับการ ความรับผิดชอบของ โครงการ ที่จําเปนตองรับการ

ฟนฟูสมรรถภาพในเขต กองทุน 3 กลุม คือ ฟนฟูสมรรถภาพ

พื้นที่จังหวัดระยอง คนพิการ ผูสูงอายุผูปวย ทางการแพทย

ที่พนระยะเฉียบพลัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 กอสรางที่อยูอาศัย เพื่อใหคนพิการและ กอสรางที่อยูอาศัยให 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน คนพิการและผูดอย สํานักปลัดฯ

ใหคนพิการและผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสที่ไมมี คนพิการและผูดอยโอกาส คนพิการและ โอกาสมีที่อยู 

ในจังหวัดระยอง ที่อยูอาศัย ไดมีที่อยู ในจังหวัดระยอง ผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัยเปนหลักแหลง จํานวน 5 หลัง ที่มีที่อยูเปน ไมเปนภาระตอสังคม

หลักแหลง

11 คาใชจายในการสงเคราะหผูปวย เพื่อเปนการชวยเหลือ เงินชวยเหลือผูปวยยากไร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ผูปวยยากไร สํานักปลัดฯ

ยากไร ของ อบจ.ระยอง แบงเบา ภาระ ใหกับ ของ อบจ.ระยอง ผูปวยยากไร มีคุณภาพชีวิต

ผูปวยยากไร ที่ดีขึ้น

12 พัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อเปนการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนพิการ 340,000        340,000        340,000        340,000        340,000        จํานวน คนพิการจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง เพื่อใหเขาถึง ศักยภาพคนพิการ ในเขตพื้นที่ ผูรับการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

สิทธิคนพิการอยางแทจริง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง พัฒนา อยางเพียงพอ

13 สงเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญา เพื่อสงเสริมอาชีพ จัดอบรมสงเสริมอาชีพ - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชน ประชาชนในจังหวัด สํานักปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ใหกับประชาชนใน ตามแนวทางปรัชญา ที่เขารวมโครงการ ระยองไดรับการสงเสริม

จังหวัดระยอง เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพตามหลักปรัชญา

จํานวน 200 คน เศรษฐกิจพอเพียง

14 สรางภูมิคุมกันชีวิตใหวัยรุนและ 1.เพื่อเปนการเพิ่ม อบรม จัดกิจกรรมสรางภูมิ 150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารับ วัยรุนและเยาวชน สํานักปลัดฯ

เยาวชนจังหวัดระยอง ทักษะชีวิตใหวัยรุนและ คุมกันในชีวิตใหกับวัยรุน การอบรม มีทักษะชีวิต มีความรู

เยาวชนไดมีความรู และเยาวชน เกี่ยวกับเพศศึกษา

เกี่ยวกับเพศศึกษา จํานวน 100 คน การปองกันโรคติดตอ

การปองกันโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธตลอดจน

ทางเพศสัมพันธ มีความรูในการเลือก

ตลอดจนมีความรู คูครองอยางเหมาะสม

ในการเลือกคูครอง

อยางเหมาะสม
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15 จัดทําหนังสือ "คูมือรูทัน 1.เพื่อเผยแพรและ 1.หนวยงานภาครัฐในเขต - - 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 1.ประชาชนหรือ สํานักปลัดฯ

สุขภาพกาย บริหารลดโรคไดดวย ประชาสัมพันธในดาน จังหวัดระยอง ไดรับความรู บุคคลทั่วไปใน

ตนเองสําหรับวัยทํางานและผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพให 2. ประชาชนใน เพิ่มขึ้น จังหวัดระยองมี

ประชาชนหรือบุคคล จังหวัดระยอง คุณภาพดานรางกาย

ทั่วไปในจังหวัดระยอง จิตใจและสังคมมาก

ทราบอยางกวางขวาง ยิ่งขึ้น

2.เพื่อใหประชาชน 2. ประชาชนหรือ

หรือบุคคลทั่วไปใน บุคคลทั่วไปใน

จังหวัดระยองมีความ จังหวัดระยองไดรับ

รูในเรื่องโรคสาเหตุ ความรูความเขาใจ

ของการเกิดโรค วิธี ในดานการสงเสริม

การรักษา พรอมกับ สุขภาพอยางถูกวิธี

ทักษะในการบริหาร และมีคุณภาพ

สุขภาพเพื่อปองกัน

โรคเบื้องตนไดดวย

ตนเองอยางถูกตอง

และถูกวิธี

16 วัยรุน วัยใส รักอยางไรไมใหเสี่ยง เพื่อใหเยาวชนมีความรู อบรมใหความรูเรื่องเพศ - 700,000 - - - จํานวนนักเรียน นักเรียนในสังกัด อบจ. สํานักปลัดฯ

ความเขาใจเรื่องเพศ ศึกษาใหกับนักเรียนและ ที่เขารวมโครงการ ระยอง มีความรู ความ

ศึกษาตระหนักและเห็น เยาวชนในจังหวัดระยอง เขาใจเรื่องเพศศึกษา

คุณคาในตนเองและ ตระหนักและเห็นคุณคา

ปองกันการตั้งครรภใน ในตนเองและปองกันการ

วัยรุนในโรงเรียนมัธยม ตั้งครรภในวัยรุน

สังกัด อบจระยอง
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17 อบรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพของ - 300,000 - - - จํานวน วิสาหกิจชุมชน สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง วิสาหกิจชุมขนจังหวัด วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน จังหวัดระยองมีศักยภาพ

ระยอง จังหวัดระยอง ที่เขารวมโครงการ เพิ่มมากขึ้น

18 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับ เพื่อแกไขปญหา  - ฝกอบรมใหความรูจัด - 1,000,000 - - - จํานวนประชาชน ชุมชนมีความเปนอยูและ สํานักปลัดฯ

ชีวิต บนวิถีแหงความพอเพียง เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมแกจิตอาสาเพื่อ ที่เขารวมโครงการ มึคุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถี

เพื่อประโยชนและความสุขของ ในชุมชนจังหวัดระยอง ประโยชนและความสุข ชีวิตพอเพียง

ประชาชน ของประชาชน

 - ดูแลรักษา และอนุรักษ 

แมน้ํา คูคลอง เชน การ

กําจัดวัชพืช

 - ขุดลอก คู คลอง
19 สรางภูมิคุมกันชีวิตใหวัยรุน เพื่อเปนการเพิ่ม อบรมสรางภูมิคุมกันชีวิต - - 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวม วัยรุนและเยาวชน สํานักปลัดฯ

และเยาวชน จังหวัดระยอง ทักษะชีวิตใหวัยรุน ใหวัยรุนและเยาวชน โครงการมีความ มีทักษะชีวิต มีความ

และเยาวชนไดมีความ จังหวัดระยอง พึงพอใจ รูเกี่ยวกับเพศศึกษา

รูเกี่ยวกับโรคติดตอ จํานวน 100 คน ไมต่ํากวา การปองกันโรค

ทางเพศสัมพันธ รอยละ 80 ติดตอทางเพศ

ตลอดจนมีความรู สัมพันธตลอดจน

ในการเลือกคูครอง มีความรูในการเลือก

อยางเหมาะสม คูครองอยางเหมาะสม

20 พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมใหความรูและ - 100,000 - - - จํานวน ผูสูงอายุไดรับการ สํานักปลัดฯ

เพื่อการดูแลสุขภาพ และสรางเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมสรางเสริม ผูเขารวม ดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุระยะยาว ของประชาชน สุขภาพใหกับประชาชน กิจกรรม ในระยะยาว
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21 พัฒนาคุณภาพและเสริมสราง เพื่อพัฒนาคุณภาพ อบรม พัฒนาคุณภาพและ - 300,000 - - - จํานวนผูเขารับ ผูสูงอายุมีสุขภาพ สํานักปลัดฯ

เพื่อการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และเสริมสรางการ เสริมสรางเพื่อการดูแล การอบรม ที่ดีขึ้น

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ สุขภาพผูสูงอายุ

22 กอสราง/ปรับปรุงพื้นที่ภายใน เพื่อสงเสริมอาชีพ ฝกอาชีพคนพิการและผูดูแล - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูเขารวม คนพิการและผูดูแล สํานักปลัดฯ

ศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมอาชีพ และเพิ่มรายไดใหกับ คนพิการในจังหวัดระยอง โครงการมีความ คนพิการสามารถนํา

คนพิการ ต.นิคมพัฒนา คนพิการและผูดูแล จํานวน 30 คน พึงพอใจ ความรูที่ไดรับมา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง คนพิการ ไมต่ํากวา ประกอบอาชีพและ

รอยละ 80 เปนการเพิ่มรายได

ใหแกครอบครัว

23 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพและ - - 350,000 350,000 350,000 ผูเขารวม ผูสูงอายุพัฒนา สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุตอเนื่อง จังหวัดระยอง ผูสูงอายุใหเขมแข็ง สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โครงการมีความ ศักยภาพของตนเอง

มีทักษะและ ตอเนื่องจังหวัดระยอง พึงพอใจ อยางเขมแข็งมีทักษะและ

ประสบการณในการ ไมต่ํากวา ประสบการณในการ

สงเสริม รักษา ฟนฟู รอยละ 80 สงเสริม รักษา ฟนฟู

และปองกันโรคดาน และปองกันโรคดาน

รางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจ

24 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพและ - - 300,000 300,000 300,000 ผูเขารวม ผูสูงอายุพัฒนา สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุตอเนื่อง อําเภอบานฉาง ผูสูงอายุใหเขมแข็ง สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โครงการมีความ ศักยภาพของตนเอง

จังหวัดระยอง มีทักษะและ ตอเนื่องอําเภอบานฉาง พึงพอใจ อยางเขมแข็งมีทักษะและ

ประสบการณในการ จังหวัดระยอง ไมต่ํากวา ประสบการณในการ

สงเสริม รักษา ฟนฟู จํานวน 120 คน รอยละ 80 สงเสริม รักษา ฟนฟู

และปองกันโรคดาน และปองกันโรคดาน

รางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจ
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25 พัฒนาศักยภาพและสงเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพและ - 250,000 250,000 250,000 250,000 ผูเขารวม ผูสูงอายุพัฒนา สํานักปลัดฯ

สุขภาพผูสูงอายุตอเนื่อง ผูสูงอายุใหเขมแข็ง สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โครงการมีความ ศักยภาพของตนเอง

อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีทักษะและ ตอเนื่องอําเภอเขะเมา พึงพอใจ อยางเขมแข็งมีทักษะและ

ประสบการณในการ จังหวัดระยอง ไมต่ํากวา ประสบการณในการ

สงเสริม รักษา ฟนฟู จํานวน 120 คน รอยละ 80 สงเสริม รักษา ฟนฟู

และปองกันโรคดาน และปองกันโรคดาน

รางกายและจิตใจ รางกายและจิตใจ

26 อบจ.พบประชาชน เพื่อใหประชาชน จัดโครงการออกนอกพื้นที่ - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน ประชาชนและผูดอย กองกิจการสภาฯ

ไดรับความชวยเหลือ ในเขตจังหวัดระยอง กิจกรรม โอกาสไดรับการ

และเผยแพรงานของ ชวยเหลือและประชาชน

อบจ.ระยอง เขาใจบทบาทหนาที่

ผลงานทองถิ่นของ อบจ.

ระยองเกิดความสัมพันธ

อันดีระหวางและ

กิจกรรมการพัฒนา

ภาครัฐกับประชาชน

27 จัดกิจกรรมรณรงคโรคเอดส เพื่อปองกันและแกไข จัดกิจกรรมสําหรับผูติด  -  - 274,600  -  - จํานวน ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส กองแผนฯ

ปญหาใหผูติดเชื้อ เชื้อเอดสและประชาชน ผูติดเชื้อ มีความรูในการดูแล

เอชไอวี/เอดสและ ทั่วไป เอชไอวี/เอดส สุขภาพและประชาชน

ประชาชนทั่วไป ลดลง ทั่วไปมีความรูในการ

เฝาระวังปองกัน

โรคเอดส

28 ศึกษาและจัดทําแผนแมบท เพื่อศึกษาพื้นที่บริเวณ ศึกษาและจัดทําแผนแมบท - 5,000,000 - - - จํานวนผูเขารับ พื้นที่ชุมชนมาบตาพุด กองแผนฯ

แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ รอบชุมชนมาบตาพุด แนวทางการพัฒนาเชิง การอบรม มีการพัฒนาเชิงพื้นที่

ดานเศรษฐกิจ สังคม รอบพื้นที่ สําหรับพัฒนาดาน พื้นที่ดานเศรษฐกิจ สังคม ดานเศรษฐกิจและสังคม

ชุมชนมาบตาพุด เศรษฐกิจและสังคม รอบพื้นที่ชุมชนมาบตาพุด
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

29 พัฒนาการฝกอบรม เพื่อจัดแนวทางการฝก จัดฝกอบรมหลักสูตร - - 300,000 - - จํานวน เด็กและเยาวชน กองแผนฯ

วิชาชีพชางยนต ศูนยฝกและ อบรมหลักสูตรวิชาชีพ วิชาชีพชางยนต สําหรับ ผูเขาฝกอบรม มีความรูและทักษะ

อบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ชางยนตระยะสั้นของ เด็กและเยาวชน ฝมือสามารถนําไป

จังหวัดระยอง กรมพินิจและคุมครอง ประกอบอาชีพได

เด็กและเยาวชน

30 รวมพลังสมัชชาเด็กและเยาวชน เพื่อสงเสริมและ จัดกิจกรรมรวมพลัง - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูเขารับ ปองกันและแกไขปญหา กองการศึกษาฯ

จังหวัดระยอง สนับสนุนใหเด็กและ สมัชชาเด็กและเยาวชน การอบรม ชีวิตวัยรุนไดอยาง

เยาวชนไดแสดงออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ทันทวงทีและมี

ตามความรูและความ ประสิทธิภาพ

สามารถ

รวม 13,210,000   24,210,000   28,034,600   19,210,000   19,210,000   
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพิ่มศักยภาพในการปองกัน เพื่อใหการดําเนินงาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน ประชาชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

และแกไขปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหา สรางความรูความเขาใจ ประชาชนที่ ตระหนักถึงพิษภัย

ของศูนยอํานวยการปองกัน ยาเสพติดของ ในโทษพิษภัยของยาเสพติด ไดรับความรู ของยาเสพติด

และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.รย.)

2 สงเสริมการมีสวนรวม 1. เพื่อใหรูถึงโทษภัย - จัดอบรมใหความรูแก - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวน 1. ประชาชนและ สํานักปลัดฯ

เฝาระวัง ปองกัน บําบัด รักษา ยาเสพติดและสามารถ ประชาชนและเยาวชน ผูเขารวม เยาวชนเกิดความ

ฟนฟูสมรรถภาพและแกไขปญหา ปองกันตนเองใหหางไกล ในพื้นที่จังหวัดระยองเกี่ยว กิจกรรม ตระหนักถึงพิษภัย

ยาเสพติด จากยาเสพติด กับภัยของยาเสพติด ของยาเสพติด

๒. เพื่อใชชุดตรวจหา - จัดซื้อชุดตรวจหาสาร    2. ปญหายาเสพติด

สารเสพติดในปสสาวะ เสพติดในปสสาวะ และการแพรระบาด

พิสูจนยืนยันผลการเสพ ในรูปแบบตาง ๆ 

ยาเสพติด ลดลง

3 อบรมยาเสพติด เพื่อปองกันและแกไข อบรมใหความรูแก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน ปองกันและแกไขปญหา สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด ประชาชน เยาวชน ผูเขารับ ยาเสพติดในเด็กและ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง การอบรม เยาวชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 จัดตั้งศูนยพระมหาชนกอบจ.ระยอง เพื่อเทิดทูนและพิทักษ จัดทําสื่อเผยแพร 300,000        300000 300,000 300,000 300,000 จํานวนประชาชน สามารถสรางความรู สํานักปลัดฯ

พระมหากษัติริย ที่เขาชมศูนย ความเขาใจและตระหนัก

เรียนรู ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

5 รวมพลังสตรีระยอง เพื่อสงเสริมการสราง คณะกรรมการสตรี - 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน กลุมสตรีมีการพัฒนา กองกิจการสภาฯ

เนื่องในวันสตรีไทย พลังของสตรี ในวัน อําเภอ/ประชาชน กิจกรรม ตนเองและมีสวนรวม

สตรีไทย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอชุมชน

และสังคม

6 รวมพลังสตรีระยอง เพื่อสงเสริมการสราง คณะกรรมการสตรี - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน กลุมสตรีมีการพัฒนา กองกิจการสภาฯ

เนื่องในวันสตรีสากล พลังของสตรี ในวัน อําเภอ/ประชาชน กิจกรรม ตนเองและมีสวนรวม

สตรีสากล ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอชุมชน

และสังคม

7 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อสงเสริมการมี อบรมใหความรูแก - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน ประชาชน เยาวชน กองกิจการสภาฯ

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สวนรวมของประชาชน ประชาชน เยาวชน ผูเขารับ มีสวนรวมในการสราง

ในการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดระยอง การอบรม เสริมกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
8 สนามจราจรเยาวชนเสริมสราง เพื่อวางรากฐาน จัดอบรมใหกับเด็ก และ  - 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี สํานักปลัดฯ

จิตสํานึกความปลอดภัย จิตสํานึกการใชรถใช เยาวชนในพื้นที่จังหวัด ผูผานการ ในการสราง

จังหวัดระยอง ถนนที่ถูกตองและ ระยอง อบรม ความปลอดภัย

ปลอดภัยใหแกนักเรียน
9 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อวางรากฐานและปลูก จัดอบรมสัมมนาใหความรู  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน ประชาชนมีความรัก สํานักปลัดฯ

จิตสํานึกใหประชาชน แกประชาชน ผูผานการ สามัคคีตอชาติ

รักเคารพในสถาบัน อบรม บานเมืองและ

พระมหากษัตริยและ องคประมุขของ

ความรักชาติบานเมือง ประเทศมากขึ้น
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 สานสัมพันธครอบครัว เพื่อสรางความรัก จัดอบรมประชาชน จํานวน  200,000 200,000  -  -  - จํานวน สมาชิกในครอบครัว สํานักปลัดฯ

สายใยรัก จังหวัดระยอง ความอบอุนลดปญหา 3 รุน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ผูผานการ สรางความรัก 

ความขัดแยง ปญหา อบรม ความเขาใจลดปญหา

ยาเสพติด และเสริม สังคมในชุมชน

สรางสถาบันครอบครัว

ใหเขมแข็ง  

11 ปลูกรัก สรางรั้ว นําครอบครัว เพื่อสรางความรักความ จัดอบรมกลุมเปาหมาย 1,000,000 1,000,000  -  -  - จํานวน สมาชิกในครอบครัว สํานักปลัดฯ

สูจังหวัดนาอยู อบอุนประสานสายใย 1. ครอบครัวที่แตงงานใหม ผูผานการ รูและเขาใจใน

ของสมาชิกในครอบครัว 2. ครอบครัวที่ไดรับการ อบรม บทบาทหนาที่ 

คัดเลือก เกิดความสัมพันธที่ดี

3. ผูบริหารที่ปฏิบัติงาน

ดานสังคม จํานวนทั้งสิ้น 

200 คน
12 จัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลและ เพื่อใหประชาชนชาว สวนราชการภาครัฐ อปท. 300,000 300,000  -  -  - จํานวน สวนราชการภาครัฐ สํานักปลัดฯ

แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาส จังหวัดระยองทุก และประชาชนเขารวม ประชาชน อปท.และประชาชน

เฉลิมพระชนมพรรษา หมูเหลามีสวนรวม กิจกรรม ที่เขารวม มีความสํานึกใน
ในกิจกรรม กิจกรรม พระมหากรุณาธิคุณ

13 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริม เพื่อเผยแพรความรู อบรม สัมมนา ประชุมเชิง 1,000,000 1,000,000  -  -  - จํานวน ครอบครัว สํานักปลัดฯ

สัมพันธภาพในครอบครัว สรางความเขาใจเกี่ยว ปฏิบัติการสงเสริม ผูผานการ มีสัมพันธภาพที่ดี 

อบจ.ระยอง กับปญหาความรุนแรง สัมพันธภาพในครอบครัว อบรม สมาชิกในครอบครัว

ตอเด็กและสตรี เพื่อ ของบุคลากร อบจ.ระยอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปองกัน และแกไขถึง

ปญหาความรุนแรง

14 พัฒนาคุณภาพชีวิตเครือขายองคกร เพื่อสงเสริมและพัฒนา อบรมเพื่อสงเสริมและ - 500,000 500,000 - - จํานวน เครือขายองคกรชุมชน สํานักปลัดฯ

ชุมชนจังหวัดระยอง คุณภาพชีวิตเครือขาย พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูผานการ จังหวัดระยอง ไดรับการ

องคกรชุมขนจังหวัด เครือขายองคกรชุมชน อบรม พัฒนาคุณภาพชีวิต

ระยอง จังหวัดระยอง ในดานตาง ๆ 
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4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 อบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดอบรมประชาชน - - 100,000 - - จํานวน สมาชิกในครอบครัว สํานักปลัดฯ

พฤติกรรมเพื่อพัฒนาการสรางเสริม ครอบครัวที่มี มีสัมพันธภาพที่ดี 

คุณภาพชีวิตและทรัพสิน สัมพันธภาพที่ดี

16 แมลูกสุขภาพดี สตรีไทยหางไกล เพื่อสงเสริมสุขภาพ จัดอบรมใหความรูแม เด็ก  -  - 500,000  -  - จํานวนผู แม เด็ก และสตรี สํานักปลัดฯ

โรคมะเร็ง ของแม เด็ก และสตรี และสตรีรูจักวิธีปองกันโรค ผานการอบรม รูจักวิธีปองกันโรค  

17 รณรงคยุติการกระทํา เพื่อวางรากฐานและ จัดอบรม สัมมนาใหความรู  -  - 100,000  -  - จํานวน สถาบันครอบครัว สํานักปลัดฯ

ความรุนแรงตอสตรีและเด็ก ปลูกจิตสํานึกและแกไข แกประชาชน ผูผานการ เกิดความเขมแข็ง

ปญหาในการกระทํา อบรม

รุนแรงตอเด็กและสตรี

18 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิต เพื่อแกไขปญหาเกี่ยว 1.ฝกอบรมใหความรู จัด - - 1,000,000 - - จํานวน ชุมชนมีความเปนอยู สํานักปลัดฯ

บนวิถีแหงความพอเพียงเพื่อประโยชน กับสิ่งแวดลอมใน กิจกรรมแกจิตอาสา ประชากร และมีคุณภาพชีวิต

และความสุขของประชาชน ชุมชนของจังหวัด เพื่อประโยชนและความสุข ที่ดี บนวิถีชีวิต

ระยอง ของประชาชน พอเพียง

2.ดูแลรักษาและอนุรักษ

แมน้ํา

คูคลอง เชน การกําจัดวัชพืช

3.ขุดลอก คู คลอง

19 อบรมแกนนําสตรีขจัดความรุนแรง เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ อบรมแกนนําขจัดความ  -  - 100,000  -  - จํานวน สถาบันครอบครัว กองกิจการสภาฯ

ตอเด็กและสตรี การขจัดความรุนแรง รุนแรงตอเด็กและสตรี ผูผานการ เกิดความเขมแข็ง

ตอเด็กและสตรี อบรม

20 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนา อบรมเพื่อสงเสริมและ  -  - 4,000,000  -  - จํานวน สภาองคกรชุมชน กองแผนฯ

สภาองคกรชุมชนจังหวัดระยอง ศักยภาพสภาองคกร พัฒนาศักยภาพใหกับ ผูผานการ จังหวัดระยอง ไดรับการ

ชุมชนในจังหวัดระยอง ศักยภาพในดานตาง ๆ อบรม สงเสริมและพัฒนา

ของสภาองคกรชุมชน ศักยภาพในดานตาง ๆ 

ในจังหวัดระยอง

รวม 9,800,000     33,200,000   36,500,000   30,200,000   30,200,000   
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬากลาง เพื่อปรับปรุง สนามกีฬากลางจังหวัด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละความ สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง สนามกีฬากลาง ระยอง ไดรับการปรับปรุง พึงพอใจของ ระยอง ไดรับการ

จังหวัดระยอง พัฒนาอยางตอเนื่อง ประชาชนที่มา ปรับปรุงในทุกๆดาน

ใชบริการ อยางสม่ําเสมอ 

ประชาชนที่เขามาใช

บริการมีความพึงพอใจ

2 จัดทําปายประชาสัมพันธดานหนา เพื่อใชในการประชา- โครงเหล็กสําหรับติดตั้ง - 1,500,000 - - - รอยละ 90 ของ ประชาชนทั่วไปรับทราบ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สัมพันธขอมูลขาวสาร ปายประชาสัมพันธ พื้นที่โครงเหล็ก ขาวสารตางๆ ที่จะ

ตาง ๆ สําหรับภายใน- จํานวน 1 โครง ที่ไดรับการ เกิดขึ้นภายในจังหวัด

ภายนอกหนวยงานที่ขอ ติดตั้งปาย ระยอง 

ติดตั้งปายประชา -

สัมพันธ

3 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปาย เพื่อสงเสริมอัตลักษณ อัตลักษณรูปแบบใหม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 ของ ประชาชนทั่วไป มองเห็น สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง พื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ และภูมิทัศน บริเวณ ประชาชนทั่วไป ปายสนามกีฬาฯ ได

บริเวณรอบ ๆ ปาย ปายสนามกีฬาฯ ที่สัญจรไปมา ชัดเจนยิ่งขึ้น

ใหสวยงาม และเปน มองเห็นปาย

ภาพลักษณที่ดีใหกับ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อบจ.ระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 ปรับปรุงถนนรอบสนามกีฬากลาง เพื่อความสะดวก จัดระเบียบระบบจราจร 250,000 - - - - รอยละ 99 ของ การจราจรที่เปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง ปลอดภัยใหกับ ภายในสนามกีฬา ชองทางจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ประชาชน เปนระเบียบและ

ถูกกฎจราจร

5 กอสรางหลังคา สระวายน้ํา เพื่อรองรับการให กอสรางหลังคาคลุม - 13,000,000 - - - รอยละ 90 ของ ผูที่มาใชบริการเพิ่มมาก สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริการแกประชาชน บริเวณสระวายน้ํา ผูมาใชบริการเพิ่ม ขึ้นและปองกันฝนใบไม

และจัดการแขงขันกีฬา มากยิ่งขึ้น ที่สงผลทําใหสภาพ

น้ําเสีย

6 ปรับปรุงซอมแซมอาคารโรงยิม เพื่อปรับปรุงพื้นภายใน ปรับปรุงโรงยิมส 2,500 5,000,000 - - - - รอยละ 90 ของ พื้นสนามภายในอาคาร สํานักปลัดฯ

2,500 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลาง อาคารใหอยูในสภาพ ที่นั่ง ใหมีสภาพพรอม พื้นสนาม มีความ โรงยิมสมีความแข็งแรง

จังหวัดระยอง พรอมใช ใชงาน พรอมในการใชงาน ทนทานตอการใชงาน

7 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสวนสุขภาพ เพื่ออํานวยความ ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ - 1,500,000 - - - รอยละ 90 ของ มีพื้นที่สําหรับพักผอน สํานักปลัดฯ

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สะดวกใหกับผูมาใช ใหมีความรมรื่น เหมาะ ผูมาใชบริการ หลังจากการ

บริการภานในสนาม แกการพักผอนและ มีความพึงพอใจ ออกกําลังกาย

กีฬาฯ ออกกําลังกาย มากยิ่งขึ้น

8 จัดทํารณรงคการออกกําลังกาย เพื่อรณรงคใหผูมาใช จัดทําปายประชาสัมพันธ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนปาย ประชาชนไดทราบถึง สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริการใสใจในสุขภาพ และรณรงค ประชาสัมพันธ ความสําคัญของการ

และการออกกําลังกาย จํานวน 4 ปาย ออกกําลังกายและการมี

สุขภาพที่ดี

9 บริหารจัดการสนามยิงปน องคการ เพื่อบริหารจัดการ 1.บุคลากรในสังกัดองคการ - 200,000 - - - จํานวน การบริหารจัดการสนาม สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดระยอง สนามยิงปนใหเปน บริหารสวนจังหวัดระยอง ผูเขามาใช ยิงปนเปนไปดวยความ

ไปดวยความเรียบรอย 2.ประชาชนทั่วไปที่มี บริการสนาม เรียบรอย พรอมทั้งมี

พรอมสําหรับใหบริการ ความสนใจ สนามยิงปนใหบริการ

10 ปรับปรุงวางระบบระบายน้ํารอบๆ เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบระบายน้ํา - - 5,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 99 ของ ระบบระบายน้ํา ไดดีขึ้น สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ระบายน้ําใหดียิ่งขึ้น ระบบระบายน้ํา ไมมีน้ําทวมขังบริเวณ

ระบายน้ําไดดีขึ้น รอบสนามฯ

11 ปรับปรุงทาสีอัฒจันทร เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงทาสีอัฒจันทร - 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 ของ อัฒจันทรที่พรอมใชงาน สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ภาพลักษณใหเกิด อัฒจันทร และรองรับการจัด

ความสวยงาม มีความสวยงาม กิจกรรมการแขงขันกีฬา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวาง เพื่อเพิ่มความสวาง ปรับปรุงระบบไฟฟา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 ของ พื้นที่ภายในสนามกีฬาฯ สํานักปลัดฯ

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ใหกับผูมาใชบริการ สองสวาง แสงสวางภายใน มีแสงสวางเพิ่มมากขึ้น

ในเวลากลางคืน สนามกีฬาฯ เพียงพอ

ตอการใชบริการ

13 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายใน เพื่อปรับปรุงหองน้ํา ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ของ มีหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ใหถูกสุขลักษณะ หองน้ํา เพียงพอ และเพียงพอกับผูมาใช

สําหรับผูมาใชบริการ บริการ

14 กอสรางจอ LED และระบบควบคุม เพื่อประชาสัมพันธ กอสรางจอ LED - 5,000,000 5,000,000 - - จํานวนสื่อ เพื่อใหประชาชนทราบ สํานักปลัดฯ

(บริเวณสนามฟุตบอล 1) ขอมูลขาวสารตางๆ พรอมระบบควบคุม ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร 

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 1 ชุด

15 ปรับปรุงทาสีรั้วรอบสนามฟุตบอล เพื่อปรับปรุงรั้วภายใน ปรับปรุงทาสีรั้วสนาม 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพื้นที่ สนามฟุตบอล มีรั้วที่ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สนามฟุตบอล ใหเปน ฟุตบอล สนามกีฬาฯ เปนระเบียบสวยงาม

ระเบียบสวยงามยิ่งขึ้น ที่ไดรับการ ปลอดภัยกับประชาชน

ปรับปรุง ผูเขาชมการแขงขัน

16 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อรองรับนักกีฬา กอสรางหองพักสําหรับ - 2,000,000 - - - รอยละ 90 ของ สนามกีฬามีหองพักที่ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ที่มาแขงขันภายใน นักกีฬา หองพักที่เพียงพอ เพียงพอสําหรับรองรับ

สนามกีฬาฯ ตอนักกีฬาที่มา นักกีฬาฯ ที่มาแขงขัน

ใชบริการ

17 จัดทําปายจราจร สนามกีฬากลาง เพื่อความสะดวก จัดทําปายจราจร - - 200,000 - - รอยละ 99 ของ การจราจรที่เปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง ปลอดภัยใหกับ ชองทางจราจร ไมกอใหเกิดอุบัติเหตุ

ประชาชน เปนระเบียบและ

ถูกกฎจราจร

18 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อรองรับปริมาณ ปรับปรุงสนามเด็กเลน - 2,000,000 - - - รอยละ 90 ของ มีสนามเด็กเลนที่ได สํานักปลัดฯ

สนามเด็กเลน เด็กที่มาใชบริการ พื้นที่สนามเด็กเลน มาตรฐานสวยงามและ

ภายในสนามกีฬาฯ ไดรับการปรับปรุง ปลอดภัย

19 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อใชเปนสถานที่ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 1,500,000 - - - - รอยละ 90 ของ มีอาคารสํานักงานที่ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ติดตอราชการตางๆ สําหรับบุคลากรของ อาคารสํานักงาน สะดวกตอการติดตอ

ของสนามกีฬากลาง อบจ.ระยอง มีความสะดวก ราชการ

จังหวัดระยอง ยิ่งขึ้น
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20 ปรับปรุงพื้นที่ภายในสนามกีฬากลาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน จางเหมาปูตัวหนอนบริเวณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน เพื่อความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง ภายในสนามกีฬากลาง ริมกําแพงดานหลังสนาม ครุภัณฑ ของประชาชนที่มา

จังหวัดระยองมีสภาพ กีฬากลางจังหวัดระยอง ใชบริการ

พรอมใชงานและอํานวย

ความสะดวกใหกับ

ประชาชนที่มาใชบริการ

21 แขงขันกีฬาสภา อบจ. เพื่อสรางความสันพันธ คาใชจายในการจัดการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง คณะผูบริหาร, สํานักปลัดฯ

ภาคกลางหรือโครางการแขงขัน อันดีระหวางหนวยงาน แขงขันกีฬาสภา อบจ. ของการจัดการ สมาชิกสภาและบุคลากร

กีฬาสภา อบจ.ภาคกลางและ โดยใชกีฬาเปนสื่อกลาง ภาคกลางหรือแขงขันกีฬา แขงขัน ในสังกัด อบจ.ภาคกลาง

หนวยงานราชการอื่น อบจ.ภาคกลางและ ไดพบปะแลกเปลี่ยน

หนวยงานราชการอื่น ความคิดเห็นและเปนการ

เชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวางหนวยงานและ

ความสามัคคีในหมูคณะ

22 ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1.เพื่อสงเสริมให 1.ผูบริหาร ขาราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1.บุคลากรขององคการ สํานักปลัดฯ

บุคลากรขององคการบริหารสวน ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และ บุคลากรที่มา บริหารสวนจังหวัด

จังหวัดระยอง ลูกจางประจําและ พนักงานจางขององคการ ออกกําลังกาย ระยอง มีสุขภาพ

พนักงานจางของ บริหารสวนจังหวัดระยอง รางกายแข็งแรง

องคการบริหารสวน 2.ผูเขารวมกิจกรรม

จังหวัดระยองมีสุขภาพ หางไกลโรคภัยไขเจ็บ

แข็งแรงโดยการออก 3.ผูเขารวมกิจกรรม

กําลังกายสม่ําเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ

2.เพื่อลดภาวะการ สามัคคี

เจ็บปวยดวยโรคระบาด

3.เพื่อสงเสริมความ

สามัคคีภายในองคกร

23 กอสรางบานพักพนักงาน เพื่อเปนสวัสดิการแก กอสรางอาคารบานพัก - - - 5,000,000 5,000,000 จํานวน บุคลากรมีขวัญและ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บุคลากรของสนามกีฬา จํานวน 1 หลัง อาคารบานพัก กําลังใจในการปฏิบัติงาน
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24 ปรับปรุงหองรับรอง สนามกีฬากลาง เพื่อใชเปนที่รับรอง ปรับปรุงหองรับรอง 1,000,000 - - - - รอยละ 90 ของ มีหองรับรองที่สะดวก สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง ประธานผูบริหาร ภายในสนามกีฬาฯ หองรับรองมีความ เหมาะแกการรับรอง

ที่มาจัดกิจกรรม สะดวกมากขึ้น ผูที่มาจัดกิจกรรมภายใน

ในสนามกีฬาฯ สนามกีฬาฯ

25 กอสรางหลังคา คลุมสระวายน้ํา เพื่อรองรับการให กอสรางหลังคาคลุม - - 24,377,000 - - รอยละ 90 ของ ผูที่มาใชบริการเพิ่มมาก สํานักปลัดฯ

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริการแกประชาชน สระวายน้ําภายในสนาม ผูมาใชบริการเพิ่ม ขึ้นและปองกันฝนใบไม

และจัดการแขงขันกีฬา กีฬากลางจังหวัดระยอง มากยิ่งขึ้น ที่สงผลทําใหสภาพ

น้ําเสีย

26 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสวนสุขภาพ เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ - 1,500,000  - - - รอยละ 90 ของ มีพื้นที่สําหรับพักผอน สํานักปลัดฯ

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ใหกับผูมาใชบริการ ใหมีความรมรื่น เหมาะแก ผูมาใชบริการ หลังจากการ

ภายในสนามกีฬาฯ การพักผอนและ มีความพึงพอใจ ออกกําลังกาย

ออกกําลังกาย มากยิ่งขึ้น

27 จัดทําปายประชาสัมพันธดานหนา เพื่อใชในการประชา - โครงเหล็กสําหรับติดตั้ง - 1,500,000 - - - รอยละ 90 ของ ประชาชนทั่วไปรับทราบ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สัมพันธขอมูลขาวสาร ปายประชาสัมพันธ พื้นที่โครงเหล็ก ขาวสารตางๆ ที่จะ

ตางๆ สําหรับภายใน- จํานวน 1 โครง ที่ไดรับการ เกิดขึ้นภายในจังหวัด

ภายนอกหนวยงานที่ขอ ติดตั้งปาย ระยอง 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

28 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อรองรับนักกีฬา กอสรางหองพักสําหรับ - 2,000,000 - - - รอยละ 90 ของ สนามกีฬามีหองพักที่ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ที่มาแขงขันภายใน นักกีฬา หองพักที่เพียงพอ เพียงพอสําหรับรองรับ

สนามกีฬาฯ ตอนักกีฬาที่มา นักกีฬาฯ ที่มาแขงขัน

ใชบริการ

29 จัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหบริการกับ จัดซื้ออุปกรณเครื่องออก - 5,000,000 - - - จํานวน สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักปลัดฯ

กลางแจงภายในสนามกีฬากลาง ประชาชนที่มาใชบริการ กําลังกายกลางแจงสําหรับ ผูเขามาใช ระยองมีเครื่องออกกําลัง

จังหวัดระยอง สนามกีฬากลางจังหวัด ใหบริการภายในสนามกีฬา บริการ กายสําหรับบริการ

ระยอง กลางจังหวัดระยอง ประชาชนอยางเพียงพอ

30 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนามเด็กเลน เพื่อรองรับปริมาณ ปรับปรุงสนามเด็กเลน - 2,000,000 - - - รอยละ 90 ของ มีสนามเด็กเลนที่ได สํานักปลัดฯ

เด็กที่มาใชบริการ พื้นที่สนามเด็กเลน มาตรฐานสวยงามและ

ภายในสนามกีฬาฯ ไดรับการปรับปรุง ปลอดภัย
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31 ปรับปรุงทาสีอัฒจันทร เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงทาสีอัฒจันทร - 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 ของ อัฒจันทรที่พรอมใชงาน สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ภาพลักษณใหเกิด อัฒจันทร และรองรับการจัด

ความสวยงาม มีความสวยงาม กิจกรรมการแขงขันกีฬา

32 ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายใน เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารและพื้นที่ - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และพื้นที่สําหรับให ภายในสนามกีฬากลาง ประชาชนที่ ระยอง มีสถานที่สําหรับ

บริการกับประชาชน จังหวัดระยอง ที่ใชประโยชน ใหบริการกับประชาชน

ที่มาใชสนาม อยางเพียงพอ

33 กอสรางหองน้ําสาธารณะภายใน เพื่ออํานวยความ กอสรางหองน้ําสาธารณะ - 2,500,000 - - - จํานวนผูที่ บุคลากรและ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง สะดวกแกบุคลากร เขามาใช ประชาชนที่มาใช

(ฝงโรงเรียนเซนโยเซฟระยอง) และประชาชนผูเขามา บริการหองน้ํา บริการหองน้ําไดรับ

ใชบริการภายใน ความสะดวกสบาย

สนามกีฬากลาง

จังหวัดระยอง

34 ปรับปรุงวางระบบระบายน้ํารอบ ๆ เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบระบายน้ํา - - 5,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 99 ของ ระบบระบายน้ํา ไดดีขึ้น สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ระบายน้ําใหดียิ่งขึ้น ระบบระบายน้ํา ไมมีน้ําทวมขังบริเวณ

ระบายน้ําไดดีขึ้น รอบสนามฯ

35 ปรับปรุงสนามกีฬา ในพื้นที่องคการ เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา สนามกีฬา ในพื้นที่ - - 92,000 - - จํานวนประชาชน ทําใหสนามกีฬามี สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดระยอง ในพื้นที่องคการบริหาร องคการบริหารสวน ที่เขามาใชบริการ ตาขายปองกันลูก

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สวนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง สนามกีฬาฯ ฟุตบอล

36 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ในพื้นที่ เพื่อใหบริการกับ จัดซื้ออุปกรณเครื่องออก - - 500,000 - - จํานวน สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักปลัดฯ

อบจ.ระยอง หมูที่ 3 ต.หนองละลอก ประชาชนที่มาใชบริการ กําลังกายกลางแจงสําหรับ ผูเขามาใช ระยองมีเครื่องออก

อ.บานคาย จ.ระยอง ใหบริการภายในพื้นที่ บริการ กําลังกายสําหรับบริการ

จังหวัดระยอง ประชาชนอยางเพียงพอ

37 กอสรางบานพักพนักงาน เพื่อเปนสวัสดิการแก กอสรางอาคารบานพัก - - - 5,000,000 5,000,000 จํานวน บุคลากรมีขวัญและ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บุคลากรของสนามกีฬา จํานวน 1 หลัง อาคารบานพัก กําลังใจในการปฏิบัติงาน
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38 กอสราง/ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนมี กอสรางและปรับปรุงสนาม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สาธารณะพรอมสวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย กีฬาและสวนสุขภาพใน ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

และสวนสุขภาพในพื้นที่ และสถานที่พักผอน พื้นที่จังหวัดระยอง ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

จังหวัดระยอง หยอนใจอยางเพียงพอ

39 กอสรางสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชน กอสรางสนามกีฬา - - 3,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อําเภอเขาชะเมา ต.เขานอย มีสถานที่ออกกําลังกาย นพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

40 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสนามกีฬา - - 1,400,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อําเภอแกลง ต.ทางเกวียน มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

อ.แกลง จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

41 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสนามกีฬา - - 8,300,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ประจําอําเภอวังจันทร มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

42 ปรับปรุงสวนสุขภาพสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสวนสุขภาพ - - 2,500,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บริเวณหลังตลาดชุมแสง ต.ชุมแสง มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

อ.วังจันทร จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

43 ปรับปรุงอาคารสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสนามกีฬา - - 1,500,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ประจําอําเภอบานคาย หมูที่ 3 มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

44 กอสรางสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชน กอสรางสนามกีฬา - - 9,080,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อําเภอบานคาย หมูที่ 2 ต.ชากบก มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

อ.บานคาย จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ
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45 ปรับปรุงสนามกีฬาและสวนสุขภาพ เพื่อใหประชาชน กอสรางสนามกีฬา - - 1,250,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สาธารณะตําบลมะขามคู เชื่อมตอ มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

46 กอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่ เพื่อใหประชาชน กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 5,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สวนสาธารณะโขดศาลเจาชุมชน มีสถานที่ออกกําลังกาย สวนสาธารณะในพื้นที่ ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ทุงโตนด เทศบาลนครระยอง และสถานที่พักผอน จังหวัดระยอง ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หยอนใจอยางเพียงพอ

47 กอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่ เพื่อใหประชาชน กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 1,955,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สนามกีฬาสาธารณะ อ.บานคาย มีสถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬาสาธารณะ ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

48 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสนามกีฬา - - 1,400,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ประจําอําเภอแกลง ต.ทางเกวียน มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

อ.แกลง จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

49 กอสราง/ปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสนามกีฬา - - 2,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สาธารณะประจําอําเภอเขาชะเมา มีสถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

50 กอสรางสนามกีฬาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี กอสรางสนามกีฬาสาธารณะ - - 10,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ประจําอําเภอบานคาย หมูที่ 3 สถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยางเพียงพอ

51 กอสรางอาคารอเนกประสงค อบจ.รย. เพื่อใหประชาชนมี กอสรางอาคารอเนกประสงค - - 2,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ในพื้นที่สนามกีฬาสาธารณะระดับ สถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่สนามกีฬาสาธารณะ ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

อําเภอ หมูที่ 3 ต.เนินฆอ อ.แกลง และสถานที่พักผอน จังหวัดระยอง ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

จ.ระยอง หยอนใจอยางเพียงพอ



หนา 367

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

52 ติดตั้งกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ เพื่อความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปด พรอม - - 3,500,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ของผูเขามาใชบริการ อุปกรณ ภายในสนามกีฬา ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ภายในสนามกีฬากลาง กลางจังหวัดระยอง ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

จังหวัดระยอง

53 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะอําเภอ เพื่อรองรับปริมาณ ปรับปรุงสนามกีฬา - 5,110,000 - - - รอยละ 90 ของ มีสนามเด็กเลนที่ได กองชาง

นิคมพัฒนา หมูที่ 1 ต.มะขามคู เด็กที่มาใชบริการ สาธารณะ พื้นที่สนามเด็กเลน มาตรฐานสวยงามและ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ภายในสนามกีฬาฯ ไดรับการปรับปรุง ปลอดภัย

54 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมี กอสรางอาคารอเนกประสงค - 2,000,000 1,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อบจ.รย.ในพื้นที่สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ในพื้นที่สนามกีฬาสาธารณะ ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

สาธารณะระดับอําเภอ หมูที่ 3 และสถานที่พักผอน จังหวัดระยอง ขนาด 24 x ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

ต.เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง หยอนใจอยางเพียงพอ 48 ม.

55 กอสรางสนามฟุตบอลหญเทียม เพื่อใหประชาชนมี กอสรางสนามกีฬาฟุตบอล - 2,600,000 - - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

สาธารณะภายในสนามกีฬาตาน สถานที่ออกกําลังกาย หญาเทียม ขนาดกวาง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

ยาเสพติดอําเภอบานคาย หมูที่ 7 อยางเพียงพอ 21 ม. ยาว 30 ม. หรือ ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง มีพื้นที่ไมนอยกวา 630 

ตร.ม.จํานวน 1 แหง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

56 กอสรางหองน้ําสาธารณะภายใน เพื่ออํานวยความ กอสรางหองน้ํา ค.ส.ล. - 995,000 - - - รอยละของ ประชาชนไดใชบริการ กองชาง

พื้นที่สนามกีฬาตานยาเสพติด สะดวกใหกับประชาชน ขนาดกวาง 5 ม. ประชาชนที่ หองน้ําสาธารณะที่ถูก

หมูที่ 7 ต.หนองละลอก อ.บานคาย ที่มาใชบริการภายใน ยาว 10 ม. หรือมี ที่ใชประโยชน สุขลักษณะ

จ.ระยอง สนามกีฬา พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  

50 ตร.ม.จํานวน 1 แหง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

57 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมี กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ขนาด - 10,000,000 - - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อบจ.รย.ในพื้นที่สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย กวาง 40 ม. ยาว 60 ม. ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดี

สาธารณะประจําอําเภอบานคาย  และสถานที่พักผอน หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ที่ใชประโยชน และเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หมูที่ 3 ต.บางบุตร อ.บานคาย หยอนใจอยาง 2,400 ตร.ม. 

จ.ระยอง เพียงพอ (ตามแบบ อบจ.รย.)



หนา 368

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

58 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะ อบจ.รย. เพื่อใหประชาชนมี ปรับปรุงสนามกีฬา - 5,000,000 - - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ในพื้นที่สนามกีฬาสาธารณะอําเภอ สถานที่ออกกําลังกาย สาธารณะ ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดีและ

บานคาย หมูที่ 3 ต.หนองละลอก อยางเพียงพอ ที่ใชประโยชน เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

59 ปรับปรุงสนามกีฬาสาธารณะอําเภอ เพื่อใหประชาชนมี ปูผิวลูวิ่งแอสฟลทติก - - 10,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

เมืองระยอง หมูที่ 1 ต.นาตาขวัญ สถานที่ออกกําลังกาย คอนกรีตขนาดกวาง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดี

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และสถานที่พักผอน 7.30 ม. หนาเฉลี่ย ที่ใชประโยชน และเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยาง 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวลูวิ่ง

เพียงพอ ลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีตจํานวนไมนอยกวา

3,100 ตร.ม. และติดตั้ง

เสาHigh Mast สูง 20 ม. 

จํานวน 4 ตน

 (ตามแบบ อบจ.รย.)

60 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชนมี กอสรางอาคาร ค.ส.ล. - - 10,000,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

อบจ.รย.ในพื้นที่สนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ขนาดกวาง 40 ม. ยาว ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดี

สาธารณะประจําอําเภอบานคาย  และสถานที่พักผอน 60 ม.หรือมีพื้นที่ใชสอย ที่ใชประโยชน และเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หมูที่ 3 ต.บางบุตร อ.บานคาย หยอนใจอยาง ไมนอยกวา2,400 ตร.ม. 

จ.ระยอง เพียงพอ (ตามแบบ อบจ.รย.)

61 กอสรางสนามกีฬาระดับอําเภอ เพื่อใหประชาชนมี กอสรางสนามกีฬา - - 10,000,000 13,800,000 - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 2 ต.บานฉาง อ.บานฉาง สถานที่ออกกําลังกาย ระดับอําเภอบานฉาง ประชาชนที่ ออกกําลังกายที่ดี

จ.ระยอง และสถานที่พักผอน ที่ใชประโยชน และเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

หยอนใจอยาง

เพียงพอ

62 กอสรางศูนยอบรมศาสนาอิสลาม เพื่อเปนศูนยอบรม กอสรางศูนยอบรม - - 4,700,000 - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

และจริยธรรมประจํามัสยิดนูรุดดีน ศาสนาอิสลาม ประชาชนที่ อบรมศาสนาอิสลาม

หมูที่ 1 ต.ตาขัน อ.บานคาย ที่ใชประโยชน

จ.ระยอง 

รวม 26,500,000     98,655,000      156,004,000   53,050,000     39,250,000     
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่อาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนพรอม - 9,260,000     9,260,000     - - จํานวนผูเขาพัก ขาราชการ และลูกจาง สํานักปลัดฯ

ที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง หมูที่ 2 ภายในพื้นที่อาคารที่พัก กอสรางลานและถนน ประจําขององคการ

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง อาศัยรวมของ อบจ. ค.ส.ล.,กอสรางรั้วพรอม บริหารสวนจังหวัดระยอง

ระยอง ประตู,กอสรางซุมศาลา, มีที่พักอาศัย

กอสรางหลังคาโรงจอดรถ,

และกอสรางระบบระบายน้ํา

(ตามแบบ อบจ.รย.)

2 จางออกแบบวิจัยอาคารโรงแรม เพื่อจัดหาผล จางที่ปรึกษาออกแบบวิจัย - - 500,000        - - อาคารโรงแรม อบจ.ระยอง มีรายได สํานักปลัดฯ

บูรพาพาเลซ ประโยชนของ อาคารโรงแรมบูรพาพิเลซ บูรพาพาเลซ จากการจัดหาประโยชน

อบจ.ระยอง สามารถใช จากโรงแรมบูรพา

ปฏิบัติการได พาเลซมากขึ้น

3 คาปรับปรุงซอมแซม ตอเติม บานพัก เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงซอมแซม ตอเติม - - 500,000        - - บานพักอาคาร บานพัก อาคาร กองชาง

อาคารสํานักงาน อบจ.ระยอง ซอมแซม ตอเติม บานพัก อาคารสํานักงาน สํานักงาน สํานักงาน อบจ.

อาคารสํานักงาน อบจ.ระยอง ที่ไดรับการ ระยอง มีสภาพดีขึ้น

อบจ.ระยอง ปรับปรุง ไมชํารุดทรุดโทรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการ เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารสํานักงาน - - 7,060,000     - - รอยละของผูใช ทําใหอาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดระยอง สํานักงานองคการ องคการบริหารสวนจังหวัด หองประชุม องคการบริหารสวน

(หองประชุม ชั้น 3) บริหารสวนจังหวัด ระยอง (หองประชุม ชั้น 3) จังหวัดระยอง

ระยอง (หองประชุมชั้น 3 )

มีความพรอมใชงาน

5 กอสรางอาคารบานพักสําหรับ เพื่อกอสรางบานพัก บานพักสําหรับขาราชการ - - 39,590,000   - - จํานวนผูเขาพัก ขาราชการ และลูกจาง กองชาง

ขาราชการ ขององคการบริหารสวน สําหรับขาราชการของ ขององคการบริหารสวน ในบานพัก ประจําขององคการ

จังหวัดระยอง (อาคารพักอาศัยรวม องคการบริหารสวน จังหวัดระยอง บริหารสวนจังหวัดระยอง

4 ชั้น หลังที่ 3) จังหวัดระยอง มีที่พักอาศัย

6 กอสรางบานพักอาศัยรวมสําหรับ เพื่อกอสรางบานพัก บานพักอาศัยรวมสําหรับ - - 20,490,000   - - จํานวนผูเขาพัก ขาราชการ และลูกจาง สํานักปลัดฯ

ขาราชการ ลูกจางประจําและ อาศัยรวมสําหรับ ขาราชการ ลูกจาง ในบานพัก ประจําขององคการ

พนักงานจางองคการบริหารสวน ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง บริหารสวนจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง (อาคารพักอาศัยรวม และพนักงานจาง องคการบริหารสวน มีที่พักอาศัย

4 ชั้น) จังหวัดระยอง ต.เนินพระ องคการบริหารสวน จังหวัดระยอง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จังหวัดระยอง

7 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการ เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารสํานักงาน - - 9,550,000     - - จํานวนผูเขาพัก ขาราชการ และลูกจาง กองชาง

บริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 3) สํานักงานของ องคการบริหารสวน ประจําขององคการ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง องคการบริหารสวน จังหวัดระยอง (ชั้น 3) บริหารสวนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง จังหวัดระยอง (ชั้น 3) มีที่พักอาศัย

8 กอสรางบานพักสําหรับขาราชการ เพื่อกอสรางบานพัก บานพักสําหรับขาราชการ - - 3,500,000     - - จํานวนผูเขาพัก ขาราชการ และลูกจาง กองชาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สําหรับขาราชการของ ขององคการบริหารสวน ประจําขององคการ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง องคการบริหารสวน จังหวัดระยอง บริหารสวนจังหวัดระยอง

จ.ระยอง (ชวงที่ 2) จังหวัดระยอง มีที่พักอาศัย
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งบประมาณ

9 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน อบจ.ระยอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน - - 2,880,000     - - จํานวนผูเขาพัก ขาราชการ และลูกจาง สํานักปลัดฯ

ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ภายใน อบจ.ระยอง อบจ.ระยอง โดยปรับปรุง ประจําขององคการ

ใหเปนลานจอดรถ ลานจอดรถ (ตามแบบ บริหารสวนจังหวัดระยอง

สําหรับบุคลากรของ อบจ.รย.) มีลานจอดรถเพียงพอ

10 ปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคาร เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ - 1,050,000     1,050,000     1,050,000     1,050,000     1,050,000       อาคารที่พักอาศัยมีสภาพ สํานักปลัดฯ

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด ดัดแปลงอาคารบานพัก ดัดแปลงอาคารบานพัก บานพักอาศัย การใชงานไดตามปกติ

ระยอง บานพักขาราชการและลูกจาง ขาราชการที่ชํารุด ขาราชการที่ชํารุด

ประจํา

11 ปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคาร เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ - 500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวน อาคารที่พักอาศัยมีสภาพ กองแผนฯ

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด ดัดแปลงอาคารบานพัก ดัดแปลงอาคารบานพัก บานพักอาศัย การใชงานไดตามปกติ

ระยอง บานพักขาราชการและลูกจาง ขาราชการที่ชํารุด ขาราชการที่ชํารุด

ประจํา

12 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการ เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ - 500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวน อาคารที่พักอาศัยมีสภาพ กองคลัง

บริหารสวนจังหวัดระยอง บานพัก ดัดแปลงอาคารบานพัก ดัดแปลงอาคารบานพัก บานพักอาศัย การใชงานไดตามปกติ

ขาราชการและลูกจางประจํา ขาราชการที่ชํารุด ขาราชการที่ชํารุด

13 กอสรางอาคารจอดรถและเก็บพัสดุ เพื่อให อบจ.ระยอง กอสรางอาคารจอดรถและ - - 40,000,000   - - จํานวน อบจ.ระยอง มีที่จอดรถ กองชาง

ภายในพื้นที่องคการบริหารสวน มีสถานที่จอดรถและ เก็บพัสดุ อาคาร และที่เก็บพัสดุเพียงพอ

จังหวัดระยอง ที่เก็บพัสดุ เพิ่มขึ้น

14 กอสรางอาคารที่พักอาศัยรวม เพื่อให ขาราชการ กอสรางอาคารที่พักอาศัย - - 32,209,000   - - จํานวน อบจ.ระยอง มีที่พักอาศัย กองชาง

ภายในพื้นที่ อบจ.ระยอง หมูที่ 2 พนักงาน อบจ.ระยอง รวมภายในพื้นที่ อบจ. อาคาร สําหรับขาราชการ และ

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง มีที่พักอาศัย ระยอง หมูที่ 2 ต.บางบุตร เพิ่มขึ้น พนักงานอยางเพียงพอ

อ.บานคาย จ.ระยอง

15 ปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคาร เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ เพื่อปรับปรุงตอเติมหรือ - 500,000        500,000        500,000        500,000        จํานวน อาคารที่พักอาศัยมีสภาพ กองการเจาหนาที่

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด ดัดแปลงอาคารบานพัก ดัดแปลงอาคารบานพัก บานพักอาศัย การใชงานไดตามปกติ

ระยอง บานพักขาราชการและลูกจาง ขาราชการที่ชํารุด ขาราชการที่ชํารุด

ประจํา
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16 กอสราง/ปรับปรุงบานพักและอาคาร ขาราชการ ลูกจาง 1. กอสรางอาคารที่พัก 3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000     3,700,000     จํานวน ขาราชการ ทุกกอง

ที่พักอาศัยรวม สําหรับขาราชการ/ ประจําและพนักงาน อาศัยสําหรับขาราชการ บุคลากรที่ ลูกจางประจํา

ลูกจางประจํา/พนักงานจาง ของ อบจ.ระยอง ลูกจางประจําและ มีที่พักอาศัย และพนักงานจาง

ของ อบจ.ระยอง มีที่พักอาศัย พนักงานจางของ มีที่พักอาศัย

อบจ.ระยอง

2. กอสรางตอเติมหรือ

ดัดแปลงอาคารบานพัก

ขาราชการที่ชํารุด

17 บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก คาบํารุงรักษาซอมแซม 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     จํานวน อบจ.รย.มีเครื่องมือ  ทุกกอง

ปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสิน ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ ที่ดินและ ครุภัณฑ เครื่องใชพรอม

สิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน

รายจายเพื่อประกอบ 1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     1,500,000     จํานวน อบจ.รย.มีเครื่องมือ  กองชาง

ดัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดิน สิ่งกอสราง เครื่องใชพรอม

และสิ่งกอสราง ปฏิบัติงาน

18 บํารุงรักษาและซอมแซม เพื่ออํานวยความสะดวก คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     จํานวน อบจ.รย.มีเครื่องมือ  ทุกกอง

ปรับปรุงครุภัณฑและทรัพยสิน ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑ เครื่องใชพรอม หนวยตรวจสอบ

ปฏิบัติงาน ภายใน

โรงเรียนในสังกัด

อบจ.ระยอง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,420,000     5,420,000     5,420,000     5,420,000     5,420,000     จํานวน อบจ.รย.มีเครื่องมือ  ทุกกอง

ทรัพยสิน ทรัพยสิน เครื่องใชพรอม หนวยตรวจสอบฯ

ปฏิบัติงาน โรงเรียนในสังกัด

อบจ.ระยอง

รวม 19,120,000   30,930,000   187,209,000 21,670,000   21,670,000   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ยทุธศาสตรที์่ 5 
 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 
และยั่งยืน 
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ปรับปรุงขยายผิวจราจร 30,000,000 25,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย. 0105 สายขวากลิง - ยายดา มีการคมนาคม ขนสง ทั้ง 2 ขาง กวาง 10 ม. ยาว 250 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. พรอมวางทอ เพิ่มขึ้น

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.

และบอพัก ค.ส.ล. กอสรางรางวีกวาง

1.20 ม. ระยะทางความยาว 540 ม.

ชวงที่ 2 ปรับปรุงขยายผิวจราจร

ทั้ง 2 ขาง กวาง 12 ม. ยาว 2,422 ม.

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 29,064 ตร.ม.

พรอมกอสรางสะพาน ค.ส.ล. (แบบไมมี

ทางเทา) จํานวน 1 แหง และติดตั้งไฟฟา

แสงสวางสาธารณะ จํานวน 16 ตน

(ตามแบบ อบจ.รย.)

2 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน รย.ถ.10003 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 7,800,000 7,800,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานตะเกราทอง - บานเขาวังมาน มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ผิวจราจรไมนอยกวา 48,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 ปรับปรุงถนน รย. ถ. 10009 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 8,400,000 8,400,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายปากทางแกลง - บานสมานมิตร มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,400 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น

4 ปรับปรุงถนน รย. ถ.10011 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 8,400,000 5,700,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานสํานักทอง - บานหาดใหญ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,400 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 35,200 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

5 กอสราง/ปรับปรุงขยายถนน เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ปรับปรุงขยายผิวจราจร 130,000,000 121,000,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย.0108 สายบานเชิงเนิน - มีการคมนาคม ขนสง ทั้ง 2 ขาง กวาง 20 ม. ยาว 1,200 ม. ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานชากบกอ.เมืองระยอง,อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการเดินทางสัญจร

จ.ระยอง ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. และ ไปมา แกไขปญหา

ชวงที่ 2 ปรับปรุงขยายผิวจราจร ระยะทาง ระบบระบายน้ําและ

ทั้ง 2 ขาง กวาง 20 ม. ยาว 7,143 ม. ทอระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา 142,860 ตร.ม.

พรอมกอสรางสะพาน ค.ส.ล. จํานวน

4 แหง กอสรางและขยายทอลอดเหลี่ยม

จํานวน 3 แหง พรอมวางทอระบายน้ํา

 และบอพัก 

ชวงที่ 3 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.)

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.20 ม. พรอม

บอพัก ค.ส.ล. ความยาว 160 ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

6 กอสรางปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 8,400 ม. 240,000,000 273,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

0108สายบานเชิงเนิน - ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง,อ.บานคาย และถนน ที่สะดวกปลอดภัย นอยกวา 168,000 ตร.ม. พรอมระบบ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อบจ.รย.0307สายไผลอม - บึงตนชัน ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และถนน อบจ.รย. เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง 0307 ขนาดกวาง 12 ม.ยาว 8,425 ม.

หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 101,100 ตร.ม.พรอมระบบ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.,ระบบไฟฟาแสงสวาง
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 ปรับปรุงผิวจราจรถนน อบจ.รย.0113 เพื่อใหประชาชน โดยปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - 10,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนระยอง - บานแลง อ.เมืองระยอง มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ไดพื้นที่ไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 21,625 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

8 กอสรางปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขยายสะพาน ค.ส.ล. กวาง 22 ม. - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กถนนสาย 3320 (ตลาดสังขฤกษ) มีการคมนาคม ขนสง ยาว 27 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

(ถนนของ อบจ.ระยอง) เพิ่มขึ้น

9 กอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนนสาย เพื่อใหการระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพักและ - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย. 0117 สายตอนตอทางเทศบาล มีความสะดวกรวดเร็ว ทางเทา 850 ม. กวาง 1x1 ม. จํานวน ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ตําบลแกลงกะเฉดควบคุม - หาดใหญ 765 ทอน บอพัก 85 บอ กวาง ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1.20 ม. ยาว 850 ม. สองฝงถนน

10 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - - 6,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย. ถ. 10006 เรื่องระบบระบาย ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 2,000 ม.                                                                     ระยะทางทอ สะดวกสบาย กองชาง

บานตาขัน - บานนาตาขวัญ น้ําทิ้ง พรอมบอพัก ระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง อ.บานคาย จ.ระยอง

11 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0101 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 12 เมตร - - 35,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหนองมะหาด - บานชายกระปอม มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,440 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น

12 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10002 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - 35,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานตนกระบก - บานเกษตรศิริ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 12 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 5,276 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เพิ่มขึ้น

13 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10004 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 4,200,000 4,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเขาพระบาท - บานหวยหินดาด มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,500 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

14 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 8,400,000  - 10,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานชะวึก - บานหวงหิน มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 2,400 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง,อ.บานคาย จังหวัดระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

19,200 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)



หนา 376

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 กอสรางปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย. เพื่อใหประชาชน ขยายขนาดผิวจราจรแอสฟลทติก 19,000,000 20,500,000 70,720,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

0110 สายบานยายจั่น - บานสังขฤกษ มีการคมนาคม ขนสง คอนกรีตใหมีขนาดกวางรวม 12 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 5,380 ม. หนา 0.10 ม. หรือ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

64,560 ตร.ม. พรอม

กอสรางสะพาน ค.ส.ล. จํานวน 1 แหง

และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 

จํานวน 100 ตน (ตามแบบ อบจ.รย.)

16 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10012 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 3,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานธงหงษ - บานตะพุนทอง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,200 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

17 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0113 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 110,000,000 120,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนระยอง - บานแลง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 20 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 6,050 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เพิ่มขึ้น

18 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10014 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 4,200,000 4,200,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนตะพงนอก - บานแลง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,500 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

19 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0115 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 6,000,000 6,000,000  - 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 - มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ทาเรือแกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000  ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05  ม. เพิ่มขึ้น

20 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0116 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - 3,000,000 4,000,000 17,500,000 17,500,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8  ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(เขายายชุม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,200  ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

3145 (สวนสน) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หนาเฉลี่ย 0.05  ม. เพิ่มขึ้น



หนา 377

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 กอสรางปรับปรุงถนน อบจ.รย.0117 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 124,033,000 124,033,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนตอเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด มีการคมนาคม ขนสง คอนกรีตเดิมกวาง 8  ม. กอสรางปรับปรุง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ควบคุม - หาดใหญ อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ใหมีขนาดกวางรวม 20 ม. ยาว 2,960 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตจํานวน

ไมนอยกวา 59,200 ตร.ม. พรอมวาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 1 ม. พรอมบอพักและ

กอสรางรางวี ความยาวรวม 5,884 ม.,

กอสรางสะพาน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 20 ม.

ยาว 18 ม. จํานวน 1 แหง และติดตั้ง

ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

จํานวน 148 ตน (ตามแบบ อบจ.รย.)

22 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ปรับปรุงขยายผิวจราจร 30,000,000 25,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย. 0105 สายขวากลิง - ยายดา มีการคมนาคม ขนสง ทั้ง 2 ขาง กวาง 10 ม. ยาว 250 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. พรอมวางทอ เพิ่มขึ้น

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม.

และบอพัก ค.ส.ล. กอสรางรางวีกวาง

1.20 ม. ระยะทางความยาว 540 ม.

ชวงที่ 2 ปรับปรุงขยายผิวจราจร

ทั้ง 2 ขาง กวาง 12 ม. ยาว 2,422 ม.

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 29,064 ตร.ม.

พรอมกอสรางสะพาน ค.ส.ล. (แบบไมมี

ทางเทา) จํานวน 1 แหง และติดตั้งไฟฟา

แสงสวางสาธารณะ จํานวน 16 ตน

(ตามแบบ อบจ.รย.)

23 กอสรางปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย. เพื่อใหประชาชน ขยายเปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 34,713,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

0116 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข มีการคมนาคม ขนสง กวาง 12 ม. ยาว 2.075 กม. หรือมี ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

3145 (สวนสน) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 24,900 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

(ตามแบบ อบจ.ระยอง)
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 กอสรางปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0110 เพื่อใหประชาชน ขยายเปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 88,750,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานยายจั่น - บานสังขฤกษ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 12 ม. ยาว 5.380 กม. หรือมี ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 64,560 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

(ตามแบบ อบจ.ระยอง)

25 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนน รย.ถ. เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟสาธารณะ สูง 9 ม. - 2,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

10014 สายตอนตะพงนอก - บานแลง มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 39 ตน (ตามแบบ อบจ.ระยอง) ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

26 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - 1,600,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รย.ถ.10002 สายบานตนกระบก - มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 30 ตน ประชาชน สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานเกษตรศิริ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

ประโยชน

27 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะตามแนว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางเหล็กชุบสังกะสี - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3139 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 40 ตน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 5,6 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง 

28 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะตามแนว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว 1,500,000 - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4038 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 36 ตน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

สายบานแลง - เขาพระบาท หมูที่ 5,7 ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) ในการสัญจรไปมา

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

29 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. ถ.10019 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 7,800,000 7,800,000 8,000,000 8,000,000 20,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานกระแสบน - บานอูทอง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,800 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 38,400 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

30 ปรับปรุงถนน รย. ถ.10022 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเจริญสุข - บานดอนสําราญ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น

31 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. ถ.10025 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 5,600,000 3,000,000 3,000,000 75,000,000 8,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหนองเสม็ดแดง - บานหนองตอง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

32 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 14,400 ม. 15,832,000 15,832,000 18,800,000 18,800,000 18,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย. ถ. 10036 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 115,200 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

(เขาดิน) - หนองเสม็ด อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

ชวง กม.ที่ 19+000 ถึง 22+660

33 ปรับปรุงถนน รย. ถ. 10038 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 6,240,000 6,240,000 7,000,000 6,500,000 8,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,800 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(สี่แยกกองดิน) - บรรจบทางหลวง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมายเลข 3406 (สํานักสงฆเขาวงศ) เพิ่มขึ้น

 อ.แกลง จ.ระยอง

34 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 4,000 ม. 5,200,000 5,200,000 5,500,000 5,500,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต ถนน รย.ถ.10028 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายบานคลองคา - บานหนองแพงพวย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 32,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

35 กอสราง/ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0214 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 12 ม.ยาว 16,000 ม. 43,200,000 43,200,000 43,500,000 43,500,000 43,500,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 - อาวไข  มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.10 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

36 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0215 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 7,200,000 7,200,000 7,500,000 7,500,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกไปปากน้ําประแสร มีการคมนาคม ขนสง กวาง 16 ม. ยาว 2,000 ม.  ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง (บริเวณหนา ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา) ไมนอยกวา 32,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

37 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10023 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 4,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเนินพูนศิลป - บานโพธิ์ไทร มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยรื้อผิวจราจรเดิมพรอมกอสราง 11,708,000 5,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน รย.ถ.10028 สายบานคลองคา - มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานหนองแพงพวย อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 8 ม. ยาว 2,070 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

39 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 5,000,000 4,609,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย.0215 มีการคมนาคม ขนสง เสาสูง 9 ม. จํานวน 121 ตน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายตอนแยกไปปากน้ําประแสร ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

40 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0216 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 4,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนเนินดินแดง - สุนทรภู มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

41 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0203 เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ถนนเดิมมีผิวจราจรกวาง 9 ม. 110,000,000 121,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเนินอูทอง - บานชําฆอ มีการคมนาคม ขนสง โดยกอสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง , อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ทั้งสองขางพรอมปูผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 20 ม. เพิ่มขึ้น

ยาว 10,869 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

217,380 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 ผิวจราจรเดิมกวาง 16 ม. 

ยาว 1,821 ม. โดยรื้อผิวจราจรเดิม

เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

29,136 ตร.ม. 

42 ซอมแซมถนน อบจ.รย.0220 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรเดิมกวาง 6 ม. ไหลทางขางละ - - 2,000,000      - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข3 มีการคมนาคม ขนสง 1 ม. โดยรื้อซอมสรางผิวจราจรใหม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ทางเกวียน) - เนินอูทอง อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. พรอมขยายไหลทางขางละ. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

(ชวงที่ 1) สายโพธิ์ทอง - เนินอูทอง 1.50 ม ยาว 11,800 ม. เพิ่มขึ้น

และ(ชวงที่ 2) สายถนน อบจ.รย.0203 

สายบานเนินอูทอง - บานชําฆอ

อ.แกลง จ.ระยอง

43 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมรางตัววี เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมรางตัววี - - 2,078,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

และบอพัก ค.ส.ล. สําเร็จรูป พรอมฝาปด เรื่องระบบระบาย และบอพักสําเร็จรูปพรอมฝาปด                                                                     ระยะทางทอ สะดวกสบาย กองชาง

ถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยก น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ทุกระยะ 20.00 ม. ระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

ทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เดินทางสัญจรไปมา ความยาวรวม 447 ม. 

เนินอูทอง อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

44 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะบริเวณ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวาง - - 1,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย.0220 สายตอนแยก มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

(ชวงที่ 1) สายโพธิ์ทอง - เนินอูทอง ตั้งแต

บริเวณสี่แยกโพธิ์ทองเขาไปถึงสะพาน

สุดเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง อ.แกลง 

จ.ระยอง

45 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10030 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 4,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายวัดจํารุง - สุขุมวิท อ.แกลง จ.ระยอง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 700 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

46 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - 2,000,000 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

 รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 38 ตน  โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

หมายเลข 3 (เขาดิน) - หนองเสม็ด ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง,อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

47 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 4,609,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย.0215 สายตอนไปปากน้ํา- มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 121 ตน  โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ประแสร อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

48 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน รย. เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาเหล็กชุบสังกะสี สูง 9 เมตร - - 3,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถ. 10025 สายบานหนองเสม็ดแดง - มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 24 ตน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานหนองตอง อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

49 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาเหล็กชุบสังกะสี สูง 9 เมตร - - 3,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย.0204 สายสุขไพรวัน - มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 24 ตน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานเกาะลอย อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

50 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนโพธิ์ทอง - เนินอูทอง รย 3404 มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

(ชวงระยะทางตั้งแตสะพานเศวตถึง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

คลองไอวอง) ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง

51 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 1,350,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย.0216 สายตอนเนินดินแดง - มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 24 ตน โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

สุนทรภู อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา



หนา 382

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

52 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0217 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 2,800,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

31630101 - บรรจบทางหลวง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 500 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมายเลข 3161 อ.แกลง จ.ระยอง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

53 กอสรางทอลอดเหลี่ยมถนน อบจ.รย. เพื่อระบายน้ําและแกไข กอสรางทอลอดเหลี่ยม ขนาด Ø - - 691,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

0216 สายตอนเนินดินแดง - สุนทรภู ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร 1.80 x 1.80 ม. ยาว 10 ม. ประชาชน การแกไขและประชาชน กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง และประชาชนเดินทาง ชนิด 2 ชองทาง ที่ไดรับ มีความสะดวกในการ

สัญจรไปมาไดสะดวก ประโยชน สัญจรไปมา

54 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10035 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 24,000,000 24,000,000 25,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนสุนทรโวหาร - สุนทรภู มีการคมนาคม ขนสง กวาง 18 ม.ยาว 2,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

55 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0220 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 10,000,000 26,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 18 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ทางเกวียน) - เนินอูทอง อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เพิ่มขึ้น

56 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0222 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 4,000,000  - 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,200 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

(เนินดินแดง) - เนินหยอง อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

57 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10018 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 3,700,000  - 8,000,000 8,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานมาบพลุ - บานหินแทน มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,200 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

58 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0204 เพื่อใหประชาชน โดยชวงที่ 1 รื้อผิวเดิมเสริมหินคลุก - 9,784,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานสุขไพรวัน - บานเกาะลอย มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.07 ม. พรอมปูผิวแอสฟลทติก ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตกวาง 10.50 ม. ยาว 223 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,341.50 ตร.ม. ชวงที่ 2 รื้อผิวเดิม

เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.07 ม.

พรอมปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 8 ม.

ยาว 3,310 ตร.ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 26,480 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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59 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10025 สาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 10,530,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานหนองเสม็ดแดง - บานหนองตอง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 2,350 ม. หนาเฉลี่ย ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

18,800 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

60 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0220 เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - 132,988,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 มีการคมนาคม ขนสง เดิมกวาง 8 ม. กอสรางขยายเปนถนน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

(ทางเกวียน) - เนินอูทอง อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็กความกวางรวม 16 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ยาว 935 ม. หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 14,960 ตร.ม.

พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 1 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล.

และกอสรางรางวี ค.ส.ล.กวาง 1.60 ม.

หนา 0.25 ม. ความยาวรวม 2,070 ม.

ชวงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

เดิมกวาง 8 ม. กอสรางขยายเปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กความกวางรวม 20 ม.

ยาว 2,950 ม. หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 59,000 ตร.ม.

พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 1 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล.

และกอสรางรางวี ค.ส.ล.กวาง 1.60 ม.

หนา 0.25 ม. ความยาวรวม 5,900 ม.

กอสรางทอเหลี่ยมขนาด 2.10x2.10 ม.

จํานวน 4 ชองทางน้ํา ยาว 24 ม.

จํานวน 1 แหง และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

สารณะ (ตามแบบ อบจ.รย.)

61 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10038 สายตอนแยก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 6,671,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทางหลวงหมายเลข 3 (สี่แยกกองดิน) - มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,660 ม. หนาเฉลี่ย ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

บรรจบทางหลวงหมายเลข 3406 ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

(สํานักสงฆเขาวงศ) อ.แกลง จ.ระยอง คอนกรีตไมนอยกวา 13,280 ตร.ม.  

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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62 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10023 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 6,385,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเนินพูนศิลป - บานโพธิ์ไทร มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,579 ม. หนาเฉลี่ย ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คอนกรีตไมนอยกวา 12,632 ตร.ม.  

(ตามแบบ อบจ.รย.)

63 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0203 เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ถนนเดิมมีผิวจราจรกวาง 9 ม. 110,000,000 141,000,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเนินอูทอง - บานชําฆอ มีการคมนาคม ขนสง โดยกอสรางปรับปรุงผิวจราจรทั้งสองขาง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง , อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย พรอมปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

กวาง 20 ม. ยาว 10,869 ม.หนาเฉลี่ย

0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

217,380 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 ผิวจราจรเดิมกวาง 16 ม. 

ยาว 1,821 ม. โดยรื้อผิวจราจรเดิมเสริม

หินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 29,136 ตร.ม. 

64 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - 10,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนนอบจ.รย.0222 สายมาบพลุ - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. ไหลทางผิวแอสฟลทติก ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

เขาหินแทน อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตขางละ 1 ม. หนา 0.05 ม. หรือ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 16,000 ตร.ม.

65 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 500 ม. - 2,952,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รย.ถ.10030 สายวัดจํารุง - สุขุมวิท มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

(ตามแบบ อบจ.รย.)  

66 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 ม.ยาว - 4,440,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนอบจ.รย. 0211 มีการคมนาคม ขนสง 926 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางคอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

สายสุขุมวิท - หนองแพงพวย อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กขางละ 1 ม. หนา 0.15 ม. หรือ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 7,408 ตร.ม.  

67 ซอมแซมไฟฟาแสงสวางถนน อบจ.รย. เพื่อใหประชาชน ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง โดยปรับปรุง - 1,300,000 1,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

0214 สายตอนแยกทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง เปลี่ยนดวงโคม 33 ดวง พรอมรอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมายเลข 3 - อาวไข อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย สายไฟฟาลงดิน (ตามแบบ อบจ.รย.) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา
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68 กอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10036 เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - - 50,000,000 320,000,000 290,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 มีการคมนาคม ขนสง คอนกรีตเดิมกวาง 8 ม. กอสรางปรับปรุง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

(เขาดิน) - หนองเสม็ด อ.แกลง, ที่สะดวกปลอดภัย ใหมีขนาดความกวางรวม 23 ม. ยาว เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 25,003 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรจํานวนไมนอยกวา 575,069 ตร.ม.

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีตเดิมกวาง 8 ม. กอสรางปรับปรุงให

มีขนาดความกวางรวม 32 ม. ยาว 776 ม.

หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน

ไมนอยกวา 24,832 ตร.ม.,กอสรางสะพาน

ค.ส.ล.จํานวน 4 แหง,กอสรางปรับปรุงทอ

ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.จํานวน 7 แหง,วางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสนผานศูนย

กลาง 1.00 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. และ

กอสรางรางวีความยาวรวม 2,266 ม.,

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ จํานวน

1,290 ตน (ตามแบบ อบจ.รย.) เปนเงิน

660,000,000.- บาท(ผูกพันงบประมาณ

ป พ.ศ.2563 เปนเงิน 50,000,000.- บาท

ผูกพันงบประมาณ ป 2564 เปนเงิน

320,000,000.- บาท และผูกพัน

งบประมาณป พ.ศ.2565 เปนเงิน

290,000,000.- บาท 

69 กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 1.00 x - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย. 0213 (รย. 2040)  เรื่องระบบระบาย 1.00 ม. พรอมบอพักน้ํายาวรวม ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 1 (วัดจํารุง - สุขุมวิท) ต.หวยยาง น้ําทิ้ง และประชาชนที่ 300 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4 เดินทางสัญจรไปมา

ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก

70 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10027 เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง - - - 7,500,000 7,500,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานวังลาง - บานสองสลึง มีการคมนาคม ขนสง แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 7 ม. ยาว ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 2,527 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

17,689 ตร.ม.
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71 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10026 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง - - - - 7,500,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานเขานอย - บานทุงเสาธง มีการคมนาคม ขนสง 16 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.หรือ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 32,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

72 กอสรางปรับปรุงถนน อบจ.รย.0207 เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง - - 5,506,000 - 6,500,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานคลองปูน - บานปากน้ําพังราด มีการคมนาคม ขนสง แอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 8 - 14 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 108 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา 1,344 ตร.ม.  

ชวงที่ 2 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 8 ม. ยาว

1,082 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรจํานวนไมนอยกวา 8,656 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

73 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10029 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - - - 6,500,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสองพี่นอง - สมานมิตร อ.แกลง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

74 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. 7,800,000 7,800,000 8,000,000 8,000,000 5,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน รย. ถ.10043 สายบานหนองตะพาน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.10 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

 - บานหนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

75 กอสรางบูรณะทางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 1,750,000 1,750,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย. 0302 สายบานคาย - มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

บานตีนเนิน  อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 10,400 ตร.ม.  พรอมอุปกรณประกอบ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

76 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 12 ม. ยาว 3,500 ม. 10,000,000 10,000,000 6,500,000 6,500,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนนอบจ.รย. 0306 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายบานหนองตะพาน - มาบขา ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 28,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย และ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

77 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0307 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 7,900,000 7,800,000 8,000,000 8,000,000 - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายไผลอม - บึงตนชัน มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

78 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. 7,800,000 7,800,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน อบจ.รย. 0308 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายบานเนินสวาง - บานทาเสา  ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย และ อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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79 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10042 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 5,700,000  -  -  - 6,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานคาย - บานหนองคอกหมู มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 900 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

80 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0305 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 5,600,000 5,600,000  - 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานชากทองหลาง - บานหนองพะวา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

81 กอสรางบูรณะทางผิวแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,300 ม. 1,750,000 1,750,000 1,850,000 1,850,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนน รย.ถ.10041 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายบานคาย - บานตีนเนิน ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 10,400 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง พรอมอุปกรณประกอบ เพิ่มขึ้น

82 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0301 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหวงหิน - บานคลองโปง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

83 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ําและแกไข กอสรางทอระบายน้ํา - - 7,000,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

ถนน รย.ถ.10041 สายบานคาย - ตีนเนิน ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร ระยะทาง การแกไขและประชาชน กองชาง

หมูที่ 6 ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยว และประชาชนเดินทาง ทอระบายน้ํา มีความสะดวกในการ

ตอเนื่องกับหมูที่ 4  ต.บานคาย อ.บานคาย สัญจรไปมาไดสะดวก สัญจรไปมา

จ.ระยอง 

84 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10041 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - - 3,500,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานคาย - บานตีนเนิน มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 500 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

พรอมอุปกรณประกอบ เพิ่มขึ้น

85 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. ถ.10050 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - 10,976,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานบึงตาใหญ - บานบึงตาตา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 7 ม. ยาว 2,800 ม. หนา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 19,600 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

86 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0404 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 5,500,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานบึงตาใหญ - บานบึงตาตา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 7 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น



หนา 388

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

87 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0404 สายบาน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 10,976,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บึงตาใหญ - บานบึงตาตา อ.ปลวกแดง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 7 ม. ยาว 725 ม. หนาเฉลี่ย ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คอนกรีตไมนอยกวา 5,075 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

88 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10048 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - 6,000,000 7,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานปากแพรก - บานหนองไร มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 เมตร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 เมตร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เพิ่มขึ้น

89 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0402 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - 6,000,000 7,000,000  - 1,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายปากแพรก - บานคลองปาหวาย มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

90 ปรับปรุง/ติดตั้งเครื่องหมายจราจร เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเครื่องหมายจราจร  - 20,000,000 22,000,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนน รย.ถ.10050 สายปลวกแดง - มีการคมนาคม ขนสง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

โรงน้ําตาล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

91 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน เพื่อไมใหเกิดปญหา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.) ชั้น 3 - 11,472,000 - - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

รย.ถ.10052 สายบานฉาง - เรื่องระบบระบาย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 ม.พรอมบอ ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

บานกงเพชร อ.บานฉาง จ.ระยอง น้ําทิ้ง พัก ค.ส.ล. จํานวน 101 บอ ความยาวรวม ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

1,000 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.) ในการสัญจรไปมา

92 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน อบจ.รย. เพื่อไมใหเกิดปญหา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง มอก. - - 11,440,000 - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

0501 หมูที่ 7 ต.พลา อ.บานฉาง เรื่องระบบระบาย ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 ม. ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

จ.ระยอง น้ําทิ้ง พรอมบอพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 1,000 ม. ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

93 ปรับปรุง/ซอมแซม รย.ถ.10052 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - - - 6,500,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานฉาง - บานกงเพชร อ.บานฉาง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น

94 กอสรางสะพาน ถนน รย.ถ.10055 เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 9 ม. 4,570,000 4,000,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหวยทับมอญ - บานชําฆอ มีการคมนาคม ขนสง ยาว 36 ม. จํานวน 1 แหง สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.ระยอง) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น
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95 ปรับปรุงถนน รย.ถ.10055 เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 12,910,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหวยทับมอญ - บานชําฆอ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 2,990 ม. หนา 0.05 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 23,920 ตร.ม.  

(ตามแบบ อบจ.รย.)

96 กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 430 ม. - 2,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายสี่แยกพัฒนา - คลองยาง มีการคมนาคม ขนสง ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

(อบจ.รย.0702) ต.หวยทับมอญ ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. ไหลทางกวาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ขางละ 1.00 ม. รวมพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ผิวจราจรและไหลทางไมนอย

กวา 3,440 ตร.ม. 

97 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาสองสวาง - 2,000,000 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย.0219 (เขาดิน - สี่แยกพัฒนา) มีการคมนาคม ขนสง ประชาชน สะดวกและปลอดภัย กองชาง

(ชวงที่ 8) หมูที่ 2 ต.น้ําเปน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ประโยชน

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

98 ขยายผิวจราจรถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขยายผิวจราจรกวางขางละ 4.30 ม. - - 4,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตบริเวณ ถนน อบจ.รย. 0219 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 950 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(เขาดิน - สี่แยกพัฒนา) ต.น้ําเปน ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

99 กอสรางขยายสะพานหวยทับมอญ เพื่อใหประชาชน ขยายสะพานหวยทับมอญ - - 5,020,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมระบบไฟฟาสองสวาง มีการคมนาคม ขนสง ออกขางละ5 ม. ยาว 30 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ถนนสายเขาดิน - หนองเสม็ด หมูที่ 1,2 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

(อบจ.รย.0719)

100 ปรับปรุงซอมแซม ถนน อบจ.รย.0701 เพื่อใหประชาชน ซอมแซมคอสะพาน ค.ส.ล.  - 500,000 500,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ม.5 ต.ชําฆอ - ม.1 ต.หวยทับมอญ มีการคมนาคม ขนสง (ตามแบบ อบจ.รย.) ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เพิ่มขึ้น

101 ปรับปรุงซอมแซม ถนน อบจ.รย.0702 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  -  - 6,500,000 6,500,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานสี่แยกพัฒนา - บานคลองยาง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.05 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา
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102 ปรับปรุงถนน อบจ.รย. ถ.10059 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 6,720,000 6,720,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหนองหวา - บานหนองระกํา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,800 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 38,400 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

103 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 54,000,000 54,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รย.ถ.10063 ตอนแยกทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 20 ม. ยาว  12,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมายเลข 3191 - บรรจบถนนซอย 14 ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ของนิคมสรางตนเอง อ.นิคมพัฒนา ไมนอยกวา 240,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 20 ม.

104 กอสรางสะพานลอยพรอมที่พักคอยถนน เพื่อใหประชาชนนักเรียน, 1. กอสรางสะพานลอยพรอมที่พักคอย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - รอยละของ ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อบจ.รย.ถ. 10062 สายตอนแยกทางหลวง นักศึกษาไดรับความสะดวก จํานวน 1 แหง ผูใชบริการ ปลอดภัยในการ กองชาง

หมายเลข 3143 - บรรจบทางหลวง ในการขามถนนและ 2. กอสรางเกาะกลาง ที่ไดรับความ ขามถนน

หมายเลข 3191 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รอรถโดยสารประจําทาง และขยายไหลทาง ปลอดภัย

105 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0802 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 6,000,000 12,000,000 8,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายภายในนิคมสรางตนเอง สาย 9 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

106 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0803 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 6,000,000 12,000,000 8,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายภายในนิคมสรางตนเอง สาย 11 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

107 ปรับปรุง ถนน รย.ถ.10056 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 6,720,000 6,720,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานหนองหวา - บานหนองระกํา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 4,800 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ซอย 8) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไมนอยกวา 38,400 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

108 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน อบจ.รย.0804 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 4,000,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายภายในนิคมสรางตนเอง สาย 15 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

109 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0805 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 4,000,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายนิคมสรางตนเองสาย 9 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

110 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน อบจ.รย.0806 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3,000,000 4,000,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานซอย 12 - บานทุงสระแกว มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8 ม. ยาว 1,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา , อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

111 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนาสถาน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งปายสัญญาณจราจร และ - 3,630,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ศึกษา ถนน รย.ถ.10062 สายตอนแยก มีการคมนาคม ขนสง เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ทางหลวงหมายเลข 3143-บรรจบทางหลวง ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมายเลข3191 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

112 ซอมสรางถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - 9,999,000 9,999,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนน มีการคมนาคม ขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 16 ม. ยาว 619 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ซอย 14 ของนิคมสรางตนเอง ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา 

9,904 ตร.ม. ไหลทางลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีตกวางขางละ 2 ม.หรือมีพื้นที่

ไหลทางลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 

จํานวนไมนอยกวา 2,476 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

113 ปรับปรุง/ซอมแซม ถนน รย.ถ.10062 เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพานลอย  -  - 6,500,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3143 - มีการคมนาคม ขนสง คนขาม จํานวน 1 แหง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บรรจบทางหลวงหมายเลข 3191 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

114 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน รย.ถ. เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว  -  - 13,700,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 ม. จํานวน 220 ชุด (ตามแบบ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

3191 - บรรจบถนนซอย 14 ของนิคม ที่สะดวกปลอดภัย อบจ.รย.) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

สรางตนเอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

115 กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ค.ส.ล. เพื่อใหสามารถระบายน้ํา กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา  - 8,000,000 8,000,000 8,000,000  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสาย รย.ถ.10063 ถนนสายตอนแยก ไดสะดวกและลดปญหา ขนาด Ø 1.50 ม. ความยาว 1,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนน น้ําทวมขังและประชาชน พรอมกอสรางทางเทา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ซอย 14 ของนิคมสรางตนเอง สัญจรไป-มาไดสะดวก เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 1,100 ม. 2,400,000 1,980,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยเขามะกอก หมูที่ 4 บานหาดใหญ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย กวา 6,600 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 392

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,010 ม. 2,000,000 1,650,000 4,742,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยไปดีมาดี 1 หมูที่ 2 บานยายจั่น มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,060 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

118 กอสรางสะพานเทศบาล 8 (สะพานกนปก - เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกวาง - 30,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ปากคลอง) ชุมชนกนปก - ปากคลอง มีการคมนาคม ขนสง 7 ม. และสะพานยาวประมาณ 140 ม. สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ทางเทากวางขางละ 1.50 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

จํานวน 2 ขาง

119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาวประมาณ 916 ม. - 3,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหวงหลาวโอน - เขาพระบาท หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย  5,484 ตร.ม. ไหลทางลูกรังบดอัดแนน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กวางขางละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไหลทาง เพิ่มขึ้น

ลูกรังไมนอยกวา 926 ตร.ม.

120 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาวประมาณ - 19,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายสวนปา - หนองเตา มีการคมนาคม ขนสง 5,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย จราจรไมนอยกวา 30,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.นาตาขวัญ พรอมไหลทางบดอัดแนนกวางขางละ เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 0.50 ม. หรือพื้นที่ไหลทางบดอัดแนน

ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม.

121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 7 ม. - 18,730,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายยายดา - หวยหินดาด มีการคมนาคม ขนสง ยาว 458 ม. หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3,11,14 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.บานแลง ยาว 3,922 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

122 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 775 ม. - 4,143,600 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินเสาธง - ชากลาว - หวยมะเฟอง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3,6,7,15 ต.ตะพง ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 5,425 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 7 ต.เพ ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

123 กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อไมใหเกิดปญหา (ชวงที่ 1)วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) - 5,000,000 - - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

เหล็กถนนสายกลางดง 6 เทศบาลตําบล เรื่องระบบระบาย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. และ ประชาชน ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

บานเพมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 น้ําทิ้ง บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 99 บอ ความยาว ที่ไดรับ และมีความปลอดภัย

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง รวม 980 ม. (ชวงที่ 2) วางทอระบาย ประโยชน ในการสัญจรไปมา

น้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสนผานศูนย

กลาง 0.40 ม. และบอพัก ค.ส.ล.

จํานวน 13 บอ ความยาวรวม 

128 ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 800 ม. - 3,120,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากบน - ในไร หมูที่ 5 ต.ตะพง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 910 ม. - 5,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานใน - แหลมยาง หมูที่ 1 ต.ทับมา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 6,370 ตร.ม.ไมมี เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

126 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสาย 3139 - ชากบก และ มีการคมนาคม ขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ความหนา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ถนนสาย 3139 - ชากบก ซอย1 หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม. ความยาวรวม 1,865 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีความคาบ หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย

เกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4,10 ต.ชากบก กวา 11,190 ตร.ม.

อ.บานคาย จ.ระยอง

127 กอสรางปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขยายสะพาน ค.ส.ล. กวาง 22 ม. - 5,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กถนนสาย 3320 (ตลาดสังขฤกษ) มีการคมนาคม ขนสง ยาว 27 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

(ถนนของ อบจ.ระยอง)

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 3,300,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 1 บานสํานักทอง ต.สํานักทอง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอย ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับต.กะเฉด ที่สะดวกปลอดภัย กวา 6,000  ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

129 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขยายผิวจราจรทั้ง 2 ขาง พรอมปูผิว - 8,309,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายศาลเจา - หวยหินดาด(ชวงที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง จราจรแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 11 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย รวม 8 ม. ยาว 1,912 ม. หนาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

กับ หมูที่ 4 ต.บานแลง อ.เมืองระยอง 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จ.ระยอง แอสฟลทติกคอนกรีต จํานวนไมนอยกวา

15,296 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

130 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังมาน - เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 760 ม. - 4,200,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รางชะมวง - ตาขัน ซอย 1 (ชวงที่ 3) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,560 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.ตาขัน (ตามแบบ อบจ.รย.)

อ.บานคาย จ.ระยอง

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 900 ม.  - 5,000,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาโบสถ-ยางปนตอ หมูที่ 7 ต.ทับมา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,300 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

132 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 17,544,000 17,544,000  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายจันดี - สวนผูการ หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง คอนกรีตเดิมกวาง 6 ม. กอสรางปรับปรุง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.กะเฉด มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ใหมีขนาดกวางรวม 8 ม. ยาว 1,962 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จ.ระยอง ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตจํานวน

ไมนอยกวา 15,696 ตร.ม.,กอสราง

 ปรับปรุงทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. จํานวน

2 แหง,กอสรางปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล  

จํานวน 1 แหง และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะ จํานวน 49 ตน (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

133 ปรับปรุงขยายสะพานถนน อบจ.รย.0117 เพื่อใหประชาชน ขยายสะพานเดิมกวาง 9 ม. ขยายทั้ง - 5,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตอนตอทางเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด - มีการคมนาคม ขนสง สองขางใหมีความกวางรวมเปน 22 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ควบคุมหาดใหญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย แบบมีทางเทา (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

134 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - 2,500,000 1,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสม็ดแดง - ทับมา (ชวงที่ 2) เทศบาล มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 ม. จํานวน 26 ชุด ประชาชน สะดวกสบาย กองชาง

เมืองมาบตาพุด มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย) ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

กับเทศบาลตําบลทับมา อ.เมืองระยอง ประโยชน

จ.ระยอง

135 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามแนวถนน อบจ.รย. เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาแสงสวางขนาดความสูงเสา - 2,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

4032 (สายบานแลง - ตะพง) หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง 9 ม. โคมไฟฟาขนาด 250 วัตต ชนิด ประชาชน สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย กิ่งเดี่ยว จํานวน 38 ตน พรอมหมอแปลง ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไฟฟา ขนาด 30 KVA จํานวน 1 ชุด ประโยชน

136 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะตามแนว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - 2,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4038 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 36 ตน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

(สายบานแลง - เขาพระบาท) หมูที่ 5,7 ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย) ในการสัญจรไปมา

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

137 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามแนวถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - 4,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รย.ถ.43017 นาตาขวัญ-เฉลิมพระเกียรติ - มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 70 ตน  โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ตะเกราทอง หมูที่ 4 ต.นาตาขวัญ ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย) ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

138 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - 5,000,000 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

น้ําคอก - หนองตะพาน - แหลมยาง - มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 38 ตน  และติดตั้ง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ตรอกสมุทร หมูที่ 2,3 ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยวสูง 6 ม. ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 จํานวน 42 ตน (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง

139 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง - 15,680,000 15,680,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหลังวัดหนองสะพาน หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง 7 ม. ยาว 2,850 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ไมนอยกวา 19,950 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

140 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8.50 - 10 ม. - 68,900,000 68,900,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กสายทับมา - เกาะพรวด มีการคมนาคม ขนสง ยาว 3,495 ม. หนา 0.23 ม.หรือมี ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 1 ต.ทับมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 33,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1,2,3 ต.น้ําคอก ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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141 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 900 ม.  -  - 4,725,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาโบสถ-ยางปนตอ หมูที่ 7 ต.ทับมา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,300 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

142 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง เพื่อใหประชาชน กอสรางผิวจราจรกวางประมาณ 8.00 ม. - - 5,400,000 - - จํานวน ประชาชนไดรับความ กองพัสดุฯ

ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาน มีการคมนาคม ขนสง ยาวประมาณ 433 ม. หนาเฉลี่ย ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ศูนยกลาง 0.80 เมตร สายแหลมมะขาม - ที่สะดวกปลอดภัยและ 0.15 ม. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ในการเดินทางสัญจร

การเดนโฮม ชุมชนบานแหลมมะขาม  เพื่อปองกันและแกไข ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. และ ไปมา แกไขปญหา

หมูที่ 2 ต.ทับมา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ปญหาน้ําทวม ยาว 433 ม. พรอมบอพักคอนกรีต ระยะทาง ระบบระบายน้ําและ

กับ หมูที่ 6 ต.เนินพระ เสริมเหล็ก จํานวน 44 บอ หรือมีพื้นที่ ทอระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม

อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

3,386 ตร.ม.

143 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. - - 3,900,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายกลางดง 6 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

กับ อบต.ตะพง,อบต.เพ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

144 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวางเฉลี่ย 7.80 - 18.00 ม. - - 6,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายกะเฉด - หาดใหญ (3320) มีการคมนาคม ขนสง ยาว 528 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ชวงกม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 0+528 ที่สะดวกปลอดภัย หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

(สี่แยกไฟแดงถึงสะพานกะเฉด) หมูที่ 3 7,330 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

145 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 9.5 ม. ยาว 200 ม. - - 1,100,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเกาะพรวด หมูที่ 2 ต.น้ําคอก มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,900 ตร.ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

146 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู สายน้ําคอก - เพื่อระบายน้ําและแกไข กอสรางรางยู กวางภายใน 0.40 ม. - - 6,600,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองตาขาน หมูที่ 2 ต.น้ําคอก ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร ยาว 1,580 ม. พรอมมีฝาเปด - ปด ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 และประชาชนเดินทาง ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สัญจรไปมาไดสะดวก
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147 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันดี เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. - - 6,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอย ๓ หมูที่ ๔ ต.กะเฉด มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

148 กอสรางขยายผิวทางจราจรถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ระยะทางยาวประมาณ 2 กม. - - 12,000,000 - - จํานวน ประชาชนไดรับความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต พรอมวางทอระบายน้ํา 2 ขางทาง มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 14,000 ตร.ม. ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัยใน กองชาง

สายกะเฉด -  สังขฤกษ หมูที่ 3 ต.กะเฉด ที่สะดวกปลอดภัย พรอมวางทอระบายน้ํา 2 ขาง มาตรฐาน การเดินทางสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 และแกไขปญหาน้ําทวม เพิ่มขึ้น แกไขปญหาระบบระบาย

ทต.แกลงกะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง น้ําและปองกันน้ําทวม

149 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - - 11,700,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองกบ - ไทรงาม หมูที่ 2 ต.ตะพง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  เพิ่มขึ้น

150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 800 ม. - - 3,120,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากบน - ในไร หมูที่ 5 ต.ตะพง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

151 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 3,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 1 บานสํานักทอง ต.สํานักทอง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับต.กะเฉด ที่สะดวกปลอดภัย กวา 6,000  ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาวประมาณ - - 11,322,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานแลง - หนองเสมียน มีการคมนาคม ขนสง 3,145 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5 ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 18,870 ตร.ม. ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.นาตาขวัญ ลูกรังบดอัดแนนกวางขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือพื้นที่ไหลทางลูกรังไมนอยกวา

3,145 ตร.ม.

153 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาวประมาณ - - 7,176,500 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายกลางดง หมูที่ 3 ต.บานแลง มีความ มีการคมนาคม ขนสง 2,315 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ต.ตะพง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 13,890 ตร.ม. ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ลูกรังบดอัดแนนกวางขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

หรือพื้นที่ไหลทางลูกรังไมนอยกวา

2,315 ตร.ม.
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154 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. - - 1,620,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายรวมพัฒนา - สรอยสุนทร หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.แกลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 9 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

155 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 3,900,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายมาบระกํา - บานดาน หมูที่ 11,14 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

156 กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวางขางละประมาณ 3 ม. - - 15,516,800 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายระยอง - บานแลง มีการคมนาคม ขนสง ยาวประมาณ 968 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 1, 6 ต.เชิงเนินมีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 2,906 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 1 ต.บานแลง พรอมทอระบายน้ํา จํานวน 2 ขาง เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง กวาง 0.80 ม.   

ยาว 3,298 ม.

157 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - - 9,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กลางทุง - หวยมะเฟอง พรอมสะพาน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ค.ส.ล. หมูที่ 15 ต.ตะพง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย สะพาน ค.ส.ล.กวาง 7 ม. ยาว 14 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.เพ เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

158 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 1,343 ม. - - 6,580,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากลาว - หวยมะเฟอง หมูที่ 7,15 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวตออเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

159 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 500 ม. - - 1,560,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายปนทอง 2 หมูที่ 5 ต.ตะพง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 1 ต.เพ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

160 วางทอระบายน้ําหนาร.ร.ชุมชนวัด เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่อง วางทอ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. - - 12,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานแลง - หนองน้ําทากระสาว หมูที่ 1 ระบบระบายน้ําทิ้ง และ ยาวประมาณ 3,000 ม. พรอมบอพัก ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ประชาชนที่เดินทางสัญจร ทุกระยะ 15 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 6 ทต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ไปมาไดรับความสะดวก

จ.ระยอง
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161 กอสรางถนนลาดยางสายหนองพญา - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวางประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ - - 1,510,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขวากลิง หมูที่ 3 - 4 ต.บานแลง มีความ มีการคมนาคม ขนสง 475 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 2,850 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

บานหนองกบ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

162 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ระยะทางยาวประมาณ 2 กม. - - 10,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายปากทางแกลง - จันดี มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม.กวาง 8 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กะเฉดมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 16,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 ทต.แกลงกะเฉด อ.เมืองระยอง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

163 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรรวมทอระบายน้ําสองขางทาง - - 12,650,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยเนินหลุมถาน หมูที่ 2 ต.เนินพระ มีการคมนาคม ขนสง กวางประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทน.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 1,141 ม. หนา 0.15 ม. พรอมระบบ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

164 กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อไมใหเกิดปญหา กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - - 2,360,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ค.ส.ล. สายกะเฉด - หาดใหญฝงตรงขาม เรื่องระบบระบาย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

โรงเรียนวัดแกลงบน หมูที่ 3 ต.กะเฉด น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ชั้น 3 จํานวน 531 ทอน ความยาว ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ อบต.กะเฉด เดินทางสัญจรไปมา รวมประมาณ 590 ม. พรอมบอพัก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ค.ส.ล. จํานวนรวม 59 บอพัก

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5 ม. - - 7,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนาดาน - โรงไฟฟา - มีการคมนาคม ขนสง ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ศาลเจาแมศรีทับทิม หมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

บานเกาะเสม็ด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไมนอยกวา 12,500 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

166 ปรับปรุงระบบระบายน้ําซอยสําเภาทอง ๑ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม วางทอ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. พรอม - - 8,790,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอย ๑ ทต.บานเพ มีความคาบเกี่ยว ในภาพรวมของพื้นที่ บอพัก ความยาวรวม 820 ม. และวาง ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ อบต.เพ เทศบาลตําบลบานเพ ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม.พรอมบอพัก ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ความยาวรวม 820 ม. และกอสราง

รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 1,430 ม.

167 กอสรางรางระบายน้ํา สายแถวดอน - เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่อง กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู กวาง - - 4,445,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กรอกมะขาม หมูที่ 4 ต.น้ําคอก ระบบระบายน้ําทิ้ง และ ภายใน 0.40 ม. ยาว 1,270 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ประชาชนที่เดินทางสัญจร ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 ต.เชิงเนิน อ.บานคาย จ.ระยอง ไปมาไดรับความสะดวก
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168 กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อใหการระบายน้ํา กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด - - 6,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

และทางเดินเทา ค.ส.ล. สายกะเฉด - มีความสะดวกรวดเร็ว เสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. ความยาว ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หาดใหญ ซอย 2 หมูที่ 3 ต.กะเฉด รวมประมาณ 974 ม. พรอมบอพัก ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ อบต.กะเฉด  ค.ส.ล. จํานวนรวม 100 บอพัก และ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กอสรางทางเดินเทาค.ส.ล. กวาง 1.50 ม

ความยาวรวมประมาณ 974 ม. หนาเฉลี่ย

 0.08 ม.หรือมีพื้นที่ทางเดินเทา

ไมนอยกวา 1,461 ตร.ม.

169 กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ดาน - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็ก และกอสรางขยายสะพาน มีการคมนาคม ขนสง ขนาดความกวางดานละ 1 ม. ความยาว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนาตาขวัญ - ที่สะดวกปลอดภัย ดานละ 715 ม. ความหนา 0.15 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คลองขุด หมูที่ 1,2 ต.นาตาขวัญ หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง 2 ดาน เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 1,430 ตร.ม. และขยายผิว

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง จราจรสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กใหได

ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 12.50 ม.หรือ

คิดเปนผิวจราจรไมนอยกวา 87.5 ตร.ม.

170 กอสรางปรับปรุงถนนพรอมทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน ถนนกวางประมาณ 6 ม. ยาวประมาณ - - 5,742,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแหลมชุมชนบานแหลมมะขาม หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทับมา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา 5,400 ตร.ม.ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ทม.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตามสภาพพรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

ขนาด Ø ไมนอยกวา 0.80 ม. 

พรอมบอพักยาวประมาณ 900 ม.

171 กอสรางวางทอระบายน้ํา สายแหลมยาง - เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่อง วางทอระบายน้ําขนาด Ø 0.80 ม. - - 4,875,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ตรอกสมุทร หมูที่ 3 ต.น้ําคอก มีความ ระบบระบายน้ําทิ้ง และ ยาว 1,000 ม. พรอมมีบอพัก ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.ทับมา ประชาชนที่เดินทางสัญจร 150 บอ ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไปมาไดรับความสะดวก

172 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 350 ม. - - 2,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมขยายผิวจราจร สายแหลมยาง - มีการคมนาคม ขนสง ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 ม. พรอม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ตรอกสมุทร หมูที่ 3 ต.น้ําคอก ที่สะดวกปลอดภัย วางทอระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 เพิ่มขึ้น

ทต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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173 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 700 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบานลุงวงศ หมูที่ 11 ต.ตะพง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. พรอมไหลทางหินคลุก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.บานแลง ที่สะดวกปลอดภัย ขางละ 0.50 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

174 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 850 ม. - - 3,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ธรรมสถิต หมูที่ 3 บานธรรมสถิต มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย กวา 5,100 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

175 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร - - 3,640,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รางชะมวงซอย 1 หมูที่ 3 ต.นาตาขวัญ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 6 ม. ความยาวรวม 933 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ความหนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 5,598 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

176 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต สายวัดสิทธิเจริญธรรม ซอย 1   มีการคมนาคม ขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ความหนา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม. ความยาวรวม 1,200 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง กวา 7,200 ตร.ม.

177 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายน้ําคอก - หนองตะพาน หมูที่ 1-4 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 3 ต.หนองตะพาน เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

178 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อระบายน้ําและแกไข กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายน้ําคอก - หนองตาขาน ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง และประชาชนเดินทาง ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 1 ต.ทับมา สัญจรไปมาไดสะดวก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

179 กอสรางถนนค.ส.ล.สายน้ําคอก-หนองตะพาน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 9,150,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 1-4 ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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180 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 3,877,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศาลเจา - หวยหินดาด หมูที่ 11 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

181 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 1,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

3320 บริเวณตลาดสังขฤกษ-สามแยก มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 1  ต.สํานักทอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

182 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 824 ม.  -  - 5,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานใน-แหลมยาง หมูที่ 1 ชุมชน มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานขนาบ ต.ทับมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 6,592 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ เทศบาลตําบลน้ําคอก เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

183 ติดตั้งโดมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งโดมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายน้ําคอก-กรอกสมุทร-หนองตะพาน มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 เพิ่มขึ้น

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง

184 ติดตั้งโดมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งโดมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายบานแหลม - สายประชาชอบ มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 1 ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพิ่มขึ้น

ถนนสายบานคาย 3138

185 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแถวดอน-กรอกมะขาม หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 18 ตน  โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.เชิงเนิน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

186 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะตามแนวถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสําเภาทอง 2 ซอย 1 หมูที่ 7 ต.เพ มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 60 ชุด พรอม โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 300 ในการสัญจรไปมา

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง KVA จํานวน 2 ชุด 
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187 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 1,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

มาบขา-ทุงตนเลียบ เทศบาลเมือง - มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 34 ตน  โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มาบตาพุด อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.มาบขา 

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

188 ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามแนวถนนสาย รย. เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 9,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถ.43017 นาตาขวัญ - เฉลิมพระเกียรติ - มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 190 ตน  โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ตะเกราทอง หมูที่ 1,4 ต.นาตาขวัญ ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 3,160,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตรอกบานใหม หมูที่ 2,11 ต.ตะพง มีการคมนาคม ขนสง ยาว 640 ม. หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย พรอมทําผนังกันตลิ่งพัง 1 แหง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

190 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ปูผิวถนนและลาน ค.ส.ล.ดวยแอสฟลทติก - - 4,230,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสายเชิงเนินอนุสรณ มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ปูผิวแอสฟลทติก ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 2 ต.เชิงเนิน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตจํานวนไมนอยกวา 10,490 มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ เทศบาลนครระยอง ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

191 กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต เพื่อไมใหเกิดปญหา ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) - - 4,600,000 - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กถนนสายจํารุง ซอย 4 เรื่องระบบระบาย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 ม. และ ระยะทาง ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

เทศบาลตําบลบานเพ มีความคาบเกี่ยว น้ําทิ้ง และประชาชนที่ บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 11 บอ ความยาว ทอระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง เดินทางสัญจรไปมา รวม 100 ม. ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ําค.ส.ล. (มอก.) 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง0.60 ม. และบอพัก 

ค.ส.ล. จํานวน 29 บอ ความยาวรวม 290 ม.

ชวงที่ 3 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. และบอพัก 

ค.ส.ล.จํานวน 116 บอ ความยาวรวม 

1,155 ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)
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192 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 985 ม. - - 4,200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตาโรง - หนองมะปริง หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 5,910 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.ตาขัน (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

193 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 415 ม. - - 2,374,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสะพานชาง หมูที่ 4 ต.สํานักทอง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.20 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,490 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

194 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม.ยาว 598 ม. - - 5,505,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินเสาธง - ชากลาว - หวยมะเฟอง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ชวงที่ 2) หมูที่ 7,15 ต.ตะพง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,186 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 7 ต.เพ ชวงที่ 2ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม.ยาว 425 ม เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน

ไมนอยกวา 2,975 ตร.ม.ไมมีไหลทาง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

195 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 870 ม. - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สุขุมวิท - ศาลาแดง - เนินกลาง หมูที่ 10 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,090 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

196 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยขุดรื้อผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม - - 3,460,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแหลมมะขาม - กนทุง หมูที่ 2 ต.ทับมา มีการคมนาคม ขนสง พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลเมือง ที่สะดวกปลอดภัย รางวี ความกวางรวม 9 ม. ยาว 459 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมรางวีและบอพักเดิม เพิ่มขึ้น

จํานวนไมนอยกวา 4,131 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

197 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - - 7,800,000 7,800,000 7,800,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสาย 3139 - ชากบก และ มีการคมนาคม ขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ความหนา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ถนนสาย 3139 - ชากบก ซอย1 หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม. ความยาวรวม 1,865 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีความคาบ หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย เพิ่มขึ้น

เกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4,10 ต.ชากบก กวา 11,190 ตร.ม.

อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 405

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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198 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว - - 11,200,000 11,200,000 11,200,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บรุคไซด - วังมาน - ตะเกราทอง หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง 2,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเปน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.นาตาขวัญ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.บานแลง และ หมูที่ 5 16,000 ตร.ม. พรอมไหลทางกวาง เพิ่มขึ้น

ต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ขางละ 1.00 ม.

199 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 360 ม. - - 1,404,000 1,404,000 1,404,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยหวงชมพู - คลองนอย หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานยายจั่น ต.สํานักทอง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย กวา 2,160 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.กะเฉด เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

200 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 4,724,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอย ชีไก หมูที่ 2 บานยายจั่น มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 6,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

201 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่ง - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแถวดอน - กรอกมะขาม หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง โคมเดี่ยว สูง 9 ม. จํานวน 18 ตน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ชวงที่ 2) ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 เพิ่มขึ้น

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

202 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 980,800 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

น้ําคอก-ตรอกสมุทร-หนองตะพาน หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 21 ตน  โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

(ชวงที่ 3) ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3  

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง 

203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - - 9,750,000 9,750,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหาดแมรําพึง - ปนทอง - บานเพ มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,220 ม. หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย พรอมฝงทอระบายน้ํา ขนาดเสนผา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 5 ต.เพ ศูนยกลาง 0.60 x 1.00 ม. เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พรอมบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม.

ทั้งสองขางทาง และทอลอดเหลี่ยม 1 แหง
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204 ซอมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนน 4,000,000 2,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สายจํารุง - คงคา มีการคมนาคม ขนสง ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ ๗ ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 7 ม. ยาว 2,527 ม. พื้นที่ผิว มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ ๑,๖ ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง จราจรไมนอยกวา 17,689 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

205 กอสราง ถนน ค.ส.ล.สายรอบพุทธมณฑล เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,422 ม. 2,000,000 2,000,000 1,700,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 5 ต.ชากพง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 8,532 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ไหลทางขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

206 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางทอ เพื่อแกไขปญหาเรื่องระบบ กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางทอ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยปากคู - ชากแวง ระบายน้ําทิ้งและประชาชน ระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ม. ระยะทาง การแกไขและประชาชน กองชาง

หมูที่ 5 ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว ที่เดินทางสัญจรไปมา และบอพักระยะทาง 330 ม. ทอระบายน้ํา มีความสะดวกในการ

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.ชากโดน ไดรับความสะดวก สัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง  

207 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายซอยขางศาลา เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 2,500,000 2,500,000 7,560,000 7,560,000 - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 9 ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,800 ม.หนา 0.15 ซม. หรือ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.ชากโดน อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง 10,800 ตร.ม.

208 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ เพื่อใหประชาชน กอสรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ปรับปรุงภูมิทัศนสายเลียบชายหาดทุงคา มีการคมนาคม ขนสง ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4,8 ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.ปากน้ํากระแส และปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง

209 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 2,500 ม. - 12,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กระแสบน - เนินไมหอม หมูที่ 1,4,10 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 20,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1,8 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

210 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเปน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 5,800,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองน้ําขุน - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หนองรี หมูที่ 11 ต.วังหวา มีความ ที่สะดวกปลอดภัย กวา 9,000 ตร.ม.ไหลทางลงหินคลุก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 กวางขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
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211 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเปน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,900 ม.  - 7,400,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากตะไคร - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เนินโพธิ์ทอง หมูที่ 7,14 ต.วังหวา ที่สะดวกปลอดภัย กวา 11,400 ตร.ม.ไหลทางลงหินคลุก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 9 กวางขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

212 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเปน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 5,800,000  -  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ซอยวิจิตร 3 หมูที่ 3,12 ต.วังหวา ที่สะดวกปลอดภัย กวา 9,000 ตร.ม.ไหลทางลงหินคลุก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 กวางขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

213 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - 1,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ ๙ ต.ทุงควายกิน อ.แกลง มีการคมนาคม ขนสง 520 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 3,120 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ ๑ ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

214 กอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนน เพื่อใหประชาชน กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา - 2,110,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานบึง - แกลง (ขางรานเพิ่มเชียงกง) มีการคมนาคม ขนสง 0.15 ม. กวาง 6 ม. ยาว 455 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

เชื่อมตอถนนหนองแหวนไปออกโรงเรียน ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มกุฎเมืองราชวิทยาลัย(ชุมชนหนองแหวน) 2,730 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

อบต.ทางเกวียน ต.ทางเกวียน อ.แกลง 

215 กอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนน เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 375 ม. - 1,462,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานบึง - แกลง บริเวณขางรานเกลา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

(ชุมชนหนองแหวน)ต.ทางเกวียน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ อบต.ทางเกวียน

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

216 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 9 ม.ยาว 1,490 ม. 11,648,000 10,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แหลมยางเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบล ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 13,410 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ทุงควายกินอ.แกลง จ.ระยอง และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก.) ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. พรอมบอพัก 

ค.ส.ล. ความยาวรวม 2,980 ม.
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217 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร - 1,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สุนทรภู – ไกลกังวล (ตอน 3) หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 333 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 1,998 ตารางเมตร 

218 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,120 ม. - 8,540,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เย็นเซ - โปรงแสง (บน.1301) หมูที่ 13 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานนา อ.แกลง มีความคาบเกี่ยวกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 12,720 ตร.ม.พรอมวางทอ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 ม. จํานวน 1 แหง 

รวม 22 ทอน ไมมีไหลทาง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

219 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - 4,665,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

โรงเลื่อย - น้ําโจน ซอย 1 หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง 1,160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 6,960 ตร.ม. ไหลทางเดิม

220 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - 4,665,000 4,665,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองปรือ - รางตาไท หมูที่ 14 เชื่อมกับ มีการคมนาคม ขนสง 360 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.ทางเกวียน 2,160 ตร.ม. ไหลทางเดิม

อ.แกลง จ.ระยอง

221 กอสรางและปรับปรุงถนพลงชางเผือก ซ.7 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 6 ม. - 5,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

(ชุมชนพลงชางเผือก) ต.ทางเกวียน มีความ มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,499 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย กวา 8,994 ตร.ม.พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อบต.ทางเกวียน ต.ทางเกวียน อ.แกลง ค.ส.ล.เสนผานศูนยกลาง 0.60 ม.  รางวี 

จ.ระยอง ค.ส.ล.กวาง1 ม. ทั้ง 2 ฝง และบอพักน้ํา

ค.ส.ล. ทุกระยะ 15 ม.

222 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,280 ม. พื้นที่ - 4,936,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองแพงพวย - จํารุง หมูที่ 5 ต.เนินฆอ มีการคมนาคม ขนสง ดําเนินการไมนอยกวา 7,680 ตร.ม.พื้นที่ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 8,994 ตร.ม.พรอม เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.เสนผานศูนยกลาง 

0.60 ม. รางวี ค.ส.ล.กวาง 1 ม. ทั้ง 2 ฝง 

และบอพักน้ํา ค.ส.ล.ทุกระยะ 15 ม.
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223 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 2,486 ม. - 11,932,800 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หวยยางแกว หมูที่ 7 ต.หวยยาง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.สองสลึง อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย 19,888 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง

224 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,300 ม. - 3,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อนามัย -เขาซุม หมูที่ 1,8 ต.สองสลึง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

225 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 750 ม. - 3,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองเสม็ด - สมอโพรง หมูที่ 6 ต.สองสลึง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

226 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - 3,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ออรชารคปารค-สํานักไมหอม เชื่อมระหวาง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 , 7 ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง

227 กอสรางถนนลาดยางสายหนองเสม็ดแดง - เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. - 3,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

โพธิ์ไทร หมูที่ 4 ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง

228 กอสรางและปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจร (Overlay) หนา 0.05 ม. - 1,814,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

(Overlay) ตอจากถนนหนองแหวนเชื่อมตอ มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8.00 ม. ยาว 610 ม. หรือมีพื้นที่ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ถนนศาลาตาผอง (ชุมชนหนองแหวน) ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 4,880 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

อบต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

229 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - 1,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองเสม็ด - สมอโพรง หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

1,290 ตร.ม. ไมมีไหลทาง
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230 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 961 ม.  - 5,000,000  -  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สองพี่นอง - สมานมิตร  หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

บานหวยน้ําเขียว ต.สองสลึง อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 6,727 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ไมมีไหลทาง

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

231 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาเรื่องระบบ กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ํา - 1,000,000 - - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

ค.ส.ล.ซอยปากคู - ชากแวง หมูที่ 5 ระบายน้ําทิ้งและประชาชน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ม. และบอพัก ระยะทาง การแกไขและประชาชน กองชาง

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่เดินทางสัญจรไปมา ระยะทาง 330 ม. ทอระบายน้ํา มีความสะดวกในการ

หมูที่ 2 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก สัญจรไปมา

232 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายซอยขางศาลา  เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. - 2,500,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 9ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ซม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

กับหมูที่ 6 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

233 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,584 ม. - 7,390,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากตะไคร - เนินโพธิ์ทอง หมูที่ 7,14 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 9,540 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 9 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)  

234 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก - 2,550,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหนองแชเรือ-วังจันทร มีการคมนาคม ขนสง พรอมกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตขนาดกวาง 8 ม. ยาว 707 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง หนาเฉลี่ย0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร  

จํานวนไมนอยกวา 5,656 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

235 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,254 ม. - 5,800,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองน้ําขุน - หนองรี หมูที่ 11 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 7,524 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)  

236 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 827 ม. - 3,800,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองกวาง - เขาดิน ซอย 2 หมูที่ 9,6 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 4,962 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 9 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)  
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237 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ปูผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต - 4,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายนาซา - ปากทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,726 ม. หนา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4 ต.คลองปูน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เฉลี่ย 0.05 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 เทศบาลตําบล - ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเสนผานศูนยกลาง  

ปากน้ําประแส อ.แกลง จ.ระยอง 0.60 ม. และบอพัก ค.ส.ล. ความยาว

รวม 154 ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

238 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 ม. - 2,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการคมนาคม ขนสง ยาว 550 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

สายคลองคา หมูที่ 1 ต.หวยยาง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ปรับตามสภาพ หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.เนินฆอ อ.แกลง กวา 3,300 ตร.ม.  

จ.ระยอง

239 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 530 ม. - 2,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายโพธิ์ไทร - หนองคุย หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทุงควายกินมีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 3,180 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)  

240 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 947 ม. - 3,400,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหนองโพรง ซอย 5 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

บานหนองโพรง หมูที่ 9 ต.ทางเกวียน ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 5,682 ตร.ม.และจัดวาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7,14 ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาน

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง ศูนยกลาง 0.80 ม. จํานวน 8 ทอน

241 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมกอสราง เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. - 6,400,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รางระบายน้ํารางตื้น ค.ส.ล. ถนนสาย เรื่องระบบระบาย พรอมกอสรางรางระบายน้ํารางตื้น                                                                     ระยะทางทอ สะดวกสบาย กองชาง

โรงสี - คลองใช หมูที่ 2 ต.ทางเกวียน น้ําทิ้ง ค.ส.ล. กวาง 1.00 ม. ยาว 1,340 ม. ระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.กระแสบน จํานวน 2 ขาง

อ.แกลง จ.ระยอง

242 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อใหประชาชน ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากของ - 1,240,000 1,240,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หางญวณ - เขาหินแทน หมูที่ 5 ต.หวยยาง มีการคมนาคม ขนสง เดิม ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 12 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 10 ที่สะดวกปลอดภัย ขยายใหมีความกวางรวม 7 ม. ยาว 12 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)  
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

243 กอสรางปรับปรุงถนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 287 ม. - 1,290,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ผิวเรียบเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ถนนสายไกรพงษ 2 หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจร ค.ส.ล.ไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชากโดน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง 1,722 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

กับ หมูที่ 5 ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง

244 ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเหล็กชุบสังกะสี - 2,714,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายมาบใหญ - วังจันทร หมูที่ 8,10 มีการคมนาคม ขนสง สูง 7 ม. จํานวน 21 ตน,สูง 9 ม. ประชาชน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 6 ตน ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ชวงที่ 2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเหล็กชุบสังกะสี ประโยชน

 สูง 9 ม. จํานวน 18 ตน

245 ซอมสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบเปน เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร - 2,000,000 2,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขุมวิท - มีการคมนาคม ขนสง กวาง 6 ม. ยาว 1,450 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มาบพลู หมูที่ 6 ต.กองดิน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.พังราด 8,700 ตร.ม.  

อ.แกลง จ.ระยอง  

246 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร - 2,000,000 2,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เนินดินแดง - ชากขุนวิเศษ หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 6 ม. ยาว 740 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 เทศบาลตําบลกองดิน อ.แกลง 4,400 ตร.ม.  

จ.ระยอง  

247 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 280 ม. - 1,100,000 1,100,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สามัคคี 1 - สามัคคี 2 หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 015 ม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติก ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

บานชายลาง ต.คลองปูน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ทุงควายกิน พรอมไหลทางขางละ 0.50 ม.

อ.แกลง จ.ระยอง  

248 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก - 5,900,000 6,470,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองกระโทก - ดอนสําราญ หมูที่ 9 มีการคมนาคม ขนสง พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,515 ม. หนา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จํานวนไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

9,090 ตร.ม. ไมมีไหลทาง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

249 กอสรางถนนลาดยางสายเขาไมแกว - ศาลา เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คนเหล็ก หมูที่ 11 ต.กองดิน มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.ทุงควายกิน ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง

250 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,104 ม.  -  - 2,600,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายอนันตรัตน - ชุมนุมใน หมูที่ 13 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน  อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,624 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.วังจันทร เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง

251 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามคลอง  -  - 8,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขามคลองวังมะนาว หมูที่ 11 ต.ทุงควายกิน มีการคมนาคม ขนสง วังมะนาว กวาง 10 ม. ยาว 14 ม. สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 11 ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 1 แหง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อบต.ทุงควายกิน ต.ทุงควายกิน เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง

252 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - - 2,250,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชุมนุมสูง - เนินสมบูรณ หมูที่ 10 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทุงควายกิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 12 ทต.ทุงควายกิน อ.แกลง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

253 กอสรางปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน เพื่อใหประชาชน ขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. กวาง - - 4,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองน้ําเย็น มีการคมนาคม ขนสง 1.50 ม. ยาว 1,200 ม. (2 ฝงทาง) ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 11 ต.ทุงควายกิน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หรือคิดเปนพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 11 อบต.ทุงควายกิน 1,800 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 

254 กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 1,800 ม. หรือมีพื้นที่ - - 7,128,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็ก สายดอนสําราญ ซอย ๑ มีการคมนาคม ขนสง รวมไมนอยกวา 10,800 ตร.ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ ๙ ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

255 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 5/8 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 800 ม. - - 1,974,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 5 และหมูที่ 8 ต.วังหวา มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 8 ต.หวยยาง ที่สะดวกปลอดภัย แบบคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง 3,200 ตร.ม. เพิ่มขึ้น



หนา 414

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

256 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,327 - - 7,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหนองหอย - ชากตะแบก มีการคมนาคม ขนสง ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 871 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 8,12,5 ต.วังหวา อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 13,188 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.วังจันทร (ไหลทางแอสฟลทติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง ขางละ 0.50 ม.)

257 ปรับปรุงอาคารอบจ.ระยอง ในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงอาคาร และสิ่งกอสรางประกอบ - - 13,610,800 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ที่วาการอําเภอแกลง จ.ระยอง ใหกับประชาชน อาคารที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มาตรฐาน ในการใชบริการ

เพิ่มขึ้น

258 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยเขาไผ 1 หมูที่ 8 ต.ทุงควายกิน มีการคมนาคม ขนสง ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 7,8 ที่สะดวกปลอดภัย 3,840 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

259 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 400 ม.  -  - 1,560,000       -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหวยยางลาง หมูที่ 3 ต.สองสลึง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

260 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 425 ม. - - 1,530,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหวยยาง-พระอภัยมณี หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หวยยาง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 2,550 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

261 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อปองกันน้ําทวม กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

4 ชองทางน้ํา สายมาบพลุ - เขาหินแทน ขังในฤดูฝน 4 ชองทาง ขนาดกวาง 10 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.หวยยาง มีความคาบเกี่ยว ยาว 10 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง

262 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ไหลทางขางละ 1 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต สายสุขุมวิท - หนองแพงพวย มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.หวยยาง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5,6 ต.เนินฆอ อ.แกลง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง
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263 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อไมใหเกิดปญหา รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนา - - 2,428,000 - - จํานวนถนน/ ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมบอพัก เรื่องระบบระบาย 0.10 ม. กวาง 8 ม. ยาวรวม 280 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ค.ส.ล. และกอสรางรางระบายน้ําสาย น้ําทิ้ง และประชาชนที่ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,240 ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มาบใหญ - วังจันทร หมูที่ 3 ต.ทางเกวียน เดินทางสัญจรไปมา ตร.ม. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.มอก. ที่ไดมาตรฐาน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบล ไดรับความสะดวก ชั้น 3 ขนาด0.80 ม.จํานวน 220 ทอน เพิ่มขึ้น

เมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง บอพัก ค.ส.ล.จํานวน 25 บอและกอสราง

รางระบายน้ํารูปตัววี ยาว 205 ม.

264 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม เพื่อใหประชาชน วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. - - 2,200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กอสรางรางระบายน้ํารางตื้นถนนสายโรงสี - มีการคมนาคม ขนสง พรอมกอสรางรางระบายน้ํารางตื้น ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คลองใช หมูที่ 2 ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 1 ม. ยาว 500 ม. จํานวน 2 ขาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

265 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สุนทรภู - หนองสนม หมูที่ ๒ ต.วังหวา มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,030 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,180 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ชุมชนหนองควายเขาหัก ทต.เมืองแกลง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

266 กอสรางถนน ค.ส.ล. สายพลงไสว - เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 1,150 ม.  -  - 6,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คลองทุเรียน หมูที่ 2,4 ต.ชากพง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือเปนพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 8,050 ตร.ม. ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ลูกรังบดอัดแนนขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

267 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ระยะทาง 500 ม. - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองเสม็ดแดง - โพธิ์ไทร หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เทสบาลตําบลกองดิน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

268 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 300 ม.  -  - 1,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสองสลึง - ไทรเอน หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

269 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 300 ม. - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเตาปูนหาย หมูที่ 4 ต.สองสลึง มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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งบประมาณ

270 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย  -  - 720,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สาย ทต.ทุงควายกิน 12 มีการคมนาคม ขนสง 0.05 เมตร ขนาดกวาง 6 ม. ยาว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(สินสังวาลย) มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 213 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.ทุงควายกิน อ.แกลง กวา 1,278 ตร.ม. ไหลทางลาดยาง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง แอสฟลทติกคอนกรีตขางละ 1 ม.

หรือมีพื้นที่ไหลทางจํานวนไมนอยกวา

370 ตร.ม. (ตามแบบอบจ.ระยอง)

271 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนนสาย เพื่อใหประชาชน วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สุขุมวิท หมูที่ 1 ต.หวยยาง มีความ มีการคมนาคม ขนสง ขนาด Ø 1 ม. ยาว 1 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.ชากโดน ที่สะดวกปลอดภัย พรอมบอพักน้ํายาว 300 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

272 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - - 8,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศิลาทอง - ทรัพยยางกลอง มีการคมนาคม ขนสง 4,000 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ ๑๐ ต.กองดิน อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ ๗ เพิ่มขึ้น

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

273 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 8 ม. ยาว 20 ม. - - 1,000,000      - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขามคลองสองสลึง หมูที่ 6 ต.สองสลึง มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากโดน ที่สะดวกปลอดภัย 2,100 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

274 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - - 6,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายไทรรัง - เนินทราย หมูที่ ๒ ต.วังหวา มีการคมนาคม ขนสง 1,550 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ ๒ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 9,300 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

275 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย - - 2,820,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

(สามแยกประแส - ชุมนุมสูง) หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. ขนาดกวาง 8 - 14 ม. ยาว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทุงควายกิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 432 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อบต.ทุงควายกิน หมูที่ ๒ ต.ทุงควายกิน กวา 6,007 ตร.ม. ไหลทางลาดยาง เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง แอสฟลทติกคอนกรีต ขางละ 1 ม.

หรือมีพื้นที่ไหลทาง จํานวนไมนอยกวา

864 ตร.ม.
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276 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 310 ม. - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยสุรกิจโกศล หมูที่ ๕ ต.ทุงควายกิน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,860 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ ๑ ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

277 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 700 ม. - - 2,520,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายประชารวมใจ ๑ ประชารวมใจ 3 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากโดน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ ๑ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

278 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,300 ม. - - 4,680,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินทราย-หนองแพงพวย-จํารุง หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย 7,800 ม. และปรับปรุงภูมิทัศน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

279 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พรอมกอสราง - - 4,200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองแพงพวย - ซอยชาวสวน 1 มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5,7 ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย 6 ม. ยาว 990 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 1 ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา 5,940 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

280 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขยาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 490 ม. - - 2,604,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทอลอดเหลี่ยมสายเนินฆอ-ทาครก-แหลมสน มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 2,940 ม. พรอมทอลอดเหลี่ยม มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.ปากน้ําประแส ขางละ 1 ม. พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง 24 ตร.ม.

281 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ชนิดปากลิ้น เพื่อระบายน้ําและแกไข วางทอระบายน้ํา ขนาด 1.00x1.00 ม. - - 2,397,000 9,750,000 9,750,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ราง (มอก. ชั้น 3) ไหลถนนสาย ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร พรอมบอพักทุกระยะไมเกิน 25 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

เนินดินแดง-เนินหยอง หมูที่ 3 ต.สองสลึง และประชาชนเดินทาง ยาว 550 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง สัญจรไปมาไดสะดวก

282 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อระบายน้ําและแกไข กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - 146,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร ชนิดฝาปด ขนาดกวาง 0.60x0.80 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ถนนสายเนินดินแดง - เนินหยอง หมูที่ 3 และประชาชนเดินทาง ยาว 20 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง สัญจรไปมาไดสะดวก
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283 กอสราง/ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 990 ม. - - 4,600,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสุนทรภู - ทองนา หมูที่ 1 ต.วังหวา มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย 5,940 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

284 กอสราง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก - - 10,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายไทรรัง หมูที่ ๒ ต.วังหวา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 6 ม. ยาว 2,140 ม. หนาเฉลี่ย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เสริมเหล็กกวาง 8 ม. ยาว 2,140 ม. เพิ่มขึ้น

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 17,120 ตร.ม.

285 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง  6  ม. - - 1,819,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทุงควายกิน-เข็มหลง หมูที่ 3 ต.ทุงควายกิน มีการคมนาคม ขนสง ยาว 555  ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับเทศบาล - ที่สะดวกปลอดภัย ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตําบลทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

286 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 208 ม.  -  - 1,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองเตา หมูที่ 3 ต.คลองปูน มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับเทศบาลตําบล ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 1,248 ตร.ม.ไมมี มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ปากน้ําประแสร อ.แกลง จ.ระยอง ไหลทาง พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

(มอก.ขนาด Ø 0.60 ม.จํานวน 12 ทอน,

ขนาด Ø 0.80 ม. จํานวน 14 ทอน

287 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก - - 1,893,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กนกรอก - เกาะลอย หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมกอสรางถนน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานปากทางหลวง ต.คลองปูน  ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5  กวาง 6 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น

ต.พังราด อ.แกลง  จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

1,680 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 145 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จํานวนไมนอยกวา 870 ตร.ม. ไมมี

ไหลทาง พรอมถมดินปรับระดับบดอัด

แนนจํานวนไมนอยกวา 108 ลบ.ม.
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288 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายไกรพงษ 2 หมูที่ 8 ต.ชากโดน มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 455 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

2,730 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

289 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแขมงคงมั่น หมูที่ 8 ต.ชากโดน มีความ มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.กร่ํา ที่สะดวกปลอดภัย ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 673 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น

จํานวนไมนอยกวา 4,038 ตร.ม. ไมมี

ไหลทาง พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

(มอก.)ขนาดØ 1.00 ม. จํานวน 24 ทอน 

290 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย  -  - 2,302,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายซอยรวมประสาน หมูที่ 9 ต.เนินฆอ มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาล- ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตําบลสุนทรภู อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 518 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

3,108 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

291 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย  -  - 2,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตรอกไฟไหม - เนินยาง หมูที่ 13 มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทุงควายกิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย เหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 427 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 5 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

2,562 ตร.ม.ไมมีไหลทาง

292 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 2,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินฆอ - ทาครก - แหลมสน มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.ปากน้ําประแส ยาว 468 ม.หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

2,808 ตร.ม. ไมมีไหลทาง



หนา 420

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

293 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 2,830,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเรือนไทย หมูที่ 6 ต.หวยยาง มีความ มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 13 ต.วังหวา ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 643 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

3,858 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

294 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 537 ม. - - 2,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

มะคา - คลองสะตอ หมูที่ 3 ต.บานนา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 3,222 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 9 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

295 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 7,224,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายทุงเค็ด-เขาชองพริ้ง (ชวงที่ 2) หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,752 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

 ต.บานนา อ.แกลง มีความคาบเกี่ยวตอ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เนื่องกับหมูที่ 9 ต.ชําฆอ อ.แกลง จ.ระยอง 10,512 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

296 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 3,708,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสองพี่นอง - เขาซุม หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ยาว 757 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

4,542 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

297 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 4,298,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสุนทรภู - ทองนา หมูที่ 1 ต.วังหวา มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 985 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

5,910 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

298 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองเสม็ด - สมอโพรง หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

1,290 ตร.ม. ไมมีไหลทาง



หนา 421

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

299 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหวยยางลาง - สองสลึง หมูที่ 3,5 มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 7 ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 687 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

4,122 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

300 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก - - 16,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายพระอภัยมณี  - หวยยางศึกษา  มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมกอสราง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4 ต.หวยยาง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ  หมูที่ 3 ต.สองสลึง ยาว 1,844 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

11,064 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

ชวงที่ 2 รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 8 ม.

ยาว 1,580 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา

12,640 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

301 กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสาย เพื่อแกไขปญหา วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø - - 4,000,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

เนินฆอ - ถนนกะเพรา หมูที่ 4,8,9 เรื่องระบบระบาย 0.80 ม. และบอพัก ค.ส.ล. จํานวน ระยะทาง การแกไขและประชาชน กองชาง

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ น้ําทิ้ง และประชาชนที่ 124 บอ ความยาวรวม 1,240 ม. ทอระบายน้ํา มีความสะดวกในการ

หมูที่ 6 ต.ปากน้ํากระแส และ หมูที่ 6 เดินทางสัญจรไปมา สัญจรไปมา

ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก

302 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 4,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายชําราษฎรอารี - ชําสมอ มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนลาดยาง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 7 ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 7 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง กวาง 6 ม. ยาว 1,542 ม. หนาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา

9,252 ตร.ม. ไมมีไหลทาง



หนา 422

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

303 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวางรวม 8 ม. ยาว 552 ม. - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายมาบพลู - ปาแตว หมูที่ 4,5 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พังราด มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จราจรแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 4,416 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

304 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบเปด เพื่อแกไขปญหา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบเปด - - 900,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

พรอมดันทอลอดกลม ค.ส.ล. เรื่องระบบระบาย ความยาวรวม 513 ม. พรอมดันทอ ระยะทาง การแกไขและประชาชน กองชาง

ถนนสายมาบพวา – เขาหินแทน หมูที่ 9 น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ลอดกลม ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 ม. ทอระบายน้ํา มีความสะดวกในการ

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เดินทางสัญจรไปมา ยาวรวม 14 ม. สัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก

305 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เพื่อแกไขปญหาเรื่องระบบ วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด Ø - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองมะปราง-หนองทํานบ หมูที่ 2 ระบายน้ําทิ้งและประชาชน 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่เดินทางสัญจรไปมาไดรับ ความยาวรวม 700 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ความสะดวก

306 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายชําสมอ - ชุมนุมสูง หมูที่ 7  มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนลาดยาง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 7 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง กวาง 6 ม. ยาว 778 ม. หนาเฉลี่ย  เพิ่มขึ้น

0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา

4,668 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

307 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 9 ม. ยาว 1,490 ม.  - - 14,461,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แหลมยาง เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบล ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาค.ส.ล.(มอก.)ขนาดเสนผาน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ศูนยกลาง 0.80 ม.พรอมบอพัก ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

จํานวน 164 บอ ทั้ง 2 ขาง ความยาว

รวม 1,630 ม. 

308 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 258 ม. หนาเฉลี่ย   -  - 978,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายอนันตรัตน - ชุมนุมใน (ชวงที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 13ต.กระแสบน  อ.แกลง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 1,548 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.วังจันทร ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง
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309 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,557 ม.  -  - 4,100,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายบานอาง - พังราด หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.คลองปูน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง กวา 9,342 ตร.ม. ไมมีไหลทางพรอมวาง เพิ่มขึ้น

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.80 ม. จํานวน 28 ทอน

310 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 8 ม. ยาวรวม 3,975 ม.พรอมปู - - 8,404,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตและวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก มีการคมนาคม ขนสง ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ผูที่ไดรับ สะดวกสบายในการ กองชาง

พรอมกอสรางรางวีสายมาบใหญ - วังจันทร ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติกคอนกรีตไม ประโยชน สัญจรไปมาและแกไข

หมูที่ 3,10 ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยว และแกไขปญหาน้ําทวม นอยกวา 31,800 ตร.ม.พรอมวางทอระบาย ปญน้ําทวมใหกับ

ตอเนื่องกับ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ในพื้นที่ใหกับประชาชน น้ํา ค.ส.ล.(มอก.)ขนาด Ø ค.ส.ล.ขนาด 0.60 ประชาชนในพื้นที่

อ.แกลง จ.ระยอง ม.และบอพัก ค.ส.ล.พรอมรางวีขนาดกวาง 

1.40 ม. หนา 0.15 ม. ระหวางบอพัก ค.ส.ล.

311 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,410 ม. - - 9,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมกอสรางสะพาน มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ไมมีไหลทางพรอมกอ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายกํานันอาน - หนองไทร หมูที่ 8, 13  ที่สะดวกปลอดภัย สรางสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 8 ม. ยาว มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 20 ม.และกอสรางทอลอดเหลี่ยมค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

หมูที่ 5 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ขนาดกวาง 1.80x1.80 ม.ยาว 10 ม.

จํานวน 1 ชองทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

312 ขยายปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 10,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายกฤษณา - เนินสมบูรณ หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานเนินสมบูรณ - หมูที่ 8 บานสามแยก ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

313 กอสรางทอเหลี่ยมคู ค.ส.ล.บริเวณถนนสาย เพื่อแกไขปญหาเรื่องระบบ กอสรางทอเหลี่ยมขนาด 1.50 x 150 ม. - - 600,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

สุนทรภู - แหลมแมพิมพ หมูที่ 2 ต.วังหวา ระบายน้ําทิ้งและประชาชน ยาว 15 ม. พรอมเรียงหินกันน้ํากัดเซาะ ระยะทาง การแกไขและประชาชน กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่เดินทางสัญจรไปมา ทั้งสองขาง ทอระบายน้ํา มีความสะดวกในการ

ไดรับความสะดวก สัญจรไปมา

314 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเปนถนน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 882 ม.  -  - 3,400,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุนทรภู - ไกลกังวล มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 1 ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย กวา 5,292 ตร.ม.ไหลทางลงหินคลุก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง กวางขางละ 0.50 ม. พรอมทอลอดกลม เพิ่มขึ้น

ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. จํานวน 9 ทอน
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315 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย  -  - 6,910,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายโรงโม หมูที่ 5 ต.วังหวา มีความ มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 8 ต.หวยยาง ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 1,388 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา 8,328 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

316 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 600 ม.  -  - 3,474,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหนองปรือ ซอย 1,5 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 10 ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับเทศบาลตําบลเมืองแกลง 2,900 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง  

317 ขยายสะพาน ค.ส.ล. คลองวังหวา หมูที่ 5 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ขยายสะพานขางละ 2 ม. รวม 4 ม.  -  - 660,000  -  - จํานวนสะพาน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ต.หวยยาง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ยาว 12 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 10 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

318 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,600 ม.  -  - 5,760,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รุงเรืองพัฒนา หมูที่ 5 ต.หวยยาง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.ไหลทางลูกรังขางละ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.วังหวา ที่สะดวกปลอดภัย 0.50 ม.หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.แกลง จ.ระยอง ไมนอยกวา 9,600 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

319 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม  -  - 4,477,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายโรงเลื่อย - เขาไมแกว หมูที่ 8  มีการคมนาคม ขนสง เสริมหินคลุกพรอมกอสรางถนนคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

พื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา 

3,120 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

ชวงที่ 2 กอสรางถนนคอนกรีจเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 532 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จํานวนไมนอยกวา 2,592 ตร.ม. 

ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

320 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 948 ม.  -  - 4,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คลองน้ํางู - วัดใหม - บางบุตร (หลัง ธกส.) มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เนื่องกับ ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

321 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไรออย - เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,100 ม.  -  - 4,960,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

น้ําโจน หมูที่ 4 ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับเทศบาลตําบลกองดิน อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,600 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) เพิ่มขึ้น

ขนาด Ø 0.80 ม. จํานวน 14 ทอน  

322 กอสรางและปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพื่อใหประชาชน เสริมผิวจราจร (Overlay) หนา 0.05 ม. - - 1,814,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

(Overlay) ตอจากถนนหนองแหวนเชื่อม มีการคมนาคม ขนสง กวาง 8.00 ม. ยาว 610 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ตอถนนศาลาตาผอง (ชุมชนหนองแหวน) ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 4,880 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง เพิ่มขึ้น

กับอบต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

323 กอสรางและปรับปรุงถนนแยกจากถนน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 6 ม. - - 1,078,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานบึง - แกลง (บริเวณหนาอีสตโคสท- มีการคมนาคม ขนสง ยาว 276 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เฟอรนิเทค จํากัด)(ชุมชนหนองแหวน) ที่สะดวกปลอดภัย 1,656 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 10 อบต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

324 กอสรางและปรับปรุงซอยแยกจากถนน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 6 ม. - - 1,462,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานบึง - แกลง บริเวณขางรานเกลา มีการคมนาคม ขนสง ยาว 375 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

 (ชุมชนหนองแหวน)ต.ทางเกวียน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ อบต.ทางเกวียน เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง

325 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พรอม - - 2,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินดินแดง - ชุมนุมใน หมูที่ 13 มีการคมนาคม ขนสง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 600 ม. หนา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.วังจันทร 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน

อ.วังจันทร จ.ระยอง ไมนอยกวา 3,600 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

(ตามแบบ อบจ.รย)

326 กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยวงแหวน เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 550 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 8 ต.ทุงควายกิน มีความเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ตอเนื่องกับ อบต.กองดิน อ.แกลง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

327 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกพรอม - - 5,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายมาบพลุ - เขาหินแทน หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.หวยยาง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จราจรกวาง 6 ม. ยาว 868 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 10 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน  

ไมนอยกวา 5,208 ตร.ม. ไหลทางกวาง  

ขางละ 1 ม. ยาว 868 ม. หรือมีพื้นที่

ไหลทางจํานวนไมนอยกวา 1,736 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

328 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก - - 4,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายคลองใช ซอย 4 หมูที่ 8 ต.ทางเกวียน มีการคมนาคม ขนสง พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 724 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จํานวน ไมนอยกวา 4,344 ตร.ม. ไมมี

ไหลทาง

ชวงที่ 2 ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก

พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 196 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จํานวนไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. 

ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

329 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 640 ม. - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สํานักสงฆเขาทับกลาง - กองดิน หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานเนินสมบูรณ  ต.คลองปูน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,840 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.กองดิน อ.แกลง พรอมลูกรังรองพื้นทางหนา 0.20 ม. เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง ไหลทางขางละ 0.50 ม.

330 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด - - 1,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เนินสําราญ - หนองนาซา หมูที่ 6,9 มีการคมนาคม ขนสง ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 218 ม. หนา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.คลองปูน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง ไมนอยกวา 1,308 ตร.ม. ไมมีไหลทาง 

พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.)  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 ม. 

จํานวน 28 ทอน (ตามแบบ อบจ.รย.)
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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331 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 715 ม. - - 2,700,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานอาง - เนินสมบูรณ หมูที่ 9 บานหนอง มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

เสม็ดแดง ต.คลองปูน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,290 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง พรอมไหลทางขางละ 0.50 ม.

332 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองหวา - สํานักตะแบก หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 214 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไมนอยกวา 1,284 ตร.ม.ไมมีไหลทาง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

333 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแยก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 210 ม. - - 1,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

จากถนนสุนทรภู 4 (ชุมชนหนองควายเขาหัก) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,260 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อบต.วังหวา ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

334 กอสรางและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขุดริ้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พรอมกอสราง - - 1,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายพลงชางเผือกซอย 7 - ทาใหญ มีการคมนาคม ขนสง ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิว ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คลองพลง (ชุมชนพลงชางเผือก) ต.ทางเกวียน ที่สะดวกปลอดภัย จราจรกวาง 6 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง คอนกรีตจํานวนไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.

ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

335 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนนสาย เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด - - 2,764,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กรมหลวงฯ - หนองโพรง หมูที่ 3 เรื่องระบบระบาย เสนผานศูนยกลาง 0.60 ม. พรอม ระยะทางทอ สะดวกสบาย กองชาง

ต.ปากน้ํากระแส มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ น้ําทิ้ง บอพัก ค.ส.ล. และกอสรางรางวี ระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง ความยาวรวม 800 ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

336 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด - - 1,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายในไร - สุขุมวิท หมูที่ ๔ ต.ทุงควายกิน มีการคมนาคม ขนสง ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 407 ม.หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาล ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตําบลทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 2,442 ตร.ม. ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

337 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก พรอมกอสราง  -  - 3,650,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสองพี่นอง - ตะพุนทอง หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 6 ม. ยาว ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง อ.แกลง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย 835 ม.หรือมีพื้นที่จํานวนไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 6 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5,010 ตร.ม.ไมมีไหลทาง(ตามแบบ อบจ.รย.)
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338 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม พรอมกอสราง - - 1,850,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายอนามัย - เชาซุม หมูที่ 1, 8 มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 6 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 448 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จํานวน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.กะเฉด ไมนอยกวา2,688 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  (ตามแบบ อบจ.รย.)

339 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 4,310,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบอทอง - หวยลึก หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 6,600 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

340 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน - - 3,054,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสองพี่นอง - ออชารคปารค หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สองสลึง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

341 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 368 ม. - - 1,550,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายรางตาไท - ทางเกวียน หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 2,208 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

342 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,147 ม. - - 4,910,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศาลเจาพอ - ฝายน้ําลน หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.กระแสบน อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 6,882 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.วังจันทร (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง

343 กอสรางปรับปรุงถนนแบบคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนแบบ ค.ส.ล. กวาง 6 ม. - - 4,170,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กสายวังไทร 3 - วังจันทร มีการคมนาคม ขนสง ยาว 992 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 9 ต.กระแสบน อ.แกลง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.วังจันทร 5,952 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง

344 กอสรางถนน ค.ส.ล. สายเนินทราย - เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. - - 6,300,000 6,300,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เนินขาวตม หมูที่ 1,6 ต.เนินฆอ มีความ มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.หวยยาง ที่สะดวกปลอดภัย 9,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

และหมูที่ 13 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น



หนา 429

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

345 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 475 ม. - - 6,500,000 6,500,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยตนไทร - บานปลาธนาคารปู หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,850 ตร.ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย พรอมทอระบายน้ําสองขางถนน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.ชากโดน และหมูที่ 3,6 ต.กร่ํา เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง

346 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. เพื่อใหประชาชน กอสรางปรับปรุงถนนลูกรังเปนแบบ - - 1,677,000 6,500,000 - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายดํารงชีพ ซอย 2 หมูที่ 1 ต.วังหวา มีการคมนาคม ขนสง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาล ที่สะดวกปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 430 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตําบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

2,580 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอมวาง

ทอลอดขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.

จํานวน 8 ทอน

347 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน โดยปูผิวแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. - - 915,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายกลางตลาดปากน้ําพังราด หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง มีพื้นที่จํานวนไมนอยกวา 2,678 ตร.ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง มีความคาบ ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบลชางขาม เพิ่มขึ้น

อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

348 ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาชนิดกิ่ง ระยะทาง 425 ม. - - 2,200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสุนทรภู - แหลมแมพิมพ หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 2 ดาน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

349 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 2,714,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

มาบใหญ - วังจันทร หมูที่ 8,10 มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง

350 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 550,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายบุนนาค - สองสลึง หมูที่ 3,8 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยวพรอมชุด โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย โคมไฟฟาแสงสวาง จํานวน 11 ตน ในการสัญจรไปมา

351 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายแหลมหิน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 6 ม.  -  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 5 ต.ชากพง มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,310 ม. หนา 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.แกลง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

7,860 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร เพิ่มขึ้น
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

352 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน เพื่อใหประชาชน โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม พรอมกอสราง - - 4,660,000 4,660,000 - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กระเพรา - ถนนนอก (ทาครก)หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 294 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.ชากโดน และ หมูที่ 13 จํานวนไมนอยกวา 1,764 ตร.ม.ไมมีไหลทาง

ต.ปากน้ํากระแส อ.แกลง จ.ระยอง และกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.)

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. และ

บอพัก ค.ส.ล.จํานวน 100 บอ ความยาว

รวม 980 ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

353 กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขยายผิวจราจรกวางขางละ 1.50 ม. 1,800,000 4,000,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขยายผิวจราจรพรอมวางทอระบายน้ําสาย มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,605 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ไผลอม-บึงตนชัน หมูที่ 4 บานคลองยายล้ํา ที่สะดวกปลอดภัย 2,407.50 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพิ่มขึ้น

หมูทื่ 8 ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง

354 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  5,000,000 5,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หัวชวด - ทาเสา หมูที่ 6,7,8,9,10และ 11 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

355 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 695 ม. 3,510,000 2,000,000 3,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แพนธานี  ปาหวาย - โรงน้ําตาล (ชวงที่ 3) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5 ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,170 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 1 ต.ละหาร ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

356 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 700 ม. - 2,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชากฆอ - วัดใหม หมูที่ 3 ต.บานคาย มีความ มีการคมนาคม ขนสง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บางบุตร อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง

357 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 700 ม. - 8,160,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายตีนเนิน - หนองตะพาน หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

358 กอสรางขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขยายสะพานกวางขางละ 2 ม. - 5,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สะพานแมน้ําระยอง สายหนองตะแบก - มีการคมนาคม ขนสง ยาว 45 ม. สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานเกา หมูที่ 2 ต.ตาขัน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1,2 เพิ่มขึ้น

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง

359 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. - 2,100,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองคอกหมู - คลองชลประทาน มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

360 กอสรางถนนลาดยางสายหลังวัด (เมรุวัด เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 3,200 ม. - 12,480,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองตะพาน) หมูที่ 3 ต.หนองตะพาน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 19,200 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

361 กอสรางวางทอระบายน้ําปลายคูน้ําสายขาง เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่อง วางทอ HDPE สําหรับงานระบายน้ํา - 1,200,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

โรงเรียนวัดเกาะ หมูที่ 1 ต.หนองตะพาน ระบบระบายน้ําทิ้ง และ 325 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล.                  ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ประชาชนที่เดินทางสัญจร ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไปมาไดรับความสะดวก

362 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา ปากรางกวาง 2 ม. กนรางกวาง 1 ม. - 1,370,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รูปตัววี สายหลังวัดเกาะ - หมูบานวังใหม เรื่องระบบระบาย ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 655 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 1 ต.หนองตะพาน อ.บานคาย น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.น้ําคอก เดินทางสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก

363 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 750 ม. - 3,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองตาเสี่ยง - นายายเรือน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.หนองละลอก มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 4,500 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง

364 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. - 4,890,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สายขอนตะเคียน - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานเกาะ หมูที่ 6 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ขางละ 1 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

365 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 5,514 ม. - 21,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายโขดตาล - ชากไมรวก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 33,084 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 11 เพิ่มขึ้น

 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

366 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 950 ม. - 3,762,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายมาบตอง - มาบกระบาก หมูที่ 10 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองละลอก อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 5,700 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 เพิ่มขึ้น

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

367 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 551 ม. - 3,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สายล็อค 4 - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

แมน้ําคู - หนองไร หมูที่ 9 ที่สะดวกปลอดภัย 4,408 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองละลอก อ.บานคาย มีความ เพิ่มขึ้น

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.แมน้ําคู 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

368 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 735 ม. - 3,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สายล็อค 5 - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หลังไร หมูที่ 9 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,410 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว เพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับ ต.แมน้ําคู

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

369 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 599 ม. หนา 0.15 ม. - 2,336,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

จําพัง - แมน้ําคู หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองละลอก อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย 3,594 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.แมน้ําคู เพิ่มขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

370 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 600 ม. - 2,340,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายขนํา หมูที่ 5 ต.ตาขัน มีความ มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1, 2 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น



หนา 433

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

371 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.5 - เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,320 ม. - 5,998,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ตีนเนิน หมูที่ 5 ต.หนองละลอก มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.หนองตะพาน ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 7,920 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

372 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 9 ม. ยาว - 18,896,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ล็อค 2 - ล็อค 7 หมูที่ 9 ต.หนองละลอก มีการคมนาคม ขนสง 2,304 ม. หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 18,306 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

จ.ระยอง

373 กอสรางถนนสายชากตาแตง ซอย 6 เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - 1,950,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 3 ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

กับหมูที่ 8 ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

374 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 380 ม. - 1,482,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานหมู - แถวเนิน หมูที่ 3 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง

375 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 135 ม. - 525,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ในแถว - หนองมะนาว (ชวงที่ 2) หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 810 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

376 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 420 ม. - 2,000,000 2,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทากินขาว - โขดกลาง (ชวงที่ 2) หมูที่ 11 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

377 กอสรางถนน ค.ส.ล. เสนรอบอางยางขาคีม เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - 5,600,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 1 ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,588 ม. หนา 0.15 ม. หรือ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.หนองลอก ที่สะดวกปลอดภัย มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.บานคายจ.ระยอง 7,940 ตร.ม.
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

378 กอสรางปรับปรุงภูมิทัศนเลียบแมน้ําระยอง เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,000,000 - - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

ริมทางหลวง 3575 (ระยอง - บานคาย) และปองกันตลิ่งพัง กวาง 11.30 ม. ยาว 110 ม.                                                                     ประชาชน ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

เทศบาลตําบลบานคาย มีความคาบเกี่ยว หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,243 ตร.ม. ที่ไดรับ และมีความปลอดภัย

ตอเนื่องกับ ต.บางบุตร และ ประโยชน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง

379 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. - 1,170,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหินโคง - คลองมงคล หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 1,800 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.นาตาขวัญ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

380 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 580 ม. - 2,300,000 1,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแถวเนิน – หนองมะนาว  หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก  มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,480 ตร.ม.ไมมีไหลทาง และ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง วางทอระบายน้ําค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสนผาน เพิ่มขึ้น

ศูนยกลาง1 ม. จํานวน 10 ทอน (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

381 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 220 ม. - 1,287,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชากกอไผ - แถวริม หมูที่ 8 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

382 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 342 ม. - 2,700,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สํานักมะปริง - หลุมตนตาล (ชวงที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 2,052 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.หนองบัว ไมมีไหลทางและกอสรางสะพาน ค.ส.ล.

อ.บานคาย จ.ระยอง ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 15 ม. ไมมีทางเทา

จํานวน 1 แหง (ตามแบบ อบจ.รย.)

383 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 761 ม. - 2,970,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองมะปริง - วัดหนองหวา หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตาขัน อ.บานคาย มีความคาบกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 4,566 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.นาตาขวัญ ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

384 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด - เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 642 ม. - 3,193,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

นอกทุง หมูที่ 1 ต.ตาขัน อ.บานคาย มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 3,852 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

385 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 997 ม. - 5,040,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานคาย - ตาขัน หมูที่ 4 ต.ตาขัน มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 5,982 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

386 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม - เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 300 ม. - 1,295,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บางบุตร หมูที่ 3 ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับหมูที่ 2 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

387 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานแมน้ํา เพื่อใหประชาชน สะพานเดิมกวาง 4 ม. ขยายสะพาน - 3,600,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ระยองสายหนองตะแบก - บานเกา หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ความกวางขางละ 2 ม. รวมความกวาง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตาขัน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 1,2 ที่สะดวกปลอดภัย สะพานเปน 8 ม. ยาว 45 ม. จํานวน เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง 1 แหง ไมมีทางเทา (ตามแบบ อบจ.รย.)

388 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ขุดรื้อผิวจราจรเดิมพรอมขนทิ้งกอสรางถนนคอนกรีต - - 12,152,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายวัดใหม - บางบุตร หมูที่ 3 ต.บานคาย มีการคมนาคม ขนสง เสริมเหล็กขนาดกวาง 7 ม. ยาว 1,666 ม.หนา 0.15 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มีความคาบเกี่ยว ตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 11,662 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ชวงที่ 2 ขยายผิวจราจรกวางขางละ 0.50 ม. ยาว 653 ม. เพิ่มขึ้น
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่สวนขยายไมนอยกวา 653 ตร.ม. 

ไมมีไหลทาง

ชวงที่ 3 ขุดรื้อผิวจราจรเดิมพรอมบดทับ กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 7 ม. ยาว 291 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,037 ตร.ม. ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

389 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - 2,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินสวาง - หนองฆอ หมูที่ 6 ต.บางบุตร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มีความคาบเกี่ยว ตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย ใชสอยไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

390 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - 2,500,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเขาหวาย - หารอยไร หมูที่ 7 ต.บางบุตร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย ใชสอยไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

391 กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อแกปญหาระบบ ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - 8,000,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับความ กองพัสดุฯ

สายบานคาย - ตีนเนิน หมูที่ 6 ระบายน้ําและ ขนาด 0.50 ม. ยาว 1,500 ม. ประชาชน สะดวกและปลอดภัยใน กองชาง

ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยว ประชาชนมีการ หนา 0.12 ม. ที่ไดรับ การเดินทางสัญจร

ตอเนื่องกับหมูที่ 5 ต.บานคาย คมนาคมขนสง ประโยชน ไปมา และแกไข

อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ปองกันน้ําทวม

392 ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,650 ม. - 8,450,000 8,450,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 1 ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 15,650 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

393 กอสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน โดยเทผนังคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กันการกัดเซาะเลียบแมน้ําระยอง มีการคมนาคม ขนสง กวางเฉลี่ย 11.30 ม. ยาวรวม 80 ม. กําแพง สะดวกสบาย กองชาง

(บริเวณดานหลังวัดไผลอม) (ชวงที่ 2) ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 904 คอนกรีต ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลบานคาย ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.) ที่ไดมาตรฐาน

อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

394 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกสายแถวริม - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 800 ม. - - 3,600,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองคอกหมู หมูที่ 4 บานคลองยายล้ํา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ถนน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชากบก และ ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

395 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. - - 4,320,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เจ็ดลูกเนิน - หินดาษ หมูที่ 10 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

396 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 604 ม. หรือพื้นที่ - - 2,283,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินไทร - แพนธานี หมูที่ 5 ต.หนองบัว มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 3,624 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

397 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแกปญหาระบบ ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 7,000,000 - - จํานวนทอ ประชาชนไดรับ กองพัสดุฯ

ถนนสายบานคาย - ตีนเนิน หมูที่ 6 ระบายน้ําและประชาชน ขนาด 0.50 ม. ยาว 1,500 ม. ระบายน้ํา ความสะดวกและ กองชาง

ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ มีการคมนาคมขนสง หนา 0.12 ม. ปลอดภัยในการเดินทาง

หมูที่ 5 ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย สัญจรไปมา แกไขปญหา

ระบบระบายน้ําและ

ปองกันน้ําทวม
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

398 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 406 ม. - - 1,802,700 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหลุมตนตาล - เนินสวาง - มีการคมนาคม ขนสง หรือพื้นที่ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สวนมะนาว หมูที่ 7 ต.หนองบัว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,436 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง

399 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 660 ม. - - 3,130,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหลุมมะนาว - คลองยายเมือง หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับ หมูที่ 7 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง 3,960 ตร.ม. ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

400 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 794 ม. หรือพื้นที่ - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเสรีภาพ - วังจันทร หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย 4,764 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 เพิ่มขึ้น

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

401 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแถวเนิน - หนองคลา หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

402 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขยายสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวางขางละ - - 730,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหวยยาง - เขาสวน หมูที่ 11 มีการคมนาคม ขนสง 1.50 ม. ยาวขางละ 10 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา 30 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 11 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

403 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1+000 กม. - - 4,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายสํานักมะปริง - หลุมตนตาล มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.หนองบัว เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

404 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 661 ม. หนา 0.15 ม. - - 2,577,900 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตาโรง - หนองมะปริง หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตาขัน อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 3,966 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.นาตาขวัญ เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง



หนา 438

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

405 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 661 ม. หนา 0.15 ม. - - 2,577,900 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากตาหมื่น - หนองพะวา มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 8 ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 3,966 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.หนองบัว เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

406 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขาม เพื่อใหประชาชนมี สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง - - 14,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คลองใหญ พรอมกอสรางถนนคอนกรีต การคมนาคมขนสงที่ 10 ม. ยาว 60 ม. พรอมกอสรางถนน สะพานที่ได สะดวกปลอดภัย กองชาง

เสริมเหล็กสายทายทุงหนองปลาไหล - สะดวกปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 8 ม. มาตรฐาน ในการเดินทาง

นาจําพัง หมูที่ 2 ต.หนองบัว มีความ เปนเสนทางน้ําไหล ยาว 500 ม. เพิ่มขึ้น สัญจรไปมาและ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.หนองละลอก ไดสะดวกและปองกัน แกไขปญหาน้ําทวม

อ.บานคาย จ.ระยอง น้ําทวม

407 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 239 ม. - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสายหนองชัน - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ชากฆอ หมูที่ 9 ต.บางบุตร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,434 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 เพิ่มขึ้น

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง

408 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. - - 21,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศาลาน้ําลึก - ทาเสา หมูที่ 9 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 2 48,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

409 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงผิวทางจราจรตามสภาพ - - 6,600,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองมะปริง หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง และตามแบบทางราชการ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ตาขัน อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.นาตาขวัญ เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

410 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ระยะทาง 800 ม. - - 3,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สาย กม. 7 - มาบขา (ระยะที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.หนองตะพาน ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว เพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับ ต.มาบขา 

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



หนา 439

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

411 กอสรางถนนลาดยาง สายหนองมะปริง เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. - - 4,104,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 6 ต.ตาขัน อ.บานคาย มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 7,200 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.นาตาขวัญ เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

412 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 870 ม. - - 3,393,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายคลองกระทอน - เขางวงชาง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 12 ต.บางบุตร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 5,220 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.ชากบก เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

413 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 1,500 ม. - - 5,850,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายคลองชางตาย - หนองละลอก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.หนองตะพาน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.หนองละลอก เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

414 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา - - 7,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองหวา - ละหาร (พลงหลวง) มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. หรือพื้นที่ถนนแอสฟลทติก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.หนองบัว อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

415 ปรับปรุงผิวจราจร สายหลังเขา - เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. - - 3,375,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาลอย หมูที่ 12 ต.บางบุตร มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 4,500 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

416 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,470 ม. - - 6,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต สายล็อก 2 - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ล็อก 7 หมูที่ 9 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 8,820 ตร.ม. ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ขางละ 1 ม. เพิ่มขึ้น

หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา 

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

417 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 400 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ตระกูลทอง - วังโพรง หมูที่ 9 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ถนน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7  2,400 ตร.ม. ไหลทางลงลูกรัง เพิ่มขึ้น

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง บดอัดแนนขางละ 0.50 ม.

418 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 300 ม. - - 1,170,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเขาลอย 3 - 4 หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 เพิ่มขึ้น

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

419 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา - - 5,850,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเนินไทร - เขาสะบา หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. หรือพื้นที่ถนนแอสฟลทติก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับต.ละหาร เพิ่มขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

420 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา - - 7,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหัวชวด - ทาเสา หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. หรือพื้นที่ถนนแอสฟลทติก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ปายุบใน เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง

421 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา - - 7,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายขนําแทรกเตอร - สะพานจินดา มีการคมนาคม ขนสง 0.05 ม. หรือพื้นที่ถนนแอสฟลทติก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4 ต.หนองบัว อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 9 เพิ่มขึ้น

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

422 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 7 ม. ยาว 20 ม. - - 2,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ใตฝายน้ําลนคลองใหญ ทุงหูชาง มีการคมนาคม ขนสง สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.หนองบัว อ.บานคาย เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

423 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 7 ม. ยาว 20 ม. - - 2,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 2 ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง สะพานที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

424 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 775 ม. - - 3,022,500 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศาลาตนรัก - ชลประทาน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 ต.หนองตะพาน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,650 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.น้ําคอก เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

425 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 1,500 ม. - - 5,850,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองตะพาน - วัดปากปา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3,4 ต.หนองตะพาน อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.น้ําคอก เพิ่มขึ้น

 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

426 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. - - 3,315,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเขาสวน - โรงน้ําตาล หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 5,100 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 11 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

427 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 2,000 ม. หนา - - 7,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหวงขอน - หนองละลอก หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองตะพาน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย กวา 12,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับ ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

428 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. - - 1,350,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมรางระบายน้ํา สายชากทองหลาง - มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ชากน้ําลึก หมูที่ 9 ต.ชากบก ที่สะดวกปลอดภัย 1,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 เพิ่มขึ้น

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง

429 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. - - 1,170,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหินโคง - คลองมงคล หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 1,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.นาตาขวัญ เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

430 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 2,500 ม. - - 9,750,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแหลมเหียง - กะเฉดลาง หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 15,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.มาบขา เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

431 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากปา - เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. ระยะทาง 200 ม. - - 780,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

น้ําคอก หมูที่ 4 ต.หนองตะพาน อ.บานคาย มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

432 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม. - - 15,600,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองละลอก - หนองตะพาน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ระยะที่ 2) หมูที่ 4 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 24,000 ม. เพิ่มขึ้น

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง

433 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,205 ม. - - 9,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต สายตีนเนิน - กม.5 (ระยะที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5 ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 13,230 ม. พรอมราง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.หนองตะพาน ระบายน้ําและปู Over - Lay เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

434 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 590 ม. - - 2,337,500 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายตาสิทธิ์ - มาบขมิ้น หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,540 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับ ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

435 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 300 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหมูบานเขาโพธิ์ - นิคมพัฒนา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 11 ต.หนองละลอก อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. พรอมวางทอ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.มาบขา ระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

436 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย   เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 280 ม. - - 800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาลอยซอย 3 - 4 หมูที่ 5 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 1,248 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

437 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 270 ม. - - 1,020,300 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเลียบคลองชลประทาน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ปดไหลทางลูกรัง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(หนาบานคายโลหะกิจ) หมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 1,620 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.ชากบกอ.บานคาย จ.ระยอง

438 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,620 ม. - 7,350,000 7,350,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทํา ขนําแทรกเตอร – สะพานจินดา (ชวงที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ป 62 หมูที่ 4 ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 9,720 ตร.ม. ไมมีไหลทางและ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.ชุมแสง วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสน เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง ผานศูนยกลาง 1.00 ม. จํานวน 2 แหง 

รวม 20 ทอน  (ตามแบบ อบจ.รย.)

439 กอสรางและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 785 ม. - - 3,650,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เหล็ก สายขนําหมู หมูที่ 5 ต.ตาขัน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 1,2 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,710 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง พรอมถมดินปรับระดับบดอัดแนน จํานวน เพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา 1,065 ลูกบาศกเมตร 

440 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 463 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาสวน - โขดกลาง (ชวงที่ 2) หมูที่ 11  มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 2,778 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

441 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 243 ม. - 1,100,000 1,100,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากทองหลาง - ชากน้ําลึก หมูที่ 9 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 1,458 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

442 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - - 2,239,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ในโปง หมูที่ 2 ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 ต.บางบุตร อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

443 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากปา- เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กม.5 (ชวงที่ 2) หมูที่ 5 ต.หนองตะพาน มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,338 ม.หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง จํานวน 8,028 ตร.ม.ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น
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444 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 269 ม. - - 1,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองชัน -หนองคลา (ชวงที่ 4) หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 1,614 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.ชากบก  อ.บานคาย จ.ระยอง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

445 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 188 ม. - - 800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองหวา ซอย 2 หมูที่ 6 ต.ชากบก  มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2  ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 1,128 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

446 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 400 ม. - - 1,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตสายทางเขา มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

บานคาย (วัดหวายกรอง) หมูที่ 2 2,400 ตร.ม. ไมมีไหลทาง พรอม เพิ่มขึ้น

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

และงานวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

447 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อม เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธี Pavement - - 6,880,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ตาสิทธิ์ หมูที่ 1,2 ต.บางบุตร มีความคาบ มีการคมนาคม ขนสง In-Place Recycling Base 20 cm.Deep ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง ผิวจราจรกวาง 9 ม. ยาว 725 ม. หนา เพิ่มขึ้น

0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

6,525 ตร.ม.ไมมีไหลทาง(ตามแบบ อบจ.รย.)

448 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาวรวม 470 ม. - - 2,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากตาหมื่น - หนองพะวา (ชวงที่ 2) มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย กวาจํานวน 2,820 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.บางบุตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. แบบปด เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง (รางย)ู ความยาว 309 ม.,กอสรางทอเหลี่ยม

ค.ส.ล.ขนาด 1.50 x 1.50ชนิด 2 ชองทาง

ยาว 8 ม. จํานวน 1 แหง

449 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม เพื่อใหประชาชน วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาด - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสาย มีการคมนาคม ขนสง เสนผานสูนยกลาง 0.60 ม. และบอพัก ผูที่ไดรับ สะดวกสบายในการ กองชาง

ชากฆอบน หมูที่ 3 ต.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ค.ส.ล. จํานวน 68 บอ ความยาวรวม ประโยชน สัญจรไปมาและแกไข

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3,7 และแกไขปญหาน้ําทวม 550 ม. พรอมถนนและรางวี ค.ส.ล. ปญน้ําทวมใหกับ

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ในพื้นที่ใหกับประชาชน ระหวางบอพัก กวาง 2 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนในพื้นที่
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450 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาวรวม 42 ม. - - 1,610,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พัฒนา 1 (ชวงที่ 2) หมูที่ 4 ต.ตาขัน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย กวาจํานวน 2,592 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

451 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายเขาหวาย- เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. ยาว 480 ม.  -  - 2,000,000  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หารอยไรหมูที่ 7 ต.บางบุตร มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.ชากบก ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง

452 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) สาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2+650 ม.  -  - 7,155,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เนินสวาง-หนองฆอ หมูที่ 6 ต.บางบุตร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7,8 ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองบัว อ.บานคาย  จ.ระยอง 15,900 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

453 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน เพื่อใหประชาชน ขยายสะพานคอนกรีต ขางละ 2 ม. - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แมน้ําระยอง สายหนองตะแบก - บานเกา  มีการคมนาคม ขนสง ยาว 45 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.ตาขัน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 1,2 ต.หนองตะพาน อ.บานคาย เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

454 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,700 ม. - - 6,375,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชากลม-ชากเสริม หมูที่ 8 ต.ตาขัน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

455 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 220 ม. - - 800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชากกอไผ - แถวริม หมูที่ 8 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

456 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 515 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ศาลาน้ําลึก - เนินสวาง - วังจันทร  มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 9 ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,090 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 7 ต.ชุมแสง ไหลทางลงลูกรังบดอัดแนนขางละ เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง 0.50 ม.
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457 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 515 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พลงหลวง ซอย 2 หมูที่ 3 ต.หนองบัว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,090 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไหลทางลงลูกรังบดอัดแนนขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

458 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 700 ม. - - 2,730,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บางกระดาน - หนองจันทรทอง หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 4,200 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ไหลทางลงลูกรังบดอัดแนนขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

459 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 515 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หลุมตนตาล - เนินสวาง - สวนมะนาว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

(ชวงที่ 3) หมูที่ 3 ต.หนองบัว มีความ ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,090 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.บางบุตร ไหลทางลงลูกรังบดอัดแนนขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

460 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 515 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองฆอ - เนินสวาง หมูที่ 7 ต.หนองบัว มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย เสริมเหล็กไมนอยกวา 3,090 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง ไหลทางลงลูกรังบดอัดแนนขางละ 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

461 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาวรวม - - 1,365,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หินดาษ ซอย 2 หมูที่ 10 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวาจํานวน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง 2,100 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง 

462 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 460 ม. - - 2,153,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศาลเจา - หนองตะพาน หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองละลอก มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,760 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.หนองตะพาน (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

อ.บานคาย จ.ระยอง

463 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 440 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแถวเนิน - วัดใหม - บานคาย หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,640 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น
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464 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - - 2,390,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ศาลาในโปง  หมูที่ 2 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 9 ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

465 กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขางวงชาง – เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 592 ม. - - 2,480,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาตะแบก - หนองหวา หมูที่ 12 ต.บางบุตร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.ชากบก ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,552 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

466 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 720 ม. - - 3,060,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หวยยาง - เขาสวน หมูที่ 11 ต.บางบุตร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 11 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,320 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

467 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,265 ม. - - 5,690,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองตอเรือ - โขดกลาง ซอย 1 หมูที่ 11 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย นอยกวา 7,590 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 11 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

468 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,245 ม. - - 6,860,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ตาขัน - บานคาย หมูที่ 4 ต.ตาขัน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย 7,470 ตร.ม.และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง (มอก.) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 ม. เพิ่มขึ้น

พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 21 บอ ความยาว

รวม 200 ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

469 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 310 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เจ็ดลูกเนิน - คลองมะงั่ว หมูที่ 10 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชากบก อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,860 ตร.ม. พรอมกอสราง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.นาตาขวัญ ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 3.30x3.00 ม. เพิ่มขึ้น

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ยาว 8 ม. ชนิด 1 ชองทางน้ํา 

จํานวน 1 แหง (ตามแบบ อบจ.รย.)

470 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหวงหิน เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด - - 3,200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายขางคลองหวงหิน หมูที่ 3 ต.ชากบก มีการคมนาคม ขนสง กวาง 7 ม. ยาว 24 ม. ไมมีทางเทา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.ตาขัน ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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471 กอสราง/ปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ระยะทางยาวรวม 9,900,000 9,900,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมทางเทาบริเวณสี่แยกแมน้ําคู มีการคมนาคม ขนสง 1,500 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางแบบ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

(ทางหลวง 3191) หมู 5 ต.แมน้ําคู ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับอ.ปลวกแดง 3,240 ตร.ม. งานระบบระบายน้ําระยะ

อ.นิคมพัฒนา อ.บานคาย จ.ระยอง ทางยาวรวม 3,600 ม. งานทางเทา 

กวาง 1.20 ม. ยาวรวม 500 ม.

472 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  - เพื่อเปนทางสัญจร กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต 20,540,000 20,540,000 20,540,000 20,540,000 20,540,000 จํานวน  - มีเสนทางคมนาคม กองพัสดุฯ

สายรอบอางเก็บน้ําหนองปลาไหล  - เพื่อสงเสริมการ ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ถนนที่ได เหมาะสมกับการ กองชาง

ดานทิศตะวันตก หมูที่ 1,4,6 การออกกําลังกาย ยาว 15,800 ม. หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ต.ปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  - เพื่อกอสรางปรับปรุง หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร เพิ่มขึ้น  - ประชาชนมีสุขภาพดี

หมูที่ 3,5 ต.แมน้ําคู เสนทางคมนาคม สงเสริม ไมนอยกวา126,400 ตร.ม.  - ประชาชนไดรับความ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ตามแบบ อบจ.รย.) ปลอดภัยในการสัญจร

473 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม.ยาวไมนอยกวา 627 ม. - 2,542,000 2,542,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บึงตาตา - เนินสําราญ พรอมวางทอ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ระบายน้ํา หมูที่ 5 บานคลองน้ําดํา ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,762 ตร.ม. ไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองไร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ขางละ 0.50 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. 

จํานวน 12 ทอน

474 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - 5,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ปากแพรก - หนองไร ชวงบานหนองอายรื่น มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.ละหาร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

กับ ต.หนองไร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

475 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางบอ เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจร กวาง 7 ม. - 8,289,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง มีความ มีการคมนาคม ขนสง ยาว 1,930 ม. หนา 0.20 ม. หรือ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.พนานิคม ที่สะดวกปลอดภัย คิดเปนพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ไมนอยกวา 13,510 ตร.ม.พรอมลงดิน

ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. 

476 กอสรางปรับปรุงสะพานถนนสายหนองไร - เพื่อใหประชาชน ตอเติมสะพานขนาดกวาง 7 ม. ยาวรวม - 2,880,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

โปงเกง ซอย 3 หมูที่ 3 ต.หนองไร มีความ มีการคมนาคม ขนสง 24 ม. ทางเทากวางขางละ 1.20 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.ตาสิทธิ์ ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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477 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - 2,880,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานนายกมล - หนองอายรื่น หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 545 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ละหาร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ มีการคมนาคม ขนสง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.หนองไร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

478 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - 1,120,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานพลงลําดวน - ศาลาเขียว หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 224 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ละหาร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.หนองไร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

479 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน 1.ปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธี Pavement - 9,927,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนนสายปากแพรก - ตลาดหมอมุย มีการคมนาคม ขนสง In-Place Recycling Base 20 cm.Deep ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

(ชวงที่ 3) หมูที่ 4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง ที่สะดวกปลอดภัย พรอมปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,175 ม.หนาเฉลี่ย

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 13,050 ตร.ม.

2.ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,510 ม. หนา

เฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 9,060 ตร.ม. และ

ปรับปรุงทาสีสะพานค.ส.ล.(ชนิดมีทางเทา)

ขนาดกวาง 10 ม. ยาว 27.50 ม. หนา

เฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา จํานวน 165 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

480 กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อแกไขปญหา วางทอระบายน้ําคอนกรีต - 6,200,000 - - - จํานวน ปญหาน้ําทวมและ กองพัสดุฯ

คอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร ระบบระบายน้ํา เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ประชาชน ระบบระบายน้ํา กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมาบยางพร 2 และปญหาน้ําทวม 1.00 ม. ความยาวรวม ที่ไดรับ ในพื้นที่ไดรับการ

หมูที่ 1 ต.มาบยางพร มีความ ไมนอยกวา 1,038 ม. ประโยชน แกไขและมีความ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 และบอพัก พรอมขยายผิว ปลอดภัยในการ

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมา

กวางเฉลี่ย 2.70 ม. ความยาว

รวมไมนอยกวา 935 ม.
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481 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,370 ม. - - 6,227,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เถาสะบา หมูที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย กวา 8,220 ตร.ม. ไมมีไหลทาง (ตามแบบ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

482 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ําและ เพื่อใหประชาชน ซอมแซมทอระบายน้ําและคอสะพาน - 5,000,000 5,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอสะพานถนนสายปากแพรก - หนองไร มีการคมนาคม ขนสง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 บานหนองไร ต.หนองไร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ละหาร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

483 ติดตั้งไฟฟากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายริมอาง เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟากิ่งโคมเดี่ยวสูง 9 ม. - 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เก็บน้ําหนองปลาไหล - ชากมาลัย มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 210 ตน พรอมหมอแปลง ประชาชน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2และหมูที่ 5 ต.ปลวกแดง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ขนาด 30 KV จํานวน 6 ชุด ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.ละหาร ประโยชน

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

484 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนมีการ กอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกวาง - - 3,052,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนทางเขาศูนยบริการการพัฒนา คมนาคมขนสงที่สะดวก 7.00 ม. ยาว 21 ม. ไมมีทางเทา สะพานที่ได สะดวกปลอดภัย กองชาง

ปลวกแดงตามพระราชดําริ ปลอดภัยเปนเสนทาง จํานวน 2 แหง มาตรฐาน ในการเดินทางสัญจร

จังหวัดระยอง หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู น้ําไหลไดสะดวกและ เพิ่มขึ้น ไปมาและแกไขปญหา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปองกันน้ําทวม น้ําทวม

485 กอสรางปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.สาย เพื่อใหประชาชน วางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 1.00 ม. - - 141,000 - - จํานวนทอ ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทางเขาศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง มีการคมนาคม ขนสง 1 แถว 15 ทอน จํานวน 3 แหง ระบายน้ํา สะดวกปลอดภัย กองชาง

ตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง หมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และปองกันน้ําทวม ไปมาและแกไข

486 กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,780 ม. หนา - - 10,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คลองน้ําแดง - บึงตาตา หมูที่ 1,3 มีการคมนาคม ขนสง 0.15 หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองไร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย 16,680 ตร.ม. ไหลทางใชวัสดุเดิม มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 บานหมอมุย ต.ละหาร ปรับตามสภาพและตีเสนจราจร เพิ่มขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปายเครื่องหมายจราจร , ไฟกระพริบ ,

หลักนําโคงเขตทางพรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย
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487 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 3,647 ม.  -  - 13,369,200  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเขาคลองซอง - โปงเกง หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานเขาคลองซอง ต.หนองไร ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 21,882 ตร.ม. พรอม มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กอสรางทอเหลี่ยม 2 แหง ขนาด1.20 * เพิ่มขึ้น

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1.20 เมตร ยาว 6 ม. จํานวน 1 ชอง 

488 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - - 2,450,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คลองน้ําดํา ซอย 4 หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง 295 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานคลองน้ําดํา ต.หนองไร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,770 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว เพิ่มขึ้น

บานเนินสําราญ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง 380 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

จ.ระยอง  (จํานวน 2 ชวง) เทคอนกรีตไมนอยกวา 2,280 ตร.ม.

489 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,384 ม. - - 6,643,200 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายคลองน้ําแดง - บึงตาตา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 3 บานหนองไร ต.หนองไร  มีความ ที่สะดวกปลอดภัย 11,072 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 บานหมอมุย เพิ่มขึ้น

ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

490 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ําโดยกอสราง เพื่อปองกันน้ําทวม กอสรางเปนทอเหลี่ยม ขนาด 1.80* - - 304,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เปนทอเหลี่ยมสายคลองน้ําแดง - บึงตาตา ขังในฤดูฝน 1.80 ม. ยาว 8 ม. จํานวน 2 ชอง ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 บานบึงตาตา ต.หนองไร ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

491 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 260 ม. - - 1,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมทอเหลี่ยม สายบึงตาตา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. พรอมวางทอเหลี่ยม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ซอย 1 - 5 หมูที่ 5 ต.หนองไร ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4 เพิ่มขึ้น

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

492 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 1,234 ม. - - 6,416,800 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายบึงตาตา - คลองน้ําดํา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5 บานคลองน้ําดํา ต.หนองไร ที่สะดวกปลอดภัย 9,872 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว เพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 บานเฉลิมลาภ

ต.หนองเสือชาง อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี
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493 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาด 1.80 x 1.80 ม. - - 1,650,000 - - จํานวนทอ ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขามฝายน้ําลน ซอย 3 หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง ชนิด 4 ชองทางน้ํา ยาว 12 ม. ระบายน้ํา สะดวกสบาย กองชาง

ต.แมน้ําคู มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

494 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 7 ม. ยาว 24 ม. - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายหนองมะปริง - หนองหวา มีการคมนาคม ขนสง ไมมีทางเทา สะพาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.แมน้ําคู มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง

495 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 500 ม. - - 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ระบายน้ํา สายชุมชนปลวกแดง - มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานระเวิง หมูที่ 1 ชุมชนบานปลวกแดง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. และวางทอ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ทต.บานปลวกแดง มีความคาบเกี่ยว ขนาด Ø 0.60 ม. ยาวรวม 1,000 ม.

ตอเนื่องกับหมูที่ 3 บานระเวิง ต.ปลวกแดง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

496 กอสราง/ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน โดยวิธี Pavement In - Place  -  - 10,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสี่แยกวังตาผิน - หนา GK แลนด มีการคมนาคม ขนสง Recycling Base 20 cm. Deep ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย พรอมปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 3 ต.มาบยางพร กวาง 16 ม. ยาว 1,805 ม. เพิ่มขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หนาเฉลี่ย 0.09 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

28,880 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

497 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 789 ม. - - 3,570,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

วังประดู - ชากออย (ชวงที่ 2) หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.แมน้ําคู มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 4,734 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 7 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ไมมีไหลทาง พรอมวางทอระบายน้ํา เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง ค.ส.ล.(มอก.ขนาดØ 1.00 ม.10 ทอน 

จํานวน 1 แหง ขนาด Ø 0.60 ม.  

 8 ทอน จํานวน 1 แหง
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498 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 375 ม. - - 2,452,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

วังกระรอก - วังประดู (ชวงที่ 4) หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.มาบยางพร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวาจํานวน 3,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 2 ต.ชากบก อ.บานคาย ไมมีไหลทาง พรอมปรับปรุงทอเหลี่ยม เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 ม.

ชนิด 3 ชองทางน้ํา ยาวขางละ 2 ม.

และตอเติมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.)

ขนาด Ø 1.00 ม. ขางละ 4 ทอน รวม

8 ทอน จํานวน 1 แหง

499 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,415 ม. - - 5,526,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บานนายทุม - คลองน้ําแดง หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หนองบัว อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 8,490 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.หนองไร อ.ปลวกแดง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

500 กอสรางปรับปรุงพรอมวางทอบลอก เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ผิวจราจรกวาง 6 ม. พรอมวางทอบล็อก - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนเวิรสถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดระยอง คอนกรีตเสริมเหล็ก ทอระบายน้ํา สะดวกสบาย กองชาง

 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในการสัญจรไปมา

501 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะตามแนว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 1,950,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนจํานวน 3 จุด ต.ละหาร อ.ปลวกแดง มีการคมนาคม ขนสง จํานวน 39 ตน โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

502 กอสรางถนน ค.ส.ล. สายครัวริมคลอง - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 8 ม. ระยะทาง 2,500 ม. - - 16,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

บอวิน หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.บอวิน ที่สะดวกปลอดภัย 20,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

503 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายคลองใหญ - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 8 ม. ระยะทาง 700 ม. - - 4,480,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

มาบยางพร หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย 5,600 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

504 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ระยะทางยาว - - 12,600,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เถาสะบา - หนองบัว หมูที่ 1 ต.ละหาร มีการคมนาคม ขนสง 3,500 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.ปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

505 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ระยะทางยาว - - 10,800,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ปากแพรก - หนองไร หมูที่ 1 ต.ละหาร มีการคมนาคม ขนสง 3,000 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.หนองไร ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

506 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - - 10,250,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายบึงตาตา - เขาคลองซอง หมูที่ 2,6 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.หนองไร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พรอมกอสรางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 10 ม.

ชนิด 1 ชองทางน้ํา จํานวน 3 แหง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

507 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ระยะทางยาว - - 6,630,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กสายคลองตาทัย หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง 1+700 กม. พรอมไหลทางผิวลูกรัง ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานชากมันเทศ ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง ที่สะดวกปลอดภัย บดอัดแนนกวางขางละ 0.50 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.พนานิคม เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

508 กอสรางทางระบายน้ําถาวรใน เพื่อแกไขปญหา กอสรางทางระบายน้ําถาวรในทางหลวง - - 13,972,296 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมและ กองพัสดุฯ

ทางหลวงหมายเลข 3191 หมูที่ 5 ระบบระบายน้ํา หมายเลข 3191 ตอนแยกควบคุม ประชาชน ระบบระบายน้ํา กองชาง

บานแมน้ําคูใหม ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง และปญหาน้ําทวม 0102 ตอนแยกนิคมพัฒนา - อาง ที่ไดรับ ในพื้นที่ไดรับการ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.พนานิคม เก็บน้ําหนองปลาไหล ระหวาง กม.22+ ประโยชน แกไขและมีความ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 710 ปริมาณงาน 36,200 ตร.ม. ปลอดภัยในการ

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมา

509 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 14 ม.ยาว 570 ม.  - - 11,460,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

มาบยางพร 18 (ชวงที่ 3) หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไมรวม ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.มาบยางพร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่บอพักจํานวนไมนอยกวา 7,756 มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง ตร.ม. และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) เพิ่มขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. พรอม

บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 114 บอ 

ทั้ง 2 ขาง ความยาวรวม 1,140 ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)



หนา 455

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

510 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 625 ม.  - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

อางน้ําพัฒนา หมูที่ 5 ต.มาบยางพร  มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.ปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,750 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

511 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 410 ม.  - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยวังกระรอก 2 หมูที่ 1 ต.มาบยางพร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.แมน้ําคู ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 2,460 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) เพิ่มขึ้น

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 ม. 

จํานวน 1 แหง รวม 8 ทอน 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

512 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน โดยวิธี Pavement In Place Recycling 13,277,000 10,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายสระแกว ซอย 6 หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง Base 20 cm. Deep พรอมปูผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลสํานักทอน อ.บานฉาง ยาว 1,962 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง พื้นที่ผิวแอสฟลทติก 11,776 ตร.ม.และ

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ส.ขนาด Ø 0.80 ม. 

พรอมบอพัก

513 กอสรางดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองพยูน เพื่อปองกันและแกไข ขนาดกวาง 8 - 14 ม. ลึก 3 ม. ความ 11,000,000 11,000,000 - - - จํานวน การระบายน้ําสะดวก กองพัสดุฯ

หมูที่ 4 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว ปญหาน้ําทวม ยาวรวม 4,000 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ระยะทาง สามารถปองกันและ กองชาง

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง  คอนกรีตไมนอยกวา 40,000 ตร.ม. ทอระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวม

อ.บานฉาง จ.ระยอง

514 กอสรางวางทอระบายน้ําสายสระแกว เพื่อปองกันและแกไข วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 11,638,500 11,638,500 - - - จํานวน การระบายน้ําสะดวก กองพัสดุฯ

ซอย 6 หมูที่ 6 บานเขาลอก ต.สํานักทอน ปญหาน้ําทวม ขนาดØ 0.80 ม. จํานวน 4,258 ทอน ระยะทาง สามารถปองกันและ กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับเทศบาลตําบล บอพักคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด ทอระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวม

สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง จํานวน 388 บอ ความยาวรวมบอพัก

4,646 ม. พรอมซอมแซมผิวจราจร

หลังทอฯ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รวมพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 4,258 ตร.ม.
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515 กอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีต เพื่อไมใหเกิดปญหา กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีต - 17,512,200 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เสริมเหล็กซอยเทศบาล 11 (โรตารี)่ เรื่องระบบระบาย เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. พรอม ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

เชื่อมซอย เทศบาล 29 และซอยเทศบาล น้ําทิ้ง และประชาชนที่ บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

11/1 (เขาโรงงานโรตารี)่ หมูที่ 5,6 เดินทางสัญจรไปมา รวม 3,807 ม. พรอมซอมแซมผิว

ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไดรับความสะดวก จราจรเดิมที่เสียหาย

อบต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง

516 กอสรางระบบระบายน้ํา ซอยเทศบาล 11 เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - 21,179,600 - - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

เชื่อมซอยเทศบาล 29 และซอยเทศบาล เรื่องระบบระบาย ขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพักคอนกรีต                                                                     ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

11/1 (เขาโรงงานโรตารี)่ หมูที่ 5 เทศบาล น้ําทิ้ง เสริมเหล็กระยะทางรวม 4,266 ม. ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

ตําบลสํานักทอน มีความคาบเกี่ยวกับ พรอมเทคอนกรีตหลังทอขนาดความกวาง ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 1.40 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวม

รวมไมนอยกวา 5,213 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

517 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน 1.ขยายไหลทางกวาง 1 ม. พรอมปูผิว - 13,126,300 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนนเทศบาลสายหนองกะลา 1 มีการคมนาคม ขนสง จราจรแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6 และ หมูที่ 3 ต.สํานักทอน มีความ ที่สะดวกปลอดภัย 19,452 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ องคการบริหาร 2.กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

สวนตําบลสํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,700 ม. หรือมี

พื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 10,200 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

518 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,990 ม. - 7,640,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เทศบาล 64 หมูที่ 1 ต.บานฉาง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบลบานฉาง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 17,994 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.บานฉาง จ.ระยอง

519 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม - 12,960,000 12,960,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเทศบาล 2 ซอย 4 หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ทั้ง 2 ขาง ความกวาง ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.พลา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย รวม 8 ม. ยาว 744 ม. หรือมีพื้นที่ผิว มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เทศบาลเมืองบานฉาง อ.บานฉาง จราจรจํานวนไมนอยกวา 5,952 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

520 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กอสรางปรับปรุงขยายถนนผิวจราจรเดิม - 21,179,600 5,650,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต ซอยเทศบาล 35 หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง กวาง 5 ม. เปนผิวจราจรกวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

เทศบาลตําบลสํานักทอน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,795 ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.สํานักทอน ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 10,770 ตร.ม. 

อ.บานฉาง จ.ระยอง ไมมีไหลทาง(ตามแบบ อบจ.รย.)

521 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธี Pavement - 11,157,000 10,100,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 10 มีการคมนาคม ขนสง In-Place Recycling Base 20 cm.Deep ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

และถนนเทศบาล 39/2 เทศบาลตําบล ที่สะดวกปลอดภัย พรอมปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

บานฉาง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กวาง 10 ม.ยาว 1,180 ม.หนาเฉลี่ย 

หมูที่ 3 ต.บานฉาง อ.บานฉาง จ.ระยอง 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวาจํานวน 11,800ตร.ม.และ

ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดเสา

ประติมากรรมหลอดLED ขนาด 120 วัตต 

จํานวน 59 ตน (ตามแบบ อบจ.รย.)

522 กอสรางเขื่อนหินทิ้ง หมูที่ 5, 6 เพื่อปองกันและแกไข กอสรางเขื่อนหินทิ้งสองขาง - - 10,000,000 - - รอยละของ การระบายน้ําสะดวก กองพัสดุฯ

ปากคลองพลา ต.พลา มีความคาบเกี่ยว ปญหาน้ําทวม ประชาชน สามารถปองกันและ กองชาง

ตอเนื่องกับเทศบาลตําบลบานฉาง ที่ไดรับประโยชน แกไขปญหาน้ําทวม

อ.บานฉาง จ.ระยอง

523 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา ทอระบายน้ําขนาดเสนผา - - 11,500,000 - - จํานวน การระบายน้ําสะดวก กองพัสดุฯ

ไหลถนนบานฉาง - พยูนกงเพชร เรื่องระบบระบาย ศูนยกลาง1 x 1 ม. ความยาว ระยะทาง สามารถปองกันและ กองชาง

ทิศเหนือ/ใต หมูที่ ๔ ต.บานฉาง น้ําทิ้ง และประชาชนที่ รวม 2,300 ม. ดาดคอนกรีตหลังทอ ทอระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวม

อ.บานฉาง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เดินทางสัญจรไปมา ตัววี กวาง 1.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เทศบาลตําบลพลา อ.บานฉาง และ ไดรับความสะดวก ตลอดแนวหลังทอระบายน้ําหรือคิดเปน

เทศบาลเมืองมาบตาพุด พื้นที่คอนกรีตหลังทอไมนอยกวา 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 3,450 ตร.ม. พรอมบอพักคอนกรีตเ

สริมเหล็กทุกระยะ 10 ม.

524 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 3,858,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายเทศบาล 34 (สายบานฉาง - พลา) เรื่องระบบระบาย 0.60 ม. ยาว 518 ม. มีบอพัก ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

(ดานทิศตะวันตก) ต.บานฉาง มีความ น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ทุกระยะทอไมเกิน 10 ทอน หรือ ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.พลา เดินทางสัญจรไปมา ทุกมุมเลี้ยว และทางแยกพรอมรางวี

อ.บานฉาง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก หลังทอ และมีฝาบอพักชนิดฝาคอนกรีต
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

525 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน โดยวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ทั้งสองขาง  -  - 10,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง ขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ทองถิ่นหมายเลข 3037 (พลา - กม.16) ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 341 บอ ความยาวรวม มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2,4 ต.พลา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง 3,410 ม. พรอมเทถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

กับเทศบาลเมืองบานฉาง พรอมรางวีระหวางบอพักขนาดกวาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง 2 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

ยาว 3,410 ม. พรอมปูผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 9 ม.

ยาว 1,705 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

15,345 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)

526 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน (1) ผิวจราจรกวาง 13 ม.  -  - 10,889,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต มีการคมนาคม ขนสง  ยาว 1,808 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายสํานักทอน - สระแกว (ชวงสะพาน ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คลองยายราถึงทางรถไฟ) หมูที่ 6,3 23,504 ตร.ม. และเทถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว (2) วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.พลูตาหลวง ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล.

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จํานวน 100 บอ ยาว 1,000 ม.

(3) ตอปากบอพักเดิมขนาดกวาง

1.30x1.30 ม. จํานวน 19 บอ

(4) ขยายสะพาน ค.ส.ล. จากเดิมกวาง

9.00 ม. ยาว 15 ม.ขยายขางละ

2.50 ม.กวาง 14 ม. ยาว 15 ม.

ไมมีทางเทา จํานวน 1 แหง

(5) กอสรางทางเทาทั้งสองขางขนาด

กวางเฉลี่ย 2.50 - 3.50 ม.

ยาว 3,586 ม. หรือคิดเปนพื้นที่

ทางเทาไมนอยกวา 10,758 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

527 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 7,335,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ถนนสายเทศบาล 39 หมูที่ 3 ต.บานฉาง เรื่องระบบระบาย 0.60 ม. ยาวรวม 1,315 ม. มีบอพัก ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ทุกระยะทอไมเกิน 10 ทอน หรือทุกมุม ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลพลา เดินทางสัญจรไปมา เลี้ยวทางแยกพรอมรางวีหลังทอ และ

อ.บานฉาง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก มีฝาบอพักชนิดฝาคอนกรีต

528 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา ทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง - - 6,786,800 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ไหลถนนประชุมมิตร ซอย 12, 13, 14 เรื่องระบบระบาย 0.80x1 ม. ความยาวรวม 1,444 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว น้ําทิ้ง และประชาชนที่ ดาดคอนกรีตหลังทอตัววี กวาง 1.20 ม. ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง เดินทางสัญจรไปมา หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตลอดแนวหลังทอ

อ.บานฉาง จ.ระยอง ไดรับความสะดวก ระบายน้ําหรือคิดเปนพื้นที่คอนกรีต

หลังทอไมนอยกวา 1,732.80 ตร.ม.

พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทุกระยะ 10 ม.

529 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 13 ม. ยาว 2,990 ม.  -  - 10,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายเนินกระปรอก - หาดน้ําริน ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2,4 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว 38,870 ตร.ม. และเทถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง พรอมรางวีระหวางบอพักขนาดกวาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง 1 - 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 490 ม.

หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

925 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

530 กอสรางขยายไหลทางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขยายไหลทางกวางเฉลี่ยดานละ - - 12,344,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตและปูผิวจราจรแอสฟลทติก มีการคมนาคม ขนสง 1 - 1.50 ม. ความยาวรวม 1,874 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คอนกรีต (Overlay) ถนนบานฉาง - ภูดร ที่สะดวกปลอดภัย ปูแอสฟลทติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 7 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 9,370 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับเทศบาลตําบลบานฉาง และปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับ

อ.บานฉาง จ.ระยอง ผิวจราจรเดิมกวางเฉลี่ย 8 ม. 

ยาว 1,874 ตร.ม. หรือคิดเปนพื้นที่

ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตรวมกัน

ไมนอยกวา 14,992 ตร.ม.
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

531 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 473 ม. - - 1,646,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสํานักทอน - หนองตะเคียน หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานสํานักทอน ต.สํานักทอน มีความคาบ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 2,838 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบลสํานักทอน

อ.บานฉาง จ.ระยอง

532 กอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กอสรางขยายถนนคอนกรีต - - 8,458,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมวางทอระบายน้ํา มีการคมนาคม ขนสง เสริมเหล็กกวางขางละ 1 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ซอยหนองตะเคียน - 3376 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 2,188 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

(ชวงที่ 2) หมูที่ 7 ต.สํานักทอน หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 2,188 ตร.ม. 

ทต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาด Ø 0.60 ม. 

จํานวน 2,188 ทอน บอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด 

จํานวน 198 บอ ความยาว

รวมบอพัก 2,386 ม.

533 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 - 12 ม. ยาว - - 4,732,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเทศบาล 39/1 หมูที่ 3 ต.บานฉาง มีการคมนาคม ขนสง 910 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ดําเนินการไมนอยกวา 7,280 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ทต.บานฉาง ต.บานฉาง เพิ่มขึ้น

อ.บานฉาง จ.ระยอง

534 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 1 - 1.50 ม. - - 1,782,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขยายไหลทางถนนสายเทศบาล 39/1 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ซอย 10 บานฉาง - เขาภูดร หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย ยาวรวม 1,900 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา เพิ่มขึ้น

หมูที่ 5 ทต.บานฉาง ต.บานฉาง 2,375 ตร.ม.

อ.บานฉาง จ.ระยอง

535 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 518 ม. หนา - - 2,020,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชากหมาก - 3376 หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง เฉลี่ย 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย จราจรรวมไมนอยกวา 3,108 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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536 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาวรวม 965 ม. - - 3,858,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยเทศบาล ๓๙ - ซอยเทศบาล ๑ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ ๓,๕ ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 5,790 ตร.ม.และผิวจราจร มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ อบต.สํานักทอน กวาง 6 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น

อ.บานฉาง จ.ระยอง พรอมขยายไหลทางพื้นที่

ไมนอยกวา 146 ตร.ม.

537 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน โดยวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ทั้งสองขาง  -  - 10,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง ขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ทองถิ่นหมายเลข 3037 (พลา - กม.16) ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 341 บอ ความยาวรวม มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2,4 ต.พลา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง 3,410 ม. พรอมเทถนน ค.ส.ล. เพิ่มขึ้น

กับเทศบาลเมืองบานฉาง พรอมรางวีระหวางบอพักขนาดกวาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง 2 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

ยาว 3,410 ม. พรอมปูผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง 9 ม.

ยาว 1,705 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

15,345 ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.)

538 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 13 ม. ยาว 2,990 ม.  -  - 10,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

แอสฟลทติกคอนกรีต มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

สายเนินกระปรอก - หาดน้ําริน ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 38,870 ตร.ม. และเทถนน มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2,4 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว  ค.ส.ล.พรอมรางวีระหวางบอพักขนาดกวาง เพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง 1 - 3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 490 ม.

อ.บานฉาง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

925 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)

539 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน โดยวิธี Pavement In Place Recycling - - 8,672,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายเทศบาล 34 เทศบาลเมือง- มีการคมนาคม ขนสง Base 20 cm. Deep พรอมปูผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานฉาง (ชวงสี่แยกบานฉาง - พลา ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

บูรพาพัฒน) หมูที่ 5 ต.บานฉาง มีความ 13.90 ม.ยาว 360 ม. หนาเฉลี่ย เพิ่มขึ้น

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 3 ต.พลา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติก

อ.บานฉาง จ.ระยอง คอนกรีตไมนอยกวา 5,004 ตร.ม.
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540 ปรับปรุงอาคารอบจ.ระยอง ในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวก ปรับปรุงอาคาร และสิ่งกอสรางประกอบ - - 2,006,000 - - จํานวนอาคาร ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ที่วาการอําเภอบานฉาง จ.ระยอง ใหกับประชาชน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

เพิ่มขึ้น ในการใชบริการ

541 ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ พรอมเสาแบบ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 11,856,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

โคมกิ่งสูง 9 เมตร บริเวณถนนสายตะกาด - มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

สี่กั๊ก ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

542 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเสน - - 12,090,000 15,362,500 15,362,500 จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

ถนนสายเนินกระปรอก - หาดน้ําริน เรื่องระบบระบาย ผานศูนยกลาง 1.00 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

หมูที่ 2,4 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว น้ําทิ้ง จํานวน 166 บอ ความยาวรวม 1,925 ม. ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง และกอสรางรางวี ค.ส.ล.หลังทอขนาดกวาง ในการสัญจรไปมา

อ.บานฉาง จ.ระยอง 1.60 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไมนอย

กวา 2,655 ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.)

543 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง - 12,090,000 - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

ถนนสายเนินกระปรอก - หาดน้ําริน เรื่องระบบระบาย 1.00 x 1.00 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

หมูที่ 2,4 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว น้ําทิ้ง พรอมรางวี (v) หลังทอ ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง ความยาว 2,333 ม. (ดานทิศตะวันตก) ในการสัญจรไปมา

อ.บานฉาง จ.ระยอง (ดานทิศตะวันตก)

544 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง - - 14,900,000 - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

ถนนสายเนินกระปรอก - หาดน้ําริน เรื่องระบบระบาย 1.00 x 1.00 ม. มีบอพักทุกระยะ 10 ม. ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

หมูที่ 2,4 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว น้ําทิ้ง พรอมรางวี (v) หลังทอ ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองบานฉาง ความยาว 2,981 ม. (ดานทิศตะวันออก) ในการสัญจรไปมา

อ.บานฉาง จ.ระยอง (ดานทิศตะวันออก)

545 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน โดยสภาพถนนเดิมผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 11,896,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 10 มีการคมนาคม ขนสง ขยายความกวางขางละ 1 ม. พรอมปูผิว ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 3 ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย จราจรแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดกวางรวม มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับเทศบาลตําบลบานฉาง 8 ม. ยาว 50 ม. และขยายความกวางขาง เพิ่มขึ้น

อ.บานฉาง จ.ระยอง ละ 1.50 ม. พรอมปูผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีต ขนาดกวาง 9 ม. ยาว 1,120 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟลทติก

คอนกรีตจํานวนไมนอยกวา 10,480 ตร.ม.

และติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางขนาด 120 วัตต

จํานวน 59 ตน (ตามแบบ อบจ.รย.)
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546 กอสรางระบบระบายน้ําซอยเทศบาล 39 เพื่อไมใหเกิดปญหา วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 3,750,000 - - จํานวน ปญหาการระบายน้ํา กองพัสดุฯ

หมูที่ 3 ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยว เรื่องระบบระบาย ขนาด Ø 0.80 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ระยะทางทอ ในพื้นที่ไดรับการแกไข กองชาง

กับ อบต.สํานักทอน หมูที่ 3 ต.สํานักทอน น้ําทิ้ง ขนาดความกวาง 1.30 x 1.30 ม. ระบายน้ํา และมีความปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง ความยาวรวม 986 ม. ในการสัญจรไปมา

547 กอสรางปรับปรุงถนนสายชากหมาก - เพื่อใหประชาชน 1.วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(มอก.)ขนาดเสน - - 6,030,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หนองกะเฉด (ระยะที่ 2ฉ หมูที่ 2 ต.สํานักทอน มีการคมนาคม ขนสง ผานศูนยกลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 72 บอ ความยาวรวม 820 ม.และ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 10 ต.หวยใหญ เทพื้น ค.ส.ล.พรอมรางวีระหวางบอพักขนาด

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กวาง 1.40 ม. หนา 0.15 ม.

2.ปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตขนาด

กวาง 7 ม. ยาว 410 ม. หนา 0.05 ม.หรือ

มีพื้นที่ผิวแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา

2,870 ตร.ม.(ตามแบบ อบจ.รย.)

548 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก - - 11,226,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายโรตารี่ 1 หมูที่ 6 ต.สํานักทอน มีการคมนาคม ขนสง คอนกรีต กวาง 6 ม. ยาว 1,140 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลสํานักทอน อ.บานฉาง ผิวจราจรไมนอยกวา 6,840 ตร.ม.

จ.ระยอง พรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.

จํานวน 2,052 ทอน บอพัก ค.ส.ล.

พรอมฝาปด จํานวน 228 บอ พรอมราง

วีตื้น และผิวจราจรหลังทอฯ 2,052 ตร.ม.

549 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง - 8,690,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายปายุบใน - คลอง 18 หมูที่ 2,3 มีการคมนาคม ขนสง 7 ม. ยาว 2,105 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตไม เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.เขาซก นอยกวา 14,735 ตร.ม. พรอมกอสรางทอ

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. จํานวน 3 ชองขนาด 

1.80 x 1.80 ยาว 13 ม. ทางน้ํา 

จํานวน 1 แหง (ตามแบบ อบจ.รย.)

550 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 6 ม. - 2,500,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหนองมวงเกา-เขาลอย หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้น ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย ที่ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 2 ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 3,300 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.)
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551 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,445 ม. - 8,054,000 8,054,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สวนสม - เขากะพง หมูที่ 7 ต.ปายุบใน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 8,670 ตร.ม. ไมมีไหลทางพรอม เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง กอสรางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 2.10x

2.10 ม. ยาว 8 ม. จํานวน 1 ชองทางน้ํา 

จํานวน 1 แหง,ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ขนาด 

2.10x2.10 ม. ยาว 8 ม. จํานวน 2 ชอง

ทางน้ํา จํานวน 1 แหง(ตามแบบ อบจ.รย.)

552 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 610 ม. - 3,500,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สหกรณ-หนองหอย หมูที่ 5 ต.พลงตาเอี่ยม มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,660 ตร.ม. พรอมกอสราง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80 x

1.80 ยาว 10 ม. จํานวน 2 ชองทางน้ํา

จํานวน 1 แหง (ตามแบบ อบจ.รย.)

553 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยมะเดื่อ - สาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 987 ม. - 4,500,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ทรัพยประเสริฐ - เชื่อมหนองมวงใหม มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

บานมะเดื่อหมูที่ 2 ต.เขานอย อ.เขาชะเมา ที่สะดวกปลอดภัย จํานวนไมนอยกวา 5,922 ตร.ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

554 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 540 ม. - 2,980,000 2,980,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายคลองสมบูรณเลียบอางเก็บน้ํา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 7 ต.ปายุบใน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร 4,320 ตร.ม. ไมมีไหลทาง 

จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

555 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,245 ม. - - 5,935,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยหมูชม หมูที่ 1 ต.วังจันทร อ.วังจันทร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 7,470 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

556 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 930 ม. - - 4,213,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หลังวัดเขาตลาด หมูที่ 6 ต.พลงตาเอี่ยม มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เทศบาลตําบล ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 5,580 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)
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557 ซอมสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 1,900 ม. - - 5,997,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รหัสทางหลวงทองถิ่น รย.ถ.52018 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

สายหนองเขิน - สํานักมะปริง หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ต.พลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง 11,400 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย)

กับหมูที่ 6 ต.วังจันทร อ.วังจันทร จ.ระยอง

558 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. หนา 0.15 ม. - - 3,588,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองโพรง - ชุมนุมตาเชย มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2 ต.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ระยะทางยาว 920 ม. รวมพื้นที่ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม ผิวจราจรไมนอยกวา 5,520 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง พรอมปายจราจร 4 ชุด

559 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 2,728,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเขาไมนวล - คลองอายเหียก หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง ยาว 483 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,898 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.เขาชก เพิ่มขึ้น

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี

560 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 687 ม. - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายคลองกระทอน หมูที่ 3 ต.ชุมแสง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,122 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

561 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะงั่ว -  เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 618 ม. - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สํานักตาเสือ หมูที่ 8 ต.ชุมแสง มีความ มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 7 ต.พลงตาเอี่ยม ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,708 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

562 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 787 ม. - - 2,990,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

วังจันทร -เขาหินแทน หมูที่ 1,5 ต.วังจันทร มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,711 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

563 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 16,290,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศรีโสภณ - วังโพลง หมูที่ 4  มีการคมนาคม ขนสง ยาว 4,398 ม. หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับ หมูที่ 7  ต.ชุมแสง และหมูที่ 2 26,388 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.วังจันทร อ.วังจันทร จ.ระยอง 
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

564 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตกวาง - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองมวงเกา - เขาลอย  หมูที่ 4 มีการคมนาคม ขนสง 6 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชุมแสง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 2 ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง คอนกรีตไมนอยกวา 3,600 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

565 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบต. เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 153 ม. - - 844,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ปายุบใน - ยุบตาเหนง - ทาเสา หมูที่ 4,5 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ปายุบใน อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 918 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.หนองบัว อ.บานคาย เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง 

566 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต - - 10,012,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชุมชนปายุบใน - แยกสักทอง - ยุบตาเหนง มีการคมนาคม ขนสง กวาง 7 ม. ยาว 1,875 ม. หนาเฉลี่ย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 4,5 ต.ปายุบใน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร คอนกรีตไมนอยกวา 13,125 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

567 กอสรางถนน ค.ส.ล. สายเขาตาอิ๋น – วังเพิก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 5 - หมูที่ 7  ต.ชุมแสง  มีความ มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

568 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 7,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายศรีโสภณ - วังโพลง หมูที่ 2  ต.วังจันทร มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

569 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 600 ม. - - 915,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายหนองโพรง - ชุมนุมตาเชย หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.วังจันทร อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม เพิ่มขึ้น

อ.วังจันทร จ.ระยอง (ชวงที่ 2 ) 

570 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 600 ม.  -  - 3,740,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายแยก ทช.รย.3025-บานคลองสมบูรณ มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่แอสฟลทติก ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 7 ต.ปายุบใน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

571 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,185 ม. - - 5,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีต สาย 344 - บึงตากาด หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชุมแสง มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เทศบาลตําบลชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

572 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,440 ม. - - 6,250,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเขาตลาด-ชุมแสง หมูที่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง 8,640 ตร.ม. ไมมีไหลทาง (ตามแบบ เพิ่มขึ้น

อบจ.รย.) 

573 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,440 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เขาตาอิ๋น - วังเพิก หมูที่ 5,7 ต.ชุมแสง มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง 8,640 ตร.ม. ไมมีไหลทาง(ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

574 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟสทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 8 ม. หนา 0.05 ม. 5,000,000 5,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายชําฆอ-เขาชองลม หมูที่ 3,4,5 มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางขางละ 1 ม. ยาว 835 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชําฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย คิดเปนพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้น มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไมนอยกวา 8,350 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

575 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกพรอม - 4,840,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายน้ําเปน - เหมืองแร หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 11 ต.กองดิน อ.แกลง ยาว 1,790 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก

คอนกรีตจํานวนไมนอยกวา 10,740 

ตร.ม. ไมมีไหลทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

576 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,130 ม. - 6,330,000 6,330,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายชําฆอพิทยาคม - หลุมใน หมูที่ 2,9 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยวตอ ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

เนื่องกับหมูที่ 7 ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง 6,780 ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

577 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - 5,000,000 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายชําฆอ - หลุมใน หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.ชําฆอ มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

578 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกพรอม - 4,040,000 4,040,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สามแยกน้ําเปน - เหมืองแร หมูที่ 1,4 มีการคมนาคม ขนสง พรอมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 890 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7,8 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน เพิ่มขึ้น

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ไมนอยกวา 5,340 ตร.ม. ไมมีไหลทาง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

579 ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนนสายทางเขา เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จํานวน 46 ตน - 1,610,000 1,610,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เทศบาลตําบลชําฆอ - สี่แยกชําฆอ หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง ประชาชน สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง ประโยชน

580 กอสรางปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบ เพื่อใหประชาชน  - 40,000,000 438,239,000  -  - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีการคมนาคม ขนสง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

จํานวน 3 สายทาง ไดแก กอสรางปรับปรุง ที่สะดวกปลอดภัย โดยถนนสายชําฆอ - เขาชองลม เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสาย ชวงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพิ่มขึ้น

ชําฆอ - ชองลม หมูที่ 4 ต.ชําฆอ มีความ คอนกรีตเดิมขนาดกวาง 16 ม.ยาว 170 ม.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.เขานอย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง,กอสรางปรับปรุง แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 2,720

ถนน อบจ.รย. สายตอนแยกทางหลวง ตร.ม. ชวงที่ 2 ปรับปรุงผิวจราจร

หมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอูทอง แอสฟลทติกคอนกรีต เดิมกวาง 9 ม. 

อ.แกลง จ.ระยอง และกอสรางปรับปรุง ขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง

ขยายถนน อบจ.รย.0113 สายตอน รวม 16 ม. ยาว 320 ม. หนาเฉลี่ย 

ระยอง - บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 4,920 ตร.ม.

ชวงที่ 3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตกวาง 8 ม. ยาว 6,515 ม. หนา 

0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 52,120 ตร.ม.

ชวงที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตกวาง 8 ม. ยาว 1,040 ม. หนา

0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 8,320 ตร.ม. 

เปนเงิน 39,820,000.- บาท ,
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

กอสรางปรับปรุงสายทางในความ เพื่อใหประชาชน ถนนอบจ.รย.0220 สายตอนแยกทางหลวง

รับผิดชอบขององคการบริหารสวน มีการคมนาคม ขนสง หมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอูทอง

จังหวัดระยอง จํานวน 3 สายทาง ที่สะดวกปลอดภัย ชวงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ไดแก กวาง 8 ม. กอสรางขยายเปนถนนคอนกรีต

กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมเหล็กความกวางรวม 16 ม. ยาว 

แอสฟลทติกคอนกรีตสายชําฆอ - ชองลม 935 ม. หนา 0.25 ม.หรือมีพื้นที่ผิว

หมูที่ 4 ต.ชําฆอ มีความคาบเกี่ยว จราจรไมนอยกวา14,960 ตร.ม. พรอม

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.เขานอย วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดเสนผาน

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง,กอสรางปรับปรุง ศูนยกลาง 1.00 ม พรอมบอพักค.ส.ล.และ

ถนน อบจ.รย. สายตอนแยกทางหลวง กอสรางรางวี ค.ส.ล.กวาง 1.60 ม.หนา 

หมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอูทอง 0.25 ม. ความยาวรวม 2,070 ม. 

อ.แกลง จ.ระยอง และกอสรางปรับปรุง ชวงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

ขยายถนน อบจ.รย.0113 สายตอน เดิมกวาง 8 ม. กอสรางขยายเปนถนน

ระยอง - บานแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง คอนกรีตเสริมเหล็กความกวางรวม 20 ม.

ยาว 2,950 ม. หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 59,000 ตร.ม. พรอม

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.00 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 5,900 ม. กอสรางทอเหลี่ยม

ขนาด 2.10x2.10 ม. จํานวน 4 ชอง

ทางน้ํายาว 24 ม. จํานวน 1 แหลง และ

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

เปนเงิน 478,239,000.- บาท และ

ถนน อบจ.รย.0113 สายตอนระยอง -

บานแลง โดยถนนเดิมเปนผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 9 - 14 ม.

ดําเนินการกอสรางปรับปรุง

ขยายเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 6,168 ม. 

หนา 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 123,360 ตร.ม. พรอม

ขยายสะพาน ค.ส.ล.,ทอลอดเหลี่ยม,
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และบอพัก ค.ส.ล.

เปนเงิน 298,778,000.- บาท

 (ตามแบบ อบจ.รย.) (ผูกพักงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

เปนเงิน 40,000,000.- บาท และ

ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เปนเงิน 438,239,000.- บาท 

581 กอสรางขยายสะพาน ค.ส.ล. สินสัมพันธ เพื่อใหประชาชน ขยายสะพานเกาที่ชํารุดคับแคบ - 5,000,000 5,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 2 ต.ชําฆอ มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง โดยขยายกวาง 7 x 27 ม. ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.หวยทับมอญ ที่สะดวกปลอดภัย พรอมทางเทาขางละ 1 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

582 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงถนนลาดยางขนาดกวาง - 6,492,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายยางเอน - มะเดื่อ หมูที่ 6 มีการคมนาคม ขนสง 6 ม. ยาว 1,855 ม. ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกและปลอดภัย กองชาง

บานยางเอน ต.หวยทับมอญ มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 บานมะเดื่อ หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ เพิ่มขึ้น

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ผิวจราจรไมนอยกวา 11,130 ตร.ม.

583 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 622 ม. - - 1,910,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเลียบคลองโพล - ยางเอน มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่กอสราง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 5 บานเขานอย ต.เขานอย ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 3,732 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง มีความ เพิ่มขึ้น

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

584 ปรับปรุงซอมแซมถนน สายเขาดิน - เพื่อพัฒนาสถานที่การ ปรับปรุงซอมแซมถนนพรอมปาย - - 10,000,000 - - จํานวน นักทองเที่ยวไดรับ กองพัสดุฯ

สี่แยกพัฒนาจากสะพานละโอก ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว ความสะดวกและ กองชาง

ถึงสี่แยกพัฒนา ต.น้ําเปน มีความ ระยะทาง 15 กม. ที่เพิ่มขึ้น มีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.หวยทับมอญ 

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (อบจ.รย. 0219)

585 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบเคพซีล เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,497 ม. - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายคลองหิน - สะพาน 1 หมูที่ 3 มีการคมนาคม ขนสง คิดเปนพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้นไมนอย ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย กวา 8,982 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

586 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. - - 5,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายวัดถ้ําวัฒนมงคล - เกาหอง หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานตะขบ ต.เขานอย อ.เขาชะเมา มีความ ที่สะดวกปลอดภัย 9,000 ตร.ม. พรอมไหลทางขางละ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 6 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

587 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 790 ม. - - 3,850,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายทรัพยแสน - สามทา หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจํานวน ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.เขานอย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,740 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) เพิ่มขึ้น

588 กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 9,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สาย สปก. - สามทา (สายประปา) หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานทรัพยแสน ต.เขานอย อ.เขาชะเมา ที่สะดวกปลอดภัย 6,600 ตร.ม. พรอมไหลทางขางละ มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 0.50 ม. เพิ่มขึ้น

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

589 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาไผ - เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คลองน้ําเขียว หมูที่ 3 บานเขานอย มีการคมนาคม ขนสง ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,720 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 บานหนองมวง  เพิ่มขึ้น

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

590 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน รื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายเลียบคลองโพล - มะเดื่อ หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง 0.10 ม. พรอมปูผิวแอสฟลติกคอนกรีต ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.เขานอย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมู ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 4,464 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ที่ 6 ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

591 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 850 ม. - - 3,700,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สุขสํารอง - น้ําใส  หมูที่ 2 ต.น้ําเปน  มีการคมนาคม ขนสง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 9  ที่สะดวกปลอดภัย 5,100 ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

592 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวางรวม 8 ม. ยาว 552 ม. - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายบานสี่แยกพัฒนา - มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

บานคลองยาง หมูที่ 6 ต.หวยทับมอญ ที่สะดวกปลอดภัย จราจรแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4  4,416 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

593 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,268 ม. - - 4,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายสามแยกน้ําเปน - เหมืองแร หมูที่ 1,4 มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 7,608 มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ เทศบาลตําบลทุงควายกิน ตร.ม. เพิ่มขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง

594 กอสรางถนนลาดยางสายฟอลคแลนด - เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6.00 ม. ความยาว 800 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เลียบคลองโพล หมูที่ 5 บานตะขบ มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.เขานอย มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 บานสีระมัน ต.หวยทับมอญ เพิ่มขึ้น

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

595 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,785 ม.  -  - 6,600,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายน้ําเปน - มะงั่ว หมูที่ 6 ต.น้ําเปน มีการคมนาคม ขนสง หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหลทางตามสภาพหรือ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 10,710 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 9 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

596 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขุดรื้อผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุกพรอมกอสราง  -  - 7,800,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหอยหัว - คลองยาง หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตขนาดผิว ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย จราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,460 ม.หนา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.บอทอง 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟลท เพิ่มขึ้น

อ.บอทอง จ.ชลบุรี ติกคอนกรีตจํานวนไมนอยกวา 8,760 ตร.ม. 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

597 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะแบบเสาเหล็กสูง เพื่อใหประชาชน ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ แบบเสาเหล็กสูง - - 2,500,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

High Mast หมูที่ 1,3,4,5,7 ต.น้ําเปน มีการคมนาคม ขนสง High Mast หมูที่ 1,3,4,5,7 โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 5 โคม ในการสัญจรไปมา

598 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 9 - เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 - 11 ม. 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สาย 3139 - แยกหนองบอน มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ยาว 1,850 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับเทศบาลตําบลมาบขา 14,800 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

599 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 - 11 ม. - 8,880,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอย 2 (สาย 11 - 13) หมูที่ 2 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ยาว 1,850 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ทต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 14,800 ตร.ม. เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

600 วางทอระบายน้ํา สาย 3191 หมูที่ 5 - 6 เพื่อปองกันและแกไข วางทอระบายน้ําสองขางทางถนนสาย - 2,000,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยว ปญหาน้ําทวม 3191 ระยะทาง 149 ม. ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

601 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวางประมาณ 6 ม. - 500,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยลุงเฮี้ยม หมูที่ 5 ต.พนานิคม มีการคมนาคม ขนสง ยาว 128 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.มาบยางพร ที่สะดวกปลอดภัย คิดเปนพื้นที่ผิวเทคอนกรีตไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 769 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

602 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 376 ม. - 1,365,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยตาบัว หมูที่ 5 ต.พนานิคม มีการคมนาคม ขนสง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.มาบยางพร ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

603 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางสาธารณะสายซอย 12 เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวพรอมอุปกรณ - 2,097,000 - - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 1 ต.พนานิคม มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง แสงสวางความสูง 9 ม. จํานวน 39 ตน ประชาชน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.มาบยางพร ที่สะดวกปลอดภัย ที่ไดรับ ในการสัญจรไปมา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ประโยชน

604 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. หนา 0.05 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

พรอมวางทอระบายน้ําถนนซอย 8 มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 2, 6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 512 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4 3,072 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

บานชากมันเทศ ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง

605 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. - - 4,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สาย 9 หมูที่ 7 ต.มะขามคู มีการคมนาคม ขนสง ไหลทางขางละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจรไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพิ่มขึ้น

606 วางทอระบายน้ําสาย 3191 เพื่อปองกันและแกไข วางทอระบายน้ําสองขางทางถนนสาย - - 521,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชุมชนทุงสํานัก - ชากดาวเรือง ปญหาน้ําทวม 3191 ระยะทาง 149 ม. ชวงระยะ ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

หมูที่ 6,7 ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา ในเขตพื้นที่ตําบลมาบขา ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

ทม.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

607 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 600 ม. - - 2,730,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสาย 19 ซอย 12 หมูที่ 8 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม.ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 5 4,200 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

608 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 600 ม. - - 2,730,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายหนองอีเดาะ หมูที่ 5 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม.ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 บานชากมันเทศ 4,200 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

609 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมระบบ เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่อง ผิวจราจร กวาง 6-11 ม.หนา 0.15 ม. - - 9,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ระบายน้ําสายซอย 2 (สาย 13 - 15 ) ระบบระบายน้ําทิ้ง ยาว 750 ม. พื้นที่ไมนอยกวา                                                                                      ระยะทาง สะดวกสบาย กองชาง

ระยะที่ 2 หมูที่ 4 ต.นิคมพัฒนา 8,144 ม. และวางทอ ค.ส.ล. ขนาด ทอระบายน้ํา ในการสัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ Ø 0.60 ม. พรอมบอพักยาวรวม 

อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 1,500 ม.

610 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. - - 4,680,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

คอนกรีตสายชากมันเทศ หมูที่ 3  มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม.ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.แมน้ําคู 7,200 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

611 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. - - 4,680,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สาย 15 ซอย 6 - ซอย 9 หมูที่ 2, 3, 6 มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.05 ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.พนานิคม มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 6, 7 ต.นิคมพัฒนา 7,200 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

612 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 3,750,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอยลุงดิษฐ หมูที่ 5 ต.นิคมพัฒนา มีการคมนาคม ขนสง กวาง 5 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,000 ม. มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

หนาเฉลี่ย 0.12 ม. เพิ่มขึ้น
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613 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 250 ม.  -  - 1,618,000  -  - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

การนิคมฯ หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ที่สะดวกปลอดภัย ไมนอยกวา 1,500  ตร.ม. ไมมีไหลทาง มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

กับหมูที่ 11 ต.หนองละลอก อ.บานคาย งานติดตั้ง Guard rail และกอสราง เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง กําแพงกันดิน ค.ส.ล. 

614 กอสรางดาดคอนกรีตปองกันตลิ่งคลอง เพื่อระบายน้ําและแกไข โดยดาดคอนกรีตปองกันตลิ่ง ทั้งสองขาง - - 4,900,000 - - จํานวน ปญหาน้ําทวมขังไดรับ กองพัสดุฯ

มาบขาชวงตัดกับทางหลวงหมายเลข ปญหาน้ําทวมขังผิวจราจร หนา 0.12 ม. พื้นที่ไมนอยกวา ประชาชน การแกไขและประชาชน กองชาง

3191 หมูที่ 6 ต.มาบขา  อ.นิคมพัฒนา และประชาชนเดินทาง 3,400 ตร.ม. ที่ไดรับ มีความสะดวกในการ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 สัญจรไปมาไดสะดวก ประโยชน สัญจรไปมา

จ.ระยอง 

615 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 9,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชิเอเชีย (ชวงที่ 2) หมูที่ 5 - 7 เทศบาล- มีการคมนาคม ขนสง ยาว 2,367 ม. หนา 0.15 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ตําบลมาบขาพัฒนา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

จตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.นิคมพัฒนา 14,202 ตร.ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

616 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อม เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 1,618,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ระหวาง หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา เขตเทศบาล มีการคมนาคม ขนสง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

มาบขากับ หมูที่ 11 อบต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.บานคาย  จ.ระยอง  เพิ่มขึ้น

617 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 4,779,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

15 - แมน้ําคู หมูที่ 2 ต.นิคมพัฒนา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ยาว 1,180 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เทศบาลตําบลมาบขา และ หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 7,080 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

618 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 4,779,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

15 - แมน้ําคู หมูที่ 2 ต.นิคมพัฒนา มีการคมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. ยาว 1,180 ม. ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

เทศบาลตําบลมาบขา และ หมูที่ 2 ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

ต.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 7,080 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
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619 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนนสาย เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 3,400,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ชากดาวเรือง - สํานักอายงอน หมูที่ 7 มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 60 ชุด พรอม โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 300 ในการสัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.มาบตาพุด KVA จํานวน 2 ชุด 

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

620 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง ต.มะขามคู เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 4,550,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

เชื่อมตอ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา และ มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

621 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 3,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

622 ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะถนน เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่งโคมเดี่ยว - - 3,300,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สายซอย 9 หมูที่ 2,5 ต.พนานิคม มีการคมนาคม ขนสง สูง 9 เมตร จํานวน 60 ชุด พรอม โคมไฟฟา สะดวกและปลอดภัย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 300 ในการสัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง KVA จํานวน 2 ชุด 

623 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะ - - 2,200,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

สูง 9 เมตร ซอย 12 หมูที่ 3 ต.มะขามคู มีการคมนาคม ขนสง โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย ในการสัญจรไปมา

624 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางสาธารณะสาย 13 เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟาสองสวางชนิดกิ่ง - - 13,700,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ซอย 6 ถึง ซอย 14 หมูที่ 1,2,3,4 มีการคมนาคม ขนสง โคมเดี่ยวสูง 9 ม. จํานวน 220 ชุด โคมไฟฟา สะดวกสบาย กองชาง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีความ ที่สะดวกปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.รย.) ในการสัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.เขาไมแกว

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

625 กอสรางทางขามคลองมะรุม ถนนซอย 7 เพื่อใหประชาชน กอสรางทางขามคลองมะรุม - - 4,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

หมูที่ 7 ต.มะขามคู มีความคาบเกี่ยว มีการคมนาคม ขนสง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ตอเนื่องกับ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

จ.ระยอง เพิ่มขึ้น
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   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลิตผลของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

626 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 - 11 ม. หนา - - 4,143,000 4,143,000 4,143,000 จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

(สาย 13 - 15) ระยะที่ 2 หมูที่ 1 มีการคมนาคม ขนสง 0.15 ม. ยาว 750 ม. หรือพื้นที่ ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

ต.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย ผิวจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 6,375 ตร.ม. เพิ่มขึ้น

627 จางออกแบบเพื่อกอสรางปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชน จางออกแบบเพื่อกอสรางปรับปรุงถนน - - 11,569,000 - - จํานวน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง มีการคมนาคม ขนสง รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง ถนนที่ได สะดวกสบาย กองชาง

หมายเลข 3 (เขาดิน)-หนองเสม็ด อ.แกลง, ที่สะดวกปลอดภัย หมายเลข 3 (เขาดิน)-หนองเสม็ด อ.แกลง, มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และถนน อบจ.รย. อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และถนน อบจ.รย. เพิ่มขึ้น

0214 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 0214 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 

3 - อาวไข อ.แกลง จ.ระยอง 3 - อาวไข อ.แกลง จ.ระยอง

628 กอสรางไฟฟาสาธารณะภายในพื้นที่ เพื่อใหประชาชน ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนไฟฟา ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

จังหวัดระยอง มีการคมนาคม ขนสง สาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

629 กอสราง/ปรับปรุง ถนน อบจ.รย. เพื่อใหประชาชน กอสราง / ปรับปรุง สายทางถนน 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีความ กองพัสดุฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง มีการคมนาคม ขนสง ถายโอนของ อบจ.รย. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบาย กองชาง

ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 27 สายทาง เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

630 คาขยายเขตไฟฟา ในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนไดรับ เพื่อเปนคาขยายเขตไฟฟา 900,000         5,000,000      10,000,000    10,000,000    10,000,000    รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

จังหวัดระยอง ความสะดวกและความ ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ประชาชนที่ สะดวกสบาย

ปลอดภัยในการเดินทาง ไดรับบริการ ในการสัญจรไปมา

คาขยายเขตไฟฟา ถนน อบจ.รย. 0105 900,000         5,000,000      - - - รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

สายขวากลิง - ยายดา ประชาชนที่ สะดวกสบาย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไดรับบริการ ในการสัญจรไปมา

คาขยายเขตไฟฟา ภายในโรงเรียน - 6,000,000      - - - รอยละของ ประชาชนมีความ กองชาง

อนุบาลนานาชาติตากสินแกลง ประชาชนที่ สะดวกสบาย

อ.แกลง จ.ระยอง ไดรับบริการ ในการสัญจรไปมา
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631 จางเหมากอสรางถนน เพื่ออํานวยความสะดวก คาจางเหมากอสรางถนน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนถนน ประชาชนมีถนนที่ได กองพัสดุฯ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ไดมาตรฐาน มาตรฐานและปลอดภัย กองชาง

เพิ่มขึ้น ในการสัญจรไปมา

632 ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางใน ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ - - 645,000         - - รอยละของ ประชาชนมีความ กองแผนฯ

บริเวณถนนบานนา - เนินอูทอง การอํานวยความสะดวก ตามแบบแปลนของการไฟฟาสวนภูมิภาค ประชาชนที่ สะดวกสบาย

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง และความปลอดภัยในชีวิต อําเภอแกลง พรอมอุปกรณประกอบดวย ไดรับบริการ ในการสัญจรไปมา

และทรัพยสินของ 1.โคมไฟถนน จํานวน 37 โคม

ประชาชนในการสัญจร 2.กิ่งโคมชุบกัลวาไนท โคงมาตรฐาน

ยื่น 2.50 ม. ขนาด 2" จํานวน 37 ชิ้น

3.ขาจับกิ่งโคมชุบกัลวาไนท แบบปรับได

จํานวน 37 ชิ้น

รวม 1,285,903,500 2,726,736,600 3,246,664,996 941,569,500 803,299,500
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.2 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํา เพื่อบรรเทาปญหา คาดําเนินการโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองแผนฯ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ความเดือดรอนดาน พัฒนาและปรับปรุงแหลง ประชาชน การดูแลและชวยเหลือ

ภัยแลงใหกับประชาชน น้ํา เชน กอสรางฝายกั้นน้ํา, ที่ไดรับ ดานปญหาภัยแลง

ขุดสระ,ขุดลอกคูคลอง ประโยชน

2 กอสราง/ปรับปรุงแหลงน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน กอสราง/ปรับปรุงแหลงน้ํา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนแหลงน้ํา ประชาชนมีแหลงน้ําใช กองชาง

สาธารณะในพื้นที่จังหวัดระยอง ชวงฤดูแลงและแกไข ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ไดรับการ ที่เพียงพอ และแกไข

ปญหาน้ําทวม พัฒนามากขึ้น ปญหาน้ําทวมได

3 แกไขปญหาน้ําทวม เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางรางระบายน้ํา 20,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   จํานวนพื้นที่ ปญหาน้ําทวมในจังหวัด กองชาง

ในพื้นที่จังหวัดระยอง ใหกับประชาชนในเขต และดําเนินการแกไข ที่ไดรับการแกไข ระยอง ไดรับการแกไข

พื้นที่จังหวัดระยอง ปญหาน้ําทวม ไดทันเวลา

4 ขุดลอก คลอง/อางเก็บน้ํา/ เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวก ขุดลอก คลอง/อางเก็บน้ํา/ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

สระน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ และเกษตรกรมีน้ําใช สระน้ําสาธารณะในเขต คู คลอง เพื่อการเกษตร

จังหวัดระยอง อยางเพียงพอในฤดูแลง พื้นที่จังหวัดระยอง ที่เพิ่มขึ้น อยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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   5.2 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 แกมลิงตามแนวทางพระราชดําริ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางที่เก็บกักน้ํา - 50,000,000 50,000,000 - - จํานวนแหลง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการขาดแคลนน้ํา ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง กักเก็บน้ํา เพื่อการบริโภค

ภูมิพลอดุลยเดช ทางการเกษตร อยางพอเพียง

6 ขุดสระเก็บน้ําสาธารณะประโยชน เพื่อแกไขปญหา ขุดสระเก็บน้ําสาธารณะ - 3,000,000     3,000,000     - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

หมูที่ 9 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา ขาดแคลนน้ํา จํานวน 1 แหง เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

จ.ระยอง สําหรับทําการ ไดรับการ อยางเพียงพอ

เกษตร ชวยเหลือ

7 กอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อสงเสริมและ กอสรางระบบประปา - 6,000,000     6,000,000     - - จํานวน เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

ขนาดใหญในเขตพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกร ใน ผิวดินขนาดใหญ ระยะทาง อยางเพียงพอ

จังหวัดระยอง เขตพื้นที่จังหวัดระยอง

8 ขุดสระน้ําบานยางเอน หมูที่ 6 เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับ ขุดสระน้ําในเขตพื้นที่ - 3,020,000 - - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา การเกษตร มีน้ําใชอยาง จังหวัดระยอง เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

จ.ระยอง พอเพียงในฤดูแลง ไดรับการ อยางพอเพียง

ชวยเหลือ

9 ขุดสระเก็บน้ําสาธารณะ เพื่อแกไขปญหา ขุดสระเก็บน้ําสาธารณะ - 500,000        - - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

บานเจ็ดลูกเนิน หมูที่ 10 ต.ชากบก ขาดแคลนน้ํา โดยมีปริมาตรดินขุดสวนที่ เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

อ.บานคาย จ.ระยอง สําหรับทําการ ขยายปากสระจํานวนไม ไดรับการ อยางเพียงพอ

เกษตร นอยกวา 10,100 ลบ.ม. ชวยเหลือ

(ตามแบบ อบจ.รย.)

10 กอสรางฝายน้ําลน ค.ส.ล. เพื่อแกไขปญหา กอสรางฝาย ค.ส.ล. - 1,580,000     - - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

คลองกะแมง ต.น้ําคอก ขาดแคลนน้ํา ขนาดกวาง 14 ม. เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สําหรับทําการ สันฝายสูง 2 ม. ไดรับการ อยางเพียงพอ

เกษตร จํานวน 1 แหง ชวยเหลือ

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.2 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 กอสรางอาคารบังคับน้ําบริเวณ เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 2 ม. สูง 2 ม. - - 2,000,000 - - จํานวน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

คลองชะวึก - ไรยายขํา (ถนนสาย การอุปโภคและให ยาว 10 ม. จํานวน 3 ผูที่ไดรับ เพียงพอในการทํา

3139 - ชะวึก ซอย 1) หมูที่ 3 เพียงพอในการทํา ชองทาง ประโยชน การเกษตรในชวง

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีความ เกษตรในชวงฤดูแลง ฤดูแลง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.ชากบก 

อ.บานคาย จ.ระยอง 

12 กอสรางแหลงเก็บกักน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางที่เก็บกักน้ํา - - 5,000,000 - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

เพื่อการเกษตร และการขาดแคลนน้ํา ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

ทางการเกษตร ไดรับการ อยางพอเพียง

ชวยเหลือ

13 ขุดลอกอางเก็บน้ําเขาหินดาด หมูที่ 7 เพื่อแกไขปญหา ขุดลอกฝายขนาดกวาง - - 6,030,000 - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง ขาดแคลนน้ํา 115 ม. ยาว 120 ม. เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

สําหรับทําการ ลึก 9 ม. พรอมกอสราง ไดรับการ อยางเพียงพอ

เกษตร ทอลอดเหลี่ยม ขนาด ชวยเหลือ

2.10 x 1.80 ม. ยาว 

20 ม.และทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.80 ม.

14 ขุดลอกคลองตาทุม บานบึงตาตา เพื่อแกไขปญหา ขุดลอกคลองขนาด - - 800,000 - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

หมูที่ 2  ต.หนองไร ขาดแคลนน้ํา กวาง 15 ม. ยาว 525 ม. เกษตรกรที่ เพื่อการเกษตร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สําหรับทําการ ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมี ไดรับการ อยางเพียงพอ

เกษตร ปริมาณดินขุดจํานวน ชวยเหลือ

ไมนอยกวา 20,850 ลบ.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.2 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 แกไขปญหาภัยแลงในพื้นที่อําเภอ เพื่อเปนแหลงน้ําสําหรับ กอสรางอาคารบังคับน้ํา - - 1,000,000 - - รอยละของ เกษตรกรมีน้ําใช กองชาง

นิคมพัฒนา หมูที่ 6 ต.นิคมพัฒนา การเกษตร มีน้ําใชอยาง พรอมขุดลอก เกษตรกรที่ได เพื่อการเกษตร

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พอเพียงในฤดูแลง รับการชวยเหลือ อยางพอเพียง

16 กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา เพื่อชวยเหลือพื้นที่  - กอสรางหอถังน้ําสูง - - 30,625,400   - - จํานวน เกษตรกรในพื้นที่ กองชาง

พรอมระบบสงน้ํานิคมเศรษฐกิจ แปลงเพาะปลูกในพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานีสูบน้ํา นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียงปลวกแดง ระยะที่ 2 หมูที่ 4 นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ดวยไฟฟา มีน้ําใชอยางพอเพียง

ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปลวกแดง

17 ถมทรายบริเวณชายฝงทะเล เพื่อปองกันการกัดเซาะ ถมทรายบริเวณชายฝง - - 3,000,000 - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง บริเวณชายฝงทะเล ทะเลในเขตพื้นที่จังหวัด พื้นที่ถมทราย ประโยชนและมีพื้นที่

ระยอง พักผอนเพิ่มขึ้น

18 งานระบายน้ําคลองทับมา - เพื่อระบายน้ําในพื้นที่ตั้ง กอสรางสถานีสูบน้ํา - - 190,000,000 - - รอยละของ แกไขปญหา กองชาง

ทาบรรทุก โครงการลงสูทะเลอยาง บริเวณถนน ค.2 ประชาชน น้ําทวมขัง

 มีประสิทธิภาพและ ที่ไดรับ บริเวณลุมน้ํา

แกไขปญหาน้ําทวมขัง ผลประโยชน ทับมา

19 ปรับปรุงทอสงน้ําเพื่อการเกษตร  - เพื่อบรรเทาความ วางทอ HDPE ชนิดความ - - 3,154,000 - - รอยละของ สามารถแกไขปญหา กองชาง

หมูที่ 4 บานดอนสําราญ เดือดรอนของประชาชน หนาแนนสูง PE 100 PN ประชาชน ความเดือดรอนจาก

ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง  - เพื่อใหประชาชนมี 10,PN8 ขนาด 225 มม. ที่ไดรับ การขาดแคลนน้ําใหกับ

น้ําใชเพื่อการอุปโภค ความยาว 2,152 ม. ผลประโยชน ประชาชนได

บริโภคอยางเพียงพอ

20 จัดการทรัพยากรน้ําทายพื้นที่ เพื่อนําปริมาณการใชน้ํา กอสรางฝายกั้นน้ําและ - - 3,000,000 - - รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ กองทรัพยากรฯ

ชลประทาน - คลองนาตาขวัญ - ที่เหมาะสมนําเสนอตอ ขุดลอกคลองเพื่อจัดการ ประชาชน ไดรับประโยชน

ทากระสาว - อางหวยมะเฟอง ชลประทานและจัด ทรัพยากรน้ําในการ ที่ไดรับ จากทรัพยากรน้ํา

สรรน้ําใหเกิดความ อุปโภค -บริโภคและการ ผลประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ

ความมั่นคงดาน เกษตรกรรมในพื้นที่ และเหมาะสม

ทรัพยากรน้ําในพื้นที่

รวม 85,000,000     139,100,000   378,609,400   75,000,000     75,000,000     
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
   5.3 แผนงานการพาณิชย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศึกษาพัฒนาระบบขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จางศึกษาพัฒนา 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     จํานวน ประชาชนไดรับการ กองชาง

จังหวัดระยอง การบริหารจัดการสถานี ระบบขนสง ประชาชน บริการที่สะดวกและ 

ขนสง ที่ใชบริการ อบจ.มีรายไดเพิ่ม

2 พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบขนสง 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง การบริหารจัดการสถานี สาธารณะในพื้นที่ ประชาชน การบริการที่สะดวก

ขนสง จังหวัดระยอง ที่ใชบริการ และอบจ.มีรายไดเพิ่ม

3 ศึกษาระบบขนสงมวลชนทางราง เพื่อศึกษาและพัฒนา จางศึกษาระบบขนสง 10,000,000   10,000,000   10,000,000   - - จํานวน ประชาชนไดรับการ กองชาง

จากทาอากาศยานนานาชาติ ระบบขนสงมวลชน มวลชนทางราง ประชาชน บริการที่สะดวกและ 

อูตะเภา - บานเพ จ.ระยอง ทางรางใหมี ที่ใชบริการ อบจ.มีรายไดเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

4 กอสรางชองทางพิเศษสําหรับ เพื่ออํานวยความสะดวก กอสรางชองทางพิเศษ - 2,000,000 2,000,000 - - จํานวนประชาชน ประชาชนไดรับความ กองพัสดุฯ

ชําระภาษี อบจ.ระยอง ในพื้นที่ และรวดเร็วใหกับ สําหรับชําระภาษี ที่ไดรับความ สะดวกและรวดเร็วใน กองชาง

สํานักงานสรรพากรจังหวัดระยอง ประชาชนที่มาใช (Drive True) สะดวก การใหบริการของ

ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง บริการชําระภาษี สํานักงานสรรพากร

จังหวัดระยอง

รวม 15,300,000   17,300,000   17,300,000   5,300,000     5,300,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ยทุธศาสตรที์่ 6 
  การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสราง

ใหสมดุล และแขงขันได  
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนา

                                 ไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาภาคเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนและฐานการเรียนรู เพื่อปรับปรุงศูนยการ ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน - - 98,000,000 25,000,000 25,000,000 จํานวนผลผลิต ประชาชนมีความรู สํานักปลัดฯ

ภายในศูนยบริการ การพัฒนา เรียนรูใหเปนแหลง และสภาพแวดลอมทั่วไป, มีคุณภาพ ความเขาใจ เทคโนโลยี

ปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัด เรียนรูดานเศรษฐกิจ กอสรางปายทางเขา การตลาดสามารถ

ระยอง ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง พอเพียง โครงการ,กอสรางลานจอดรถ, จําหนายผลิตภัณฑ

จ.ระยอง กอสรางฐานการเรียนรูและ การเกษตร

อื่น ๆ (ตามแบบ อบจ.รย.) ไดหลากหลายชองทาง

2 ปรับปรุงฐานปศุสัตว ภายในศูนย เพื่อสงเสริมอาชีพดาน ปรับปรุงฐานปศุสัตว - 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000 จํานวน ศูนยบริการการพัฒนา สํานักปลัดฯ

บริการ การพัฒนาปลวกแดงตาม ปศุสัตวกับเกษตรกรที่ รายละเอียด ดังนี้ เกษตรกร ปลวกแดงตามพระราช

พระราชดําริจังหวัดระยอง หมูที่ 6 เขามารับการอบรมและ 1.จัดสรางอาคารอบรม ที่เขามา ดําริมีฐานปศุสัตวเพื่อ

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง สงเสริมการทองเที่ยว การเลี้ยงปศุสัตว เยี่ยมชม ใหความรูและสงเสริม

สําหรับผูเขาเยี่ยมชม 2.จัดสรางอาคารสําหรับการ การทองเที่ยวสําหรับ

โครงการพระราชดําริ เขาเยี่ยมชมโครงการ ผูเขาเยี่ยมชมโครงการ

พระราชดําริ พระราชดําริ

3 คาใชจายในการชําระคาเชา คาธรรมเนียม เพื่อใหการปฏิบัติงาน ชําระคาเชา คาธรรมเนียม  15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 อัตรา การดําเนินงานของ อบจ.รย. สํานักปลัดฯ

สะพานทาเทียบเรือ เกาะเสม็ด เปนไปตามระเบียบ สะพานทาเทียบเรือ เกาะเสม็ด คาเชา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารอบรม เพื่อปรับปรุงศูนยการ ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน - 5,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน เยาวชนและประชาชน สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดงตาม เรียนรูตามแนว อาคารอบรมศูนยบริการ ประชาชน ในจังหวัดระยอง ไดรับ

พระราชดําริจังหวัดระยอง หมูที่ 6 พระราชดําริเศรษฐกิจ การพัฒนาปลวกแดง ที่เขามา ความรูตามแนวพระราช

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พอเพียง ตามพระราชดําริ เยี่ยมชม ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

5 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณ เพื่อปรับปรุงศูนยการ ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน - 3,000,000 1,400,000 500,000 500,000 จํานวน เยาวชนและประชาชน สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดง เรียนรูตามแนว บริเวณศูนยบริการ ประชาชน ในจังหวัดระยอง ไดรับ

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง หมูที่ 6 พระราชดําริเศรษฐกิจ การพัฒนาปลวกแดง ที่เขามา ความรูตามแนวพระราช

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พอเพียง ตามพระราชดําริ ดังนี้ เยี่ยมชม ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

1.กอสรางลานจอดรถ

และถนนเขาลานจอดรถ

พรอมระบบระบายน้ํา

บริเวณอาคารตลาด

เกษตรกรตลาดปลอดสาร

พิษ (ตามแบบ อบจ.รย.)

2.ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

อาคารตาง ๆ 

6 ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ภายใน เพื่อพัฒนาใหเปน ปรับปรุงเสนทางคมนาคม - 50,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน ศูนยบริการ การพัฒนา สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดงตาม แหลงทองเที่ยวของ ภายในศูนยบริการฯ                                                                                                   ประชาชน ปลวกแดงตามพระราช

พระราชดําริจังหวัดระยอง หมูที่ 6 จังหวัดระยอง รายละเอียด ดังนี้ ที่เขามา ดําริจังหวัดระยอง ไดรับ

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1.ปรับปรุงถนนโดยรอบ เยี่ยมชม การปรับปรุงเพื่อพัฒนา

อางเก็บน้ําดอกกราย เปนแหลงทองเที่ยว

2.กั้นรั้วกันอุบัติเหตุบริเวณ

สันเขื่อน

3.กอสรางไฟจราจรและ

ไฟฟาสองสวางตลอดเสนทาง
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 จัดตั้งศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อจัดตั้งศูนยการ จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานการ - 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000 จํานวน เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

ภายในศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง เรียนรูดานการเกษตร เกษตรการทํากสิกรรมแบบ ประชาชน ในจังหวัดระยอง ไดรับ

ตามพระราชดําริ หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู ใหกับประชาชน ธรรมชาติ โดยใชนวัตกรรม ที่เขามา ความรูดานการเกษตร 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และเทคโนโลยีพรอมติดตั้ง เยี่ยมชม กสิกรรมธรรมชาติเพิ่ม

อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มากขึ้น

8 กอสราง/ปรับปรุงคอกเลี้ยงสัตว เพื่อปรับปรุงใหเปน กอสราง/ปรับปรุง - 3,000,000     1,000,000 500,000 500,000 จํานวน เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

เศรษฐกิจ ภายในศูนยบริการ สถานที่สําหรับใหความรู คอกเลี้ยงสัตว โดยพัฒนา ประชาชน ในจังหวัดระยอง 

การพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ใหสามารถรองรับ ที่เขามา ไดรับความรูดานการ

จังหวัดระยอง หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู เศรษฐกิจของประชาชน จํานวนประชาชนและ เยี่ยมชม เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในจังหวัดระยอง เยาวชนที่เขามาศึกษาดูงาน เพิ่มมากขึ้น

9 กอสรางกังหันลม ภายใน เพื่อกอสรางกังหันลม 1.กอสรางกังหันลม - 7,500,000     1,500,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ศูนยบริการการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดง สําหรับใชในการผลิต ผลิตกระแสไฟฟา ประชาชน ปลวกแดงตามพระราช

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง กระแสไฟฟาและ 2.กอสรางกังหันลงเพื่อการ ที่เขามา ดําริจังหวัดระยองมี

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง สงเสริมใหเปนแหลง ทองเที่ยว เยี่ยมชม กังหันลมสําหรับผลิต

จ.ระยอง ทองเที่ยว กระแสไฟฟาและ

สามารถพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยว

10 ปรับปรุงฐานการเรียนรู ภายใน เพื่อปรับปรุงใหเปน ปรับปรุงฐานการเรียนรู - 20,000,000   10,000,000   5,000,000 5,000,000 จํานวน ศูนยบริการการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดง สถานที่สําหรับให จํานวน 5 ฐาน ประชาชน ปลวกแดงพระราชดําริ

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง ความรูของประชาชนและ ที่เขามา จังหวัดระยองมีฐานการ

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง เยาวชนในจังหวัดระยอง เยี่ยมชม เรียนรูสําหรับใหบริการ

จ.ระยอง กับประชาชนและ

เยาวชนในจังหวัดระยอง 

11 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารอบรม เพื่อปรับปรุงศูนยการ ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน - - 5,000,000 5,000,000 - จํานวน เยาวชนและประชาชน สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดงตาม เรียนรูตามแนว อาคารอบรมศูนยบริการ ประชาชน ในจังหวัดระยอง ไดรับ

พระราชดําริจังหวัดระยอง หมูที่ 6 พระราชดําริเศรษฐกิจ การพัฒนาปลวกแดง ที่เขามา ความรูตามแนวพระราช

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พอเพียง ตามพระราชดําริ เยี่ยมชม ดําริเศรษฐกิจพอเพียง
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 พัฒนาศูนยฝกอบรมแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาศูนยฝกอบรม กอสรางอาคารตางๆ ดังนี้ - - 4,705,000 4,705,000 - จํานวน ศูนยบริการการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ภายในศูนยบริการ การพัฒนา และอาคารประกอบอื่น ๆ 1.กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ประชาชน ปลวกแดง ตามพระราช

ปลวกแดงตามพระราชดําริ ภายใน ภายในศูนยบริการ การ ชั้นเดียว ขนาดกวาง 20 ม. ที่เขามา ดําริจังหวัดระยอง 

บริเวณศูนยปรับปรุงฐานเรียนรู พัฒนาปลวกแดงตาม ยาว 40 ม. หรือมีพื้นที่ใช เยี่ยมชม มีอาคารสถานที่พรอม

พื้นฐานดานขาวหมูที่ 6 ต.แมน้ําคู พระราชดําริจังหวัด สอยไมนอยกวา 800 ตร.ม. สําหรับตอนรับ

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยอง 2.กอสรางบานพักอาคาร ประชาชนที่เขามา

สําเร็จรูปโครงเหล็กชั้นเดียว เยี่ยมชม

ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอย

กวา 30 ตร.ม.

3.กอสรางอาคารเครื่องสี

ขาว ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 

5 ม. หรือมีพื้นที่ใชสอยไม

นอยกวา 20 ตร.ม. พรอม

เครื่องสีขาว รุน 2 หินขัด

4.กอสรางหองน้ํา-หองสุขา

ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 

12.50 ม. จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

13 กอสรางศูนยแสดงพันธุปลาน้ําจืด เพื่อกอสรางศูนยแสดง กอสรางอาคารแสดง - 10,000,000   5,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

ภายใน ศูนยบริการ การพัฒนา พันธุปลาน้ําจืดสําหรับ พันธุปลาน้ําจืด ประชาชน ในจังหวัดระยอง 

ปลวกแดงตามพระราชดําริ ใหความรูกับประชาชน ที่เขามา ไดรับความรูดานการ

จังหวัดระยอง หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู และเยาวชนในจังหวัด เยี่ยมชม เลี้ยงพันธุปลาน้ําจืด

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยอง เพิ่มมากขึ้น

14 สรางชองทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวก สรางชองทางพิเศษ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวน ประชาชนไดรับความ กองพัสดุฯ

ตรวจสภาพรถตามกฎหมาย และรวดเร็วใหกับ สําหรับตรวจสภาพรถ ประชาชนที่ สะดวกและรวดเร็วในการ กองชาง

วาดวยรถยนต ประชาชนในการมารับ เพิ่มอีก 1 ชอง ไดรับ ใหบริการของสํานักงาน

บริการ ความสะดวก ขนสงจังหวัดระยอง
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 คาเก็บและขนขยะมูลฝอยบริเวณ เพื่อใหการปฏิบัติงาน คาเก็บและขนขยะมูลฝอย 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จํานวน การดําเนินงานของ กองแผนฯ

สะพานทาเทียบเรือเกาะเสม็ด เปนไปตามระเบียบ บริเวณสะพานทาเทียบเรือ                                                                                                 ปริมาณขยะ อบจ.รย. ดําเนินไป

เกาะเสม็ด ที่ลดลง ดวยความเรียบรอย

16 จัดจางติดตั้งระบบไฟฟาเพื่อรองรับ เพื่อจัดตั้งศูนยการ จัดจางติดตั้งระบบไฟฟาเพื่อ - 305,000 305,000 - - จํานวน เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

เครื่องปรับอากาศ เพื่อใชในราชการ เรียนรูดานการเกษตร รองรับเครื่องปรับอากาศเพื่อ ประชาชน ในจังหวัดระยอง ไดรับ

ภายในศูนยบริการการพัฒนา ใหกับประชาชน ใชในราชการของโครงการ ที่เขามา ความรูดานการเกษตร 

ปลวกแดงตามพระราชดําริ หมูที่ 6 พัฒนาศูนยฝกอบรมแบบ เยี่ยมชม กสิกรรมธรรมชาติเพิ่ม

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ครบวงจรภายในศูนยบริการ มากขึ้น

การพัฒนาปลวกแดงตามแนว

พระราชดําริจังหวัดระยอง 

ภายในบริเวณอาคารตอนรับ

และใหความรูเชิงทฤษฎี 

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

17 แหลงทองเที่ยวตามรอย เพื่อจัดทําปายทางเขา กอสรางปายทางเขา - - 17,000,000 17,000,000 - จํานวน ศูนยบริการการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ศาสตรพระราชาสูการเชื่อมโยง โครงการศูนยบริการ โครงการศูนยบริการการ ประชาชน ปลวกแดงตามพระราช

แหลงทองเที่ยว"ปายทางเขาโครงการ" การพัฒนาปลวกแดง พัฒนาปลวกแดงตาม ที่เขามา ดําริจังหวัดระยอง

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ พระราชดําริจังหวัดระยอง เยี่ยมชม มีปายทางเขาโครงการ

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง พรอมระบบจอ LED 

จ.ระยอง พรอมระบบจอ 

LED (ตามแบบอบจ.รย.)

18 ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมติดตั้งระบบ เพื่อปรับปรุงใหเปน ปรับปรุงภูมิทัศน โดยการ - 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - จํานวน ประชาชนไดรับความ กองชาง

ไฟฟาบริเวณหอเฉลิมพระเกียรติฯ สถานที่สําหรับให จัดทํามานน้ําพุ พรอมติดตั้ง ประชาชนที่ สะดวกและรวดเร็ว

ภายในศูนยบริการ การพัฒนา ความรูกับประชาชนและ ระบบไฟฟา,หองควบคุม ไดรับ ในการใหบริการของ

ปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัด เยาวชนในจังหวัดระยอง บริเวณหอเฉลิมพระเกียรติฯ ความสะดวก สํานักงานขนสง

ระยอง จังหวัดระยอง

รวม 20,039,000   164,844,000 227,951,000 133,746,000 67,041,000   
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนา

                                 ไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาภาคเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางโรงเรียนคุณธรรมภายใน เพื่อเปนสถานที่อบรม กอสรางโรงเรียนคุณธรรม - 50,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน เยาวชนในจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

ศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดง คุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดสรางคายลูกเสือ เยาวชน มีสถานที่ในการอบรม

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง ใหกับเยาวชนใน คุณธรรม รายละเอียดดังนี้ ที่เขารับ ดานคุณธรรมและ

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง 1.จัดทําอาคารที่พัก การอบรม จริยธรรม

จ.ระยอง 2.จัดทําโครงสรางพื้นฐาน

เชน ถนน,น้ําประปา,ไฟฟา

และระบบภายในตาง ๆ 

3.จัดทําฐานทดสอบกําลังใจ 

 4.กอสรางรั้ว ค.ส.ล.บริเวณ

รอบคาย

5.กอสรางรั้วลวดหนาม

บริเวณรอบคาย

6.ปรับพื้นที่โดยการถมดิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 สงเสริมอาชีพตามแนว เพื่อสงเสริมอาชีพ อบรม ใหความรูดานอาชีพ  - 200,000  -  -  - จํานวน ผูเขารับการอบรม สํานักปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารับ มีความรูในแนวทางการ

พอเพียง การอบรม สงเสริมอาชีพเพิ่มมากขึ้น

3 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรู เพื่อใหมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 8,150,000 8,150,000  -  - จํานวน ประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัดฯ

อเนกประสงค หมูที่ 1 ต.น้ําเปน สําหรับเรียนรูตาม ชั้นเดียวขนาดกวาง 30 ม. ประชาชน ในการฝกอาชีพตาม

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง แนวทางปรัชญา ยาว 70 ม. ที่มาใชบริการ แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ตามแบบ อบจ.รย.) ภายในอาคาร เศรษฐกิจพอเพียง 

4 กอสรางอาคารศูนยการเรียนรู เพื่อใหมีสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล.  - 15,000,000 15,000,000  -  - จํานวน ประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัดฯ

การฝกอาชีพตามแนวทางปรัชญา สําหรับฝกอาชีพ ชั้นเดียวขนาดกวาง 14 ม. ประชาชน ในการฝกอาชีพตาม

เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 3 ตามแนวทาง ยาว 51 ม.หรือมีพื้นที่ใช ที่มาใชบริการ แนวทางปรัชญา

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ปรัชญาเศรษฐกิจ สอยไมนอยกวา 714 ตร.ม. ภายในอาคาร เศรษฐกิจพอเพียง 

พอเพียง จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบจ.รย.)

5 พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ เพื่อใหเปนหมูบานที่มี - จัดทัศนศึกษาดูงาน 200,000 200,000 - - - จํานวน ประชาชนในหมูบาน กองแผนฯ

พอเพียง "อยูเย็นเปนสุข" การพัฒนาอยางสมดุล - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หมูบาน มีการพึ่งพาตนเอง

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ - จัดทําขอมูลศูนยการ ที่ไดรับ จิตใจเขมแข็ง

สังคมและสิ่งแวดลอม เรียนรูของชุมชน การพัฒนา และคุณภาพชีวิตที่ดี

6 อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อสรางความเขมแข็ง จัดอบรมทัศนศึกษาดูงาน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จํานวน ประชาชนในจังหวัด กองแผนฯ

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพผูนําชุมชน ใหกับองคกรและ ผูนําชุมชน เยาวชน และสตรี ผูอบรม ระยองมีรายไดเพิ่มขึ้น

อาสาสมัคร สตรี และกลุมอาชีพตางๆ สงเสริมอาชีพพัฒนา ผูนําทองถิ่น/ทองที่ของทุก ผูนําชุมชน/หมูบาน

ในจังหวัดระยอง รายไดใหประชาชน ตําบลในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง มีศักยภาพ

7 สงเสริมและแกไขปญหา เพื่อสงเสริมและพัฒนา จัดอบรม/ประชาสัมพันธ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ประชาชนไดรับ กองแผนฯ

การประกอบอาชีพของประชาชน อาชีพใหกับประชาชน ทัศนศึกษาดูงานและสงเสริม ผูอบรม ความรูและนําไป

จังหวัดระยอง ในจังหวัดระยอง พัฒนาอาชีพตาง ๆ ใหกับ พัฒนาอาชีพ

กลุมอาชีพในจังหวัดระยอง

รวม 31,200,000   104,550,000 74,150,000   41,000,000   41,000,000   
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ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนา

                                 ไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาภาคเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ศึกษาเรียนรูตามรอยพอหลวง เพื่อสงเสริมใหเด็ก จัดอบรม ศึกษาดูงาน 5,000,000 5,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวน เด็ก เยาวชนและ สํานักปลัดฯ

เยาวชนและประชาชน ใหกับเด็ก เยาวชนและ ผูเขารับ ประชาชนในจังหวัด

ในจังหวัดระยองได ประชาชนในจังหวัดระยอง การอบรม ระยอง ไดรับความรู

เรียนรูหลักปรัชญา ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงและ

นําไปปรับใชในชีวิต

ประจําวันได

2 พัฒนาศูนยฝกอบรมแบบครบวงจร เพื่อสงเสริมอาชีพ 1.ปรับปรุงศูนยฝกอบรม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - จํานวนศูนย ประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัดฯ

ภายในศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง แกประชาชน ภายในศูนยบริการฯ ที่ไดรับ ในการจําหนายสินคา

ตามพระราชดําริ 2.กอสรางอาคารศูนยฝก การปรับปรุง

อบรมภายในศูนยฯ

3.สรางอาคารรับรอง

ภายในศูนยฯ

4.ขยายเขตไฟฟา

5.ขยายเขตประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 บริหารจัดการตลาดกลางและผลผลิต เพื่อเปนการสนับสนุน เสริมสรางความรู ความ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวน ผลผลิตทางการเกษตร สํานักปลัดฯ

ทางการเกษตรจังหวัดระยอง การแกไขปญหาผลผลิต เขาใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยว เกษตรกร มีคุณภาพมากขึ้นและ

ดอยคุณภาพอันเปน กับการพัฒนาคุณภาพ ที่มีรายได ตรงตามความตองการ

สาเหตุสําคัญที่สงผล ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ของตลาดทั้งในและ

ใหราคาผลผลิตตกต่ํา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตางประเทศ

เปนประจําทุกป

4 จัดตั้งจุดกระจายผลไม เพื่อใหมีสถานที่จัด เกิดเครือขายระหวางกลุม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุม กลุมเกษตรกรมีสถานที่ สํานักปลัดฯ

จําหนายผลผลิตทาง เกษตรกรกับผูรับซื้อผลผลิต เกษตรกร จัดจําหนายผลผลิต

การเกษตรไดในราคา มีรายได ทางการเกษตรและ

ที่เปนธรรม เพิ่มขึ้น สามารถกระจายสินคา

ถึงผูบริโภคในราคา

ที่เปนธรรม

5 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความ เพื่อใหศูนยแสดงและ คาใชจายในการจางเหมา - 864,000 984,000 984,000 984,000 ความพึงพอใจ ศูนยบริการ สํานักปลัดฯ

ปลอดภัย ศูนยแสดงและจําหนาย จําหนายสินคา เจาหนาที่รักษาความ ของผูที่มาใช การพัฒนาปลวกแดง

สินคาอุตสาหกรรมและสินคา อุตสาหกรรมและสินคา ปลอดภัยศูนยแสดงและ บริการ ตามพระราชดําริ

ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑชุมชน จําหนายสินคาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง บริเวณ 

ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (OTOP) และสินคาผลิตภัณฑชุมชน อางเก็บน้ําดอกกราย

มีความปลอดภัย (OTOP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

มีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

6 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความสะอาด เพื่อใหศูนยแสดงและ คาใชจายในการจางเหมา - 442,800 442,800 442,800 442,800 ประเมินความ ศูนยบริการ สํานักปลัดฯ

ศูนยแสดงและจําหนาย จําหนายสินคา เจาหนาที่รักษาความสะอาด พึงพอใจ การพัฒนาปลวกแดง

สินคาอุตสาหกรรมและสินคา อุตสาหกรรมและสินคา ศูนยแสดงและจําหนาย ในการทํา ตามพระราชดําริ

ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑชุมชน สินคาอุตสาหกรรม ความสะอาด จังหวัดระยอง บริเวณ 

ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (OTOP) มีความ และสินคาผลิตภัณฑ อางเก็บน้ําดอกกราย

ปลอดภัยมีความ ชุมชน (OTOP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

สะอาด เรียบรอย มีความสะอาด เรียบรอย
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7 จางเหมาบํารุงรักษาปายประชาสัมพันธ เพื่อบํารุงรักษา ปาย คาใชจายในการจางเหมา - - 1,043,250 1,043,250 1,043,250 ประเมินความ ศูนยบริการ สํานักปลัดฯ

สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ บํารุงรักษาปายประชาสัม- พึงพอใจ การพัฒนาปลวกแดง

(จอ LED) บริเวณศูนยแสดงและ (จอ LED) ใหสามารถ พันธสงเสริมการทองเที่ยว ในการทํา ตามพระราชดําริ

จําหนายสินคาอุตสาหกรรมและสินคา ใชงานไดเปนปกติ จังหวัดระยอง (จอ LED) ความสะอาด จังหวัดระยอง บริเวณ 

ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) บริเวณศูนยแสดงและ อางเก็บน้ําดอกกราย

ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จําหนายสินคาอุตสาหกรรม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

และสินคาผลิตภัณฑชุมชน มีความสะอาด เรียบรอย

(OTOP) ต.มะขามคู 
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

8 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความ เพื่อใหอาคารสํานักงาน คาใชจายในการจางเหมา - 235,200 984,000 984,000 984,000 ความพึงพอใจ ศูนยบริการ สํานักปลัดฯ

ปลอดภัยสถานที่ราชการของ (ศูนยบริการ การพัฒนา เจาหนาที่รักษาความ ของผูที่มาใช การพัฒนาปลวกแดง

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ปลวกแดงตาม ปลอดภัยสถานที่ราชการ บริการ ตามพระราชดําริ

(ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง พระราชดําริ ของ อบจ.ระยอง จังหวัดระยอง บริเวณ 

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง จังหวัดระยองบริเวณ (ศูนยบริการการพัฒนา อางเก็บน้ําดอกกราย

บริเวณอางเก็บน้ําดอกกราย อางเก็บน้ําดอกกราย ปลวกแดงตามพระราชดําริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จังหวัดระยองบริเวณ มีความปลอดภัย

มีความปลอดภัย อางเก็บน้ําดอกกราย มากยิ่งขึ้น

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

9 จางเหมาเจาหนาที่รักษาความสะอาด เพื่อใหอาคารสํานักงาน คาใชจายในการจางเหมา - 414,000 - - - ประเมินความ ศูนยบริการ สํานักปลัดฯ

สถานที่ราชการขององคการบริหาร (ศูนยบริการ การพัฒนา เจาหนาที่รักษาความสะอาด พึงพอใจ การพัฒนาปลวกแดง

สวนจังหวัดระยอง (ศูนยบริการ ปลวกแดงตาม สถานที่ราชการ ของ อบจ. ในการทํา ตามพระราชดําริ

การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ พระราชดําริ ระยอง (ศูนยบริการการพัฒนา ความสะอาด จังหวัดระยอง บริเวณ 

จังหวัดระยอง บริเวณอางเก็บน้ํา จังหวัดระยองบริเวณ ปลวกแดงตามพระราชดําริ อางเก็บน้ําดอกกราย

ดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง อางเก็บน้ําดอกกราย จังหวัดระยองบริเวณ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง อางเก็บน้ําดอกกราย มีความสะอาด เรียบรอย

มีความสะอาด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เรียบรอย
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10 จางศึกษาและออกแบบพื้นที่ 1.เพื่อรวบรวมขอมูล 1.ศึกษาและออกแบบพื้นที่ 5,000,000 - - - - จํานวน เยาวชนและประชาชน กองแผนฯ

จัดแสดงโครงการตามพระราชดําริ พระราชกรณียกิจของ จัดแสดงโครงการ ประชาชน ในจังหวัดระยอง 

และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ ตามพระราชดําริ ที่เขามา ไดรับความรูตามแนว

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระเจาอยูหัวฯ และพระราชกรณียกิจ เยี่ยมชม พระราชดําริ

รัชกาลที่ 9 ของพระบาทสมเด็จ เศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาพื้นที่ใหเปน พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9

ศูนยการเรียนรูและ 2.กอสรางหอเฉลิม 20,000,000   10,000,000 - - -

นวัตกรรมของ พระเกียรติและติดตั้ง

จังหวัดระยอง ระบบการบริหารจัดการ

3.ศึกษาความเหมาะสมใน 10,000,000   - - - -

การพัฒนาเปนศูนยการ

เรียนรูอัจฉริยะเกษตร 4.0

และสถาบันผลิตชางเทคนิค

นวัตกรรม

4.ออกแบบศูนยเรียนรู - 4,000,000     - - -

อัจฉริยะ เกษตร 4.0 และ

สถาบันผลิตชางเทคนิค  

นวัตกรรม

11 จัดตั้งศูนยเรียนรูและอบรม เพื่อสงเสริมวิจัยพัฒนา ดําเนินการจัดตั้งศูนยเรียนรู 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผลผลิต ประชาชนมีความรู สํานักปลัดฯ

การปลูกพืชไรดิน (Hydroponic) และถายทอดเทคโนโลยี และจัดอบรมใหความรู มีคุณภาพ ความเขาใจ เทคโนโลยี

ดานการผลิตและการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้ การตลาดสามารถ

ตลาด  - จัดซื้อเมล็ดพืช จําหนายผลิตภัณฑ

 - จัดซื้อปุยเคมี การเกษตร

 - จัดซื้อวัสดุเคมีทางการ ไดหลากหลายชองทาง

เกษตร
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12 อบรมการวางระบบน้ํา เพื่อการเกษตร เพื่อสงเสริม พัฒนา อบรมการวางระบบน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนประชาชน เกษตรมีความรู สํานักปลัดฯ

แบบมืออาชีพ หลักการออกแบบ ใหกับเกษตรกร ที่เชารับ ความเขาใจหลักการ

และการใหน้ําแกพืช จํานวน 200 คน การอบรม ใหน้ําแกพืช

13 ปรับปรุงอาคารภายในศูนยบริการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใน ติดตั้งฝาชายคาและงานระบบ - 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวน ประชาชนในระยอง สํานักปลัดฯ

การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ ศูนยบริการ การพัฒนา เครื่องปรับอากาศอาคาร C ผูอบรม มีสถานที่สําหรับใหความรู

จังหวัดระยอง หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู ปลวกแดงตามพระราช จํานวน 1 ชุด (ตามแบบ ดานการเกษตรตามแนว

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ดําริฯ สําหรับใหความรู อบจ.รย.) พระราชดําริเศรษฐกิจ

ดานการเกษตรกับ พอเพียง

ประชาชนจังหวัดระยอง

14 พัฒนาศูนยบริการ การพัฒนาปลวกแดง เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใน ปรับปรุงคอกแกะ สําหรับ - 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน ประชาชนในระยอง สํานักปลัดฯ

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง หมูที่ 6 ศูนยบริการ การพัฒนา ใหความรูดานการเกษตร ผูอบรม มีสถานที่สําหรับใหความรู

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ปลวกแดงตามพระราช และปศุสัตว (ตามแบบ ดานการเกษตรและปศุสัตว

ดําริฯ สําหรับใหความรู อบจ.รย.) ตามแนวพระราชดําริ

ดานการเกษตรและ เศรษฐกิจพอเพียง

ปศุสัตวกับประชาชน

จังหวัดระยอง

15 ทัศนศึกษา ดูงาน การเกษตรแปรรูป เพื่อสงเสริมใหกลุม จัดอบรมประชาชน 600,000 600,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองแผนฯ

อําเภอเมืองระยอง เกษตรกรและกลุมอาชีพ และกลุมอาชีพ ผูอบรม ความรูและนําไป

จังหวัดระยอง การเกษตรไดรับ ในเขตพื้นที่เมืองระยอง พัฒนาอาชีพ

ประสบการณจากกลุม

การเกษตรที่ประสบ

ความสําเร็จ

16 สงเสริมการเรียนรูเกษตร เพื่อสงเสริมการเรียนรู จัดอบรม ศึกษาดูงาน 1,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน เยาวชนและประชาชนใน กองแผนฯ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตามแนวพระราชดําริ ใหความรูกับเยาวชนและ ผูอบรม จังหวัดระยองไดรับความ

เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในจังหวัดระยอง รูตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

17 ศูนยเรียนรูเทคโนโลยี เพื่อเปนแหลงเรียนรู กอสรางศูนยเรียนรูเทคโนโลยี 5,000,000 5,000,000 2,000,000     2,000,000     2,000,000     จํานวน เกษตรกรไดรับ กองแผนฯ

ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง ทางดานการเกษตร ทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ ประชาชน ความรูทางดาน กองชาง

จังหวัดระยอง ที่เขามาเรียน เทคโนโลยี 

18 ตามแนวพระราชดําริ เพื่อสงเสริมกลุมเกษตรกรจัดอบรมประชาชน 2,000,000 2,000,000 - - - จํานวน ประชาชนไดรับ กองแผนฯ

"ออรแกนิค ฟารม" ปลูกพืชปลอดสารพิษ และกลุมอาชีพปลูกพืช ผูอบรม ความรูและนําไป

อางเก็บน้ําดอกกราย แบบออรแกนิคฟารม แบบออรแกนิคฟารม พัฒนาอาชีพ

จํานวน 50 คน

19 จัดงานวันรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อใหประชาชน จัดงานวันรําลึกใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน ประชาชนไดเขารวม กองแผนฯ

ของพระบาทสมเด็จพระบรม มีสวนรวมในกิจกรรม พระมหากรุณาธิคุณของ ผูเขารวมงาน กิจกรรมวันรําลึก

ชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระบรม ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

มหาราช บรมนาถบพิตร ชนกาธิเบศมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14

กรกฎาคม ของทุกป

20 พัฒนาศูนยบริการการพัฒนา เพื่อกอสรางศูนยการ 1.กอสรางปรับปรุงถนน 17,715,000 17,715,000 - - - จํานวน เยาวชนและประชาชน กองแผนฯ

ปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัด เรียนรูตามแนว ภายในโครงการ ประชาชน ในจังหวัดระยอง 

ระยอง หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู พระราชดําริเศรษฐกิจ 2.ติดตั้ง GUARD RAIL ที่เขามา ไดรับความรูตามแนว

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พอเพียง ตามแนวขอบถนนสันเขื่อน เยี่ยมชม พระราชดําริ

3.ขยายเขตไฟฟา เศรษฐกิจพอเพียง

4.ขยายเขตประปา

5.ติดตั้งเสาไฟฟาไฮแมส

จํานวน 5 ตน

21 จัดงานประเพณีเทศกาล เพื่อใหชาวสวนผลไม จัดงานเทศกาลผลไมประจําป 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน เศรษฐกิจการคา กองแผนฯ

ผลไมประจําจังหวัดระยอง  ในเขตจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง กิจกรรม ผลไมในภาพรวม

ไดขายผลผลิตทาง ของจังหวัดระยองดีขึ้น

การเกษตร
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

22 กอสรางศูนยการเรียนรู เพื่อนําความรูที่ไดไป - กอสรางอาคารศูนย 2,000,000 2,000,000 - - - จํานวน ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรับใชในการดํารงชีพ การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

- จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ที่เขามาเรียน พอเพียงมาปรับใชได

23 กอสรางอาคารศูนยรวบรวมผลผลิต เพื่อใชเปนสถานที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. - 5,000,000 - - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ทางการเกษตรอําเภอแกลง จําหนายผลผลิตทาง ชั้นเดียว ขนาดกวาง 30 ม. ประชาชนที่ไดรับ สําหรับรวบรวมผลผลิต กองแผนฯ

หมูที่ 3 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง การเกษตร ยาว 42 ม. หรือมีพื้นที่ ประโยชน ทางการเกษตร

ใชสอยจํานวนไมนอยกวา 

1,260 ตร.ม. 'จํานวน

1 หลัง (ตามแบบ อบจ.รย.)

24 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อเปนศูนยการ กอสรางอาคาร - 6,000,000 - - - รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

บานหนองกรับ หมูที่ 3 ต.หนองบัว จําหนายสินคาและ อเนกประสงค ประชาชนที่ไดรับ ใชประโยชนในการฝก กองแผนฯ

อ.บานคาย จ.ระยอง สงเสริมอาชีพเพิ่ม ประโยชน อาชีพและจําหนายสินคา

รายไดใหกับประชาชน

25 กอสรางอาคารศูนยรวบรวมผลผลิต เพื่อใหมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนก  - 6,578,000 6,578,000  -  - จํานวน ประชาชนมีสถานที่ กองแผนฯ

ทางการเกษตรระดับอําเภอเขาชะเมา สําหรับรวบรวม ประสงคขนาดกวาง 40 ม. ประชาชน สําหรับรวบรวม

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 52 ม. หรือมีพื้นที่ ที่มาใชบริการ ผลผลิตทางการ

ระดับอําเภอ ใชสอยไมนอยกวา 2,080 ภายในอาคาร เกษตรระดับอําเภอ

ตร.ม. จํานวน 1 หลัง 

(ตามแบบ อบจ.ระยอง)

26 ปรับปรุงซอมแซมศูนยแสดงและ เพื่อปรับปรุงและ ปรับปรุงซอมแซม  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน เกษตรกรในจังหวัด กองแผนฯ

จําหนายสินคาอุตสาหกรรมและสินคา ซอมแซมศูนยแสดง ศูนยแสดงและจําหนาย เกษตรกร ระยอง มีสถานที่

ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และจําหนายสินคา สินคาอุตสาหกรรมและ ที่เขามา ในการรองรับสินคา

ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อุตสาหกรรมและ สินคาผลิตภัณฑชุมชน จําหนายสินคา เกษตรอยางเพียงพอ

สินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)

ใหมีความพรอมในการ

รองรับสินคาของเกษตร

กรในจังหวัดระยอง
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   6.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

27 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่ กอสรางอาคาร - 10,000,000 - - - รอยละของ ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหนองฆอ (ตลาดประชารัฐ) หมูที่ 7 จําหนายผลผลิตทาง อเนกประสงค ประชาชนที่ไดรับ สําหรับจําหนายสินคา กองแผนฯ

ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง การเกษตร ประโยชน ทางการเกษตร

28 กอสรางอาคารศูนยเรียนรูเทคโนโลยี เพื่อใชเปนศูนยเรียนรู กอสรางอาคาร ค.ส.ล. - 9,700,000 9,700,000 - - รอยละของ ประชาชนมีศูนยเรียนรู กองชาง

ทางการเกษตร หมูที่ 3 ต.บานคาย ดานการเกษตร และเปน ชั้นเดียว ขนาดกวาง 40 ม. ประชาชนที่ไดรับ และศูนยเผยแพรขอมูล กองแผนฯ

อ.บานคาย จ.ระยอง เปแผยแพรขอมูลและ ยาว 60 ม. หรือมีพื้นที่ ประโยชน ดานการเกษตร

บริการขาวสารดาน ใชสอยไมนอยกวา 2,400

การเกษตร ตร.ม. จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

29 สงเสริมการเกษตร เพื่อใหความรูดานการ ฝกอบรมและจัดกิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเกษตรกร ประชาชนในจังหวัด กองแผนฯ

และถายทอดความรู เกษตรกับประชาชน ดานการเกษตร ประชาชน ระยองมีความรู ความ

สูประชาชน ในจังหวัดระยอง ที่เชารวม เขาใจดานการเกษตร

โครงการ มากขึ้น
30 จัดงาน"เทศกาลผลไมและ เพื่อจัดกิจกรรมงาน คาใชจายตามโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนประชาชน จังหวัดระยอง มีกืจกรรม กองแผนฯ

ของดีจังหวัดระยอง" เทศกาลผลไมและ "เทศกาลผลไมและ ที่เชารวม สงเสริมดานการเกษตร

ของดีจังหวัดระยอง ของดีจังหวัดระยอง" กิจกรรม มากขึ้น

31 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อเปนศูนยการ กอสรางอาคาร - - 2,700,000 - - รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

หมูที่ 5 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง จําหนายสินคาและ อเนกประสงค ประชาชนที่ไดรับ ใชประโยชนในการฝก กองแผนฯ

สงเสริมอาชีพเพิ่ม จํานวน 1 หลัง ประโยชน อาชีพและจําหนายสินคา

รายไดใหกับประชาชน

32 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อเปนศูนยการ กอสรางอาคาร - - 10,000,000 - - รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

หมูที่ 2 ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง จําหนายสินคาและ อเนกประสงค ประชาชนที่ไดรับ ใชประโยชนในการฝก กองแผนฯ

สงเสริมอาชีพเพิ่ม ขนาด 60 x 30 ม. ประโยชน อาชีพและจําหนายสินคา

รายไดใหกับประชาชน

รวม 93,555,000   112,089,000   70,972,050   36,994,050   36,994,050   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผ. 02/1 
บัญชโีครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
  1.2 การศึกษา 2 22,300,000   1 13,800,000   3 36,100,000   
  1.3 การศาสนา วัฒนธรรมและ
        นันทนาการ 6 22,000,000   4 12,200,000   3 16,350,000   1 1,000,000     14 51,550,000   

รวม 6 22,000,000   6 34,500,000   4 30,150,000   1 1,000,000     17 87,650,000   
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างสมดุลและยั่งยืน
  2.1 การศาสนา วัฒนธรรมและ
        นันทนาการ 5 45,000,000   4 18,500,000   3 15,500,000   1 5,000,000     13 84,000,000   

รวม 5 45,000,000   4 18,500,000   3 15,500,000   1 5,000,000     13 84,000,000   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ.01แบบ ผ.01
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ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  3.3 เคหะและชุมชน 1 30,000,000     1 30,000,000     2 74,000,000     1 30,000,000     5 164,000,000     

รวม 1 30,000,000        1 30,000,000        2 74,000,000        1 30,000,000        0 0 5 164,000,000     
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4.2 บริหารงานทั่วไป 1 2,500,000       1 2,500,000       2 5,000,000     
4.3 รักษาความสงบ 1 6,200,000       6,200,000     

รวม 2          8,700,000     1          2,500,000     -       -                -       -                -       -                2          11,200,000   
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดุลและยั่งยืน
  5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 130 907,114,387     166 1,213,561,980   147 1,243,786,650   45 353,327,500   488 3,717,790,517   

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

รวม 136 947,214,387     170 1,237,161,980   150 1,264,886,650   48 374,427,500     0 0 504 3,823,690,517   
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเกษตร เศรษฐกิจ และปรับ
โครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 150 1,052,914,387   182 1,322,661,980   159 1,384,536,650   51 410,427,500     0 0 541 4,170,540,517   

หน้า 500



หนา 501

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหประชาชน ขยายลูวิ่งเปนขนาด - - 3,850,000 - - สนามกีฬาที่ได ประชาชน อบจ.

สาธารณะอําเภอเมืองระยอง ทั่วไปมีสนามกีฬาที่ กวาง 8.00 เมตร มาตรฐาน ทั่วไปมีสนาม ระยอง

หมูที่ 1 ตําบลนาตาขวัญ ไดมาตรฐานใชในการ ยาว 440 เมตร กีฬาที่ได อบต.

อําเภอเมืองระยอง ออกกําลังกาย และ พรอมเสริมผิวลูวิ่ง มาตรฐาน นาตาขวัญ

จังหวัดระยอง เลนกีฬา ดวยแอสฟลติกส ในการออก

คอนกรีตและติดตั้ง กําลังกายและ

ไฟฟาสองสวาง เลนกีฬา

(HighMast) สูง 20

เมตร จํานวน 3 ตน

- - 0 0 3,850,000 0 - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงคโครงการที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เขตอําเภอเมืองระยอง

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 502

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

                             และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการขยะกลับฝง หมูที่ 4 เพื่อนําขยะตกคาง นําขยะจากเกาะเสม็ด 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - ขยะตกคางสะสม ปญหาขยะ อบจ.

บานเกาะเสม็ด ตําบลเพ สะสม บนพื้นที่ มาบริหารจัดการบน บนพื้นที่เกาะเสม็ด มูลฝอย ระยอง

อําเภอเมืองระยอง เกาะเสม็ดออกมา ฝง อําเภอเมืองระยอง ไดรับการกําจัด ไดรับการ อบต.เพ

จังหวัดระยอง กําจัดอยางถูกหลัก จังหวัดระยอง อยางถูกหลัก จัดการอยาง

สุขาภิบาล สุขาภิบาล เปนระบบ

และมี

ประสิทธิภาพ

ไมมีปริมาณ

ขยะสะสมและ

ตกคางบน

เกาะเสม็ด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอเมืองระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02/1



หนา 503

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2 โครงการบํารุงรักษาและพัฒนา เพื่อบํารุงรักษา อางเก็บน้ําไดรับการบํารุง - - 44,000,000 - - อางเก็บน้ําไดรับการ อางเก็บน้ํา อบจ.

อางเก็บน้ําเกาะเสม็ด หมูที่ 4 และพัฒนาอางเก็บน้ํา รักษาและพัฒนาใหอยู บํารุงรักษาและพัฒนา ไดรับการ ระยอง

บานเกาะเสม็ด ตําบลเพ ใหมีสภาพดีกักเก็บน้ํา ในสภาพดี ใหอยูในสภาพดี บํารุงรักษา อบต.เพ

อําเภอเมืองระยอง ไวใชไดอยางพอเพียง กักเก็บน้ําไวใชได และพัฒนา

จังหวัดระยอง สามารถรองรับ อยางพอเพียง ใหอยูในสภาพ

การทองเที่ยวได สามารถรองรับการ ดี กักเก็บน้ํา

ทองเที่ยวได ไวใชไดอยาง

พอเพียง

สามารถ

รองรับการ

ทองเที่ยวได

- - 30,000,000 30,000,000 74,000,000 30,000,000 0 - - -รวม 2 โครงการ



หนา 504

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการกอสราง เพื่อใหมีการระบาย กอสรางวางทอ 1,600,000 2,360,000 - - - จํานวนถนนที่มีการ ระบายน้ํา อบจ.

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก น้ําไดสะดวกและ ระบายน้ํา ค.ส.ล. กอสรางวางทอ ออกจากบาน ระยอง

ค.ส.ล. สายกะเฉด - หาดใหญ ลดปญหาน้ําทวม ขนาด Ø  0.80 เมตร ระบายน้ํา เรือนของ ทต.แกลง

ฝงโรงเรียนวัดแกลงบน บานเรือนของ มอก.ชั้น 3 ป 2561 ประชาชนได กะเฉด

หมูที่ 3 ต.กะเฉด ประชาชน จํานวน 360 ทอน สะดวกขึ้น

เชื่อมตอ อบต.กะเฉด ยาวรวม 400 เมตร และลดปญหา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พรอมบอพัก ค.ส.ล.  น้ําทวมขัง

ป 2561 จํานวน 40 บอพัก

ชวง กม.ที่ 1+100 ถึง ป 2562

กม.ที่ 1+500 จํานวน 531 ทอน

ป 2562 ยาวรวม 590 เมตร

ชวง กม.ที่ 1+910 ถึง พรอมบอพัก ค.ส.ล.  

กม.ที่ 1+500 จํานวน 59 บอพัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอเมืองระยอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 505

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อวางทอระบาย ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ๔,๒๐๐,๐๐๐ - - - - ระบบระบายน้ํา แกไขปญหา อบจ.

ระบายน้ํา ซอยไพบูลยนิมิตสุข น้ําขนาด ๐.๘๐ พรอมติดตั้งเสาไฟฟา ที่ไดมาตรฐาน น้ําทวม ระยอง

หมูที่ ๑ ต.เนินพระ พรอมติดตั้ง เมตร พรอมบอพัก กิ่งเดี่ยว ๒ ขางทาง ทต.เนินพระ

ไฟฟากิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ค.ส.ล. จํานวน ๒

จํานวน ๑๒ ตน ขางทาง ความยาว

(รวม ๒ ขางทาง) คาบเกี่ยว ไมนอยกวา ๔๙๐.๐๐

ตอเนื่องกับเทศบาลนครระยอง เมตร พรอมติดตั้งเสา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ไฟฟากิ่งเดี่ยวสูง 

๙.๐๐ เมตร

จํานวน ๑๒ ตน

(รวม ๒ ขางทาง) 

3 กอสรางผนังคอนกรีตเสริม เพื่อปองกันและแกไข กอสรางผนังคอน 11,627,000 - - - - ผนังคอนกรีต มีการเชื่อมโยง อบจ.

เหล็กปองกันตลิ่งพังสองขาง ปญหาน้ําทวม กรีตเสริมเหล็กและ เสริมเหล็กและ ระบบปองกัน ระยอง

ลําคลองทับมาพรอมสะพาน สะพานคนเดิน ยาว ชานพักยาวประมาณ และแกไข ทต.ทับมา

คนเดิน หมูที่ 4 ต.ทับมา ประมาณ 210 เมตร 204 เมตร ปญหาน้ําทวม

อ.เมืองระยอง และผนังคอนกรีต

จ.ระยอง เสริมเหล็กและชานพัก

ยาวประมาณ 

204 เมตร



หนา 506

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 กอสรางถนน สายน้ําคอก - เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. 15,885,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

หนองตะพาน หมูที่ 1 - 4 ไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 12.40 มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ต.น้ําคอก สบายในการสัญจร  เมตร ยาว 1,860 เมตร ยาว 1,860 เมตร สบายในการ ทต.น้ําคอก

อ.เมืองระยอง เชื่อมกับ ไป-มา  หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา

หมูที่ 3 ต.หนองตะพาน หรือพื้นที่ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง 23,064 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนของทาง

ราชการ)

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหการสัญจร ถนนคอนกรีต 3,291,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายทุงลาง – ไปมาระหวางตําบล เสริมเหล็ก ขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

เขาตะแคง หมูที่ ๑ เปนไปโดยสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,016 เมตร สบายในการ อบต.แกลง

อบต.แกลง มีความคาบเกี่ยว รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 1,016.00 สัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 ต.กะเฉด  เมตร หนา 0.15 และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  เมตร หรือ พื้นที่ผิว  

จราจรไมนอย

กวา 6,096

ตารางเมตร
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1.เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. 11,322,000 - - - - จํานวนถนนที่ได มีถนนใชสัญจร อบจ.

เสริมเหล็ก สายบานแลง - มีถนนสําหรับใช ยาวประมาณ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาสะดวก ระยอง

หนองเสมียน หมูที่ 5 เชื่อมตอ ในการคมนาคม 3,145 ม. หนา ยาว 3,145 เมตร ขึ้นการเดินทาง อบต.

ต.นาตาขวัญ สัญจรไป-มา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ไป-มาสะดวก บานแลง

อ.เมืองระยอง 2.เพื่อใชในการ ไมนอยกวา 18,870 ปลอดภัย

จ.ระยอง ขนสงสินคาทาง ตร.ม. ไหลทางลูกรัง มีถนนใชใน

การเกษตร บดอัดแนนกวางขาง การขนสงสินคา

ละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ การเกษตร

ไหลทางลูกรังไมนอยกวา

3,145 ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ 

(ตามแบบของ

ทางราชการ)

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. ชวงที่ 1  4,918,500 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

สายเนินเสาธง - ชากลาว - หมูที่ 6,7,15 กวาง 7  เมตร ยาว  มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หวยมะเฟอง หมูที่ 6,7,15 ไดมีถนนสําหรับใชใน 585  เมตร  หนา ชวงที่1 ยาว 585 ม. สบายในการ อบต.ตะพง

ต.ตะพง เชื่อมตอหมูที่ 7 การคมนาคมอยาง 0.15  เมตร ชวงที่ 2  ชวงที่2 ยาว 420 ม. สัญจรไปมา

ต.เพ อ.เมืองระยอง สะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร  ยาว  และปลอดภัย

จ.ระยอง 420 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตามแบบ

ของทางราชการ)
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด
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งบประมาณ

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ระยะทางยาว ๖,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

สายจันดี ซอย  ๓ หมูที่  ๔ ไดรับความสะดวก ประมาณ ๑,๕๐๐ ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

ตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง ในการคมนาคม กวาง ๖ ม. ยาว 1,500 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอ หนา ๐.๑๕  ม. สัญจรไปมา กะเฉด

เนื่องกับ ตําบลวังหวา และปลอดภัย

อําเภอแกลง  

จังหวัดระยอง

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. 3,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนไดรับ อบจ.

เหล็กถนนสาย 3320 บริเวณ ไดรับความสะดวก กวาง 22 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ตลาดสังขฤกษ สามแยกเฉลิม สบายในการคมนาคม ยาว 200 เมตร ยาว 200 เมตร สบายในการ อบต.

พระเกียรติ หมูที่ 1 และขนสงผลผลิต หนา 0.23  เมตร คมนาคมและ สํานักทอง

บานสํานักทอง ทางการเกษตร พื้นที่ผิวจราจร ขนสงผลผลิต

ต.สํานักทอง ไมนอยกวา  ทางการเกษตร

อ.เมืองระยอง 4,400 ตารางเมตร

จ.ระยอง สถานที่ดําเนินการ  

(ถนนของอบจ.รย.0117) ถนนสาย 3320  

หมู 1 ต.สํานักทอง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

กลุมเปาหมาย  

 2,500 ครัวเรือน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 ติดตั้งโคมไฟฟาภายนอก เพื่อใหประชาชน โคมไฟฟา - 1,500,000 - - - จํานวนโคมไฟฟา ประชาชน อบจ.

บริเวณทางเดินเทา ถนนสาย มีความปลอดภัย ภายนอกบริเวณทาง ที่ติดตั้ง มีความ ระยอง

3320 ตลาดสังขฤกษ ในชีวิตและทรัพยสิน เดินเทา จํานวน ปลอดภัย อบต.

หมู  1 ต.สํานักทอง การคมนาคม 60 ตน สถานที่ ในชีวิตและ สํานักทอง

อ.เมืองระยอง ปลอดภัย ดําเนินการ หมู  1 ทรัพยสิน

จ.ระยอง ถนนสาย 3320 การคมนาคม

ตลาดสังขฤกษ ปลอดภัยมาก

 ต.สํานักทอง ขึ้น

  กลุมเปาหมาย 

 2,500  ครัวเรือน

11 กอสรางขยายสะพาน เพื่อใหประชาชน ขยายสะพาน - 5,000,000    - - - จํานวนพื้นที่ ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานคอนกรีต มีความสะดวก ระยอง

ถนนสาย 3320 (ตลาดสังขฤกษ) สบายในการ กวาง 22 ม. เสริมเหล็กที่ขยาย สบายในการ อบต.

หมูที่ 1 ต.สํานักทอง คมนาคม และขนสง ยาว 24 ม. คมนาคม และ สํานักทอง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผลผลิตทางการ ตามแบบแปลน ขนสงผลผลิต

(ถนน อบจ.ระยอง) เกษตร ของทางราชการ ทางการเกษตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ประชาชนมีถนน ขนาดกวาง 6 ม. - 3,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได มีถนนใช อบจ.

เสริมเหล็ก สายหวงหลาวโอน- สําหรับใชในการ ยาว 916 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา ระยอง

เขาพระบาท หมูที่ 4 คมนาคมสัญจร หนา 0.15 ม. หรือ ยาว 916 เมตร สะดวก อบต.

ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยว ไป-มา เพื่อใชใน พื้นที่ไมนอยกวา ปลอดภัย บานแลง

ตอเนื่องกับ อบต.ตะพง การขนสงสินคา 5,484 ตรม. ไหล มีถนนใชใน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทางการเกษตร ทางลูกรังบดอัดแนน การขนสง

กวางขางละ 0.50 ม. สินคา

หรือพื้นที่ไหลทาง การเกษตร

ลูกรังไมนอยกวา

916 ตร.ม. พรอม

ปายโครงการ

13 โครงการกอสราง เพื่อแกไขปญหา กอสรางทอระบายน้ํา - 5,000,000    - - - ระบบระบายน้ํา มีระบบการ อบจ.

ระบบระบายน้ํา น้ําทวมขังในพื้นที่ ค.ส.ล.ขนาด Æ 0.80 ที่ไดมาตรฐาน ระบายน้ําที่ดี ระยอง

ถนนสายกลางดง 6 ม. พรอมบอพัก เพิ่มขึ้น ไมเกิดปญหา ทต.

เชื่อมตอระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ยาว 185 ม. น้ําทวมขัง บานเพ

สายกลางดง 6/2 ถนนสายกลางดง 2 ประชาชนได

ทต.บานเพ มีความคาบเกี่ยว กอสรางทอระบายน้ํา รับความ

ตอเนื่องกับ อบต.เพ หมูที่ 1 ค.ส.ล.ขนาด Æ 0.40 ม. สะดวกใน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พรอมบอพัก ค.ส.ล. การสัญจร

ยาว 139 ม.

พรอมซอมแซมผิว

จราจรที่เสียหาย
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14 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน สะพานคอนกรีต - 2,000,000 - - - สะพานคอนกรีต ประชาชน อบจ.

กวาง 7 ม. ยาว 20 ม. ไดรับความสะดวก เสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐาน ไดรับความ ระยอง

ซอยสีเสียด-สุสาน หมูที่ 4 ในการคมนาคม กวาง 7 ม. ยาว 7 เมตร สะดวกในการ อบต.

เชื่อมตอถนนอบจ.สาย เพื่อเชื่อมตอถนน ยาว 20 ม. คมนาคม กะเฉด

สํานักทองหาดใหญ สายหลักของ อบจ. ตามแบบมาตรฐาน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สายสํานักทอง-

อบต.สํานักทอง หาดใหญ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

15 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่ออํานวยความ กอสรางถนน ค.ส.ล. - 13,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

สายน้ําคอก-หนองตะพาน สะดวกและความ กวาง 12.00 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 - 4 ต.น้ําคอก ปลอดภัยใหกับผูใช ยาว 1,300 ม. ยาว 1,300 เมตร สบายในการ ทต.

อ.เมืองระยอง มีความคาบเกี่ยว เสนทาง หนา 0.15 ม. สัญจรไปมา น้ําคอก

ตอเนื่องกับ ต.หนองตะพาน และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง

16 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง 7,800,000    8,390,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ไดมีถนนใชในการ  6 ม. ยาว 1,865 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

ถนนสาย 3139 - ชากบก คมนาคม อยาง หนา 0.05 ม. ยาว 1,865 เมตร สบายในการ อบต.

ซอย 1 และ ซอย 2 หมูที่ 5 สะดวก รวดเร็ว และ สัญจรไปมา นาตาขวัญ

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง มีถนนที่ได และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ มาตราฐาน ปลอดภัย

หมูที่ 4,หมูที่ 10 ต.ชากบก

อ.บานคาย  จ.ระยอง
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17 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ยาว 2,005 ม. - 8,309,800 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 11 และผูที่ เสริมผิวทาง Ac หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

สายศาลเจา-หวยหินดาด สัญจร ไป - มา 5 ซม. กวาง 7 ม. ยาว 2,005 เมตร สบายในการ อบต.ตะพง

หมูที่ 11 ต.ตะพง มีความ ไดรับความสะดวก เสริมผิวไหลทาง สัญจรไปมา

คาบเกี่ยวตอเนื่อง หมูที่ 4 รวดเร็ว Prime Coat และปลอดภัย

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง กวางขางละ 0.50 ม.

จ.ระยอง

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหมีเสนทาง กอสรางผิวจราจร - 5,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

สายบานใน-แหลมยาง คมนาคมที่ได กวางประมาณ 8 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 ต.ทับมา มีความ มาตรฐาน ยาว 824 ม. ยาว 824 เมตร สบายในการ ทต.ทับมา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 3 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. สัญจรไปมา

ต.น้ําคอก อ.เมือง จ.ระยอง หรือมีพื้นผิวคอนกรีต และปลอดภัย

เสริมเหล็กไมนอย

กวา 6,592. ตร.ม.

19 จับเรียงหินใหญบริเวณ เพื่อปองกันการ เรียงหินใหญบริเวณ - 2,500,000 2,500,000 - - เรียงหินใหญ สามารถ อบจ.

ฝายน้ําลนคลองใหญ หมูที่ 3 กัดเซาะของน้ํา ฝายน้ําลนคลองใหญ ความยาว ปองกันการ ระยอง

ต.กะเฉด มีความคาบเกี่ยว บริเวณริมตลิ่ง ยาวฝงละ 175 ม. ฝงละ 157 เมตร กัดเซาะ อบต.

ตอเนื่องกับ ทต.แกลงกะเฉด หนา 0.30 ม. บริเวณริม กะเฉด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตลิ่งได
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20 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงผิวจราจร - 5,000,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

พาราแอสฟลทติกคอนกรีต ซอมแซมผิวจราจร พาราแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

สายเลียบหาดแมรําพึง เดิมที่เสียหาย คอนกรีต สายเลียบ ยาว 660 เมตร สบายในการ ทต.

ทต.บานเพ มีความคาบเกี่ยว หาดแมรําพึง กวาง สัญจรไปมา บานเพ

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 อบต.เพ 13.75 ม. ยาว และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 660 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา

9,075 ตร.ม.

21 ปรับปรุงถนนแอสฟสทติก เพื่อใหมีเสนทาง ปรับปรุงถนน - 20,680,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

คอนกรีตถนนสายทับมา - คมนาคมที่ได แอสฟสทติกเปนถนน มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

เกาะพรวด ระยะ 2 หมูที่ 1 มาตรฐานปองกัน ค.ส.ล.กวาง 12 ม. ยาว 2,300 เมตร สบายในการ ทต.ทับมา

ต.ทับมา มีความคาบเกี่ยว และแกไขปญหา ยาว 2,300 ม. สัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ต.น้ําคอก น้ําทวม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 27,300 ตร.ม.

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. - 4,500,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

สายวังมาน - เขาตะแบก มีถนนใชในการ ขนาดผิวจราจรกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 5 ต.นาตาขวัญ คมนาคม 6 ม. ยาว 1,300 ม. ยาว 1,300 เมตร สบายในการ อบต.

อ.เมืองระยอง มีความ อยางสะดวก หนา 0.15 ม. สัญจรไปมา นาตาขวัญ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 รวดเร็ว และมี และปลอดภัย

ต.ตาขัน  อ.บานคาย จ.ระยอง ถนนที่ได

มาตรฐาน ปลอดภัย
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23 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถน ค.ส.ล. - 6,900,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

ถนนสายสะพานชาง หมูที่ 4 ไดรับความสะดวก กวาง 6 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

บานหาดใหญ อบต.สํานักทอง สบายในการ 1,600 ม. หนา 20 ยาว 1,600 เมตร สบายในการ อบต.

อ.เมืองระยอง คาบเกี่ยว คมนาคม และขนสง ซม. ผิวจราจร สัญจรไปมา สํานักทอง

ตอเนื่องกับ ทต.ชากบก ผลผลิตทาง 9,600 ตร.ม. และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง การเกษตร

24 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 7 ม. - 4,143,600 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

สายเนินเสาธง - ชากลาว - หมูที่ 3,6,7,15 ยาว 780 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หวยมะเฟอง หมูที่ 3, 6, 7, ไดมีถนนสําหรับใช หนา 0.15  เมตร ยาว 780 เมตร สบายในการ อบต.ตะพง

15 ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยว ในการคมนาคม ตามแบบของ สัญจรไปมา

ตอเนื่อง หมูที่ 7 ต.เพ อยางสะดวก รวดเร็ว ทางราชการ   และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

25 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใชเปนเสนทาง วางทอระบายน้ํา - 13,080,000 - - - ทอระบายน้ํายาว วางทอระบาย อบจ.

บริเวณ 2 ขางทางตั้งแต ระบายน้ํา ปองกัน  1 ม. ค.ส.ล. ชั้น 3 2,616 เมตร น้ําเพื่อปองกัน ระยอง

หนาโรงเรียนวัดบานแลง - น้ําทวม เสนผานศูนยกลาง น้ําทวมใน อบต.

หนองน้ําทากระสาว หมูที่ 1 1 ม. พรอมบอพัก ตําบลบานแลง บานแลง

ต.บานแลง มีความคาบเกี่ยว ทุกๆ 10 ม. รวม

ตอเนื่องกับ ทต.เชิงเนิน ความยาว 2,616 ม.

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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26 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อพัฒนาเปน กอสรางสะพาน - 25,000,000  - - - จํานวนแหลง เปนแหลง อบจ.

ทางเดินพรอมศาลาที่พัก แหลงทองเที่ยว ทางเดินและสะพาน ทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทองเที่ยว ระยอง

ตามแนวคลองสาธารณะและ แขวนพรอมศาลา แหงใหมและ ทต.เนินพระ

สะพานแขวนศึกษาแหลง ที่พัก มีนักทองเที่ยว

ธรรมชาติปาชายเลนและ เพิ่มขึ้น

สงเสริมการทองเที่ยว 

หมูที่ 2, 7 ต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

27 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ๑. เพื่อเปนการ กอสรางระบบระบายน้ํา - ๑๙,๘๕๐,๐๐๐ - - - จํานวนระยะทาง ๑. สามารถ อบจ.

ถนนจํารุง - หินขาว และถนน บริหารจัดการ ถนนจํารุง-หินขาวและ ทอระบายน้ํา รักษาสภาพ ระยอง

เลียบหาดแมรําพึง ของเสียจากตนทาง ถนนเลียบหาดแมรําพึง แวดลอมให ทต.บานเพ

ทต.บานเพ อ.เมืองระยอง กอนระบายลงสู ชวงลานหินขาว-คลองสาป คงอยูอยาง

จ.ระยอง แหลงน้ําธรรมชาติ พรอมเชื่อมตอ ยั่งยืน

๒. เพื่อแกไขปญหา ทอรวบรวมน้ําเสียเดิม ๒. มีระบบ

น้ําทวมในภาพรวม -วางทอระบายน้ํา ระบายน้ํา

ของพื้นที่ ขนาด 1.00 ม. ที่มีมาตรฐาน

พรอมบอพัก ค.ส.ล. สามารถ

ความยาวรวม 119 ม. ระบายน้ํา

-วางทอระบายน้ํา ไดดีขึ้น

ขนาด 0.80 ม. และถูก

พรอมบอพัก ค.ส.ล. สุขลักษณะ

ความยาวรวม 1,422 ม.
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-วางทอระบายน้ํา 

ขนาด 0.60 ม.

พรอมบอพัก ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 1,472 ม.

กอสรางอาคารดักน้ําเสีย 

1 แหง กอสรางอาคาร

ปลอยน้ําเสีย 1 แหง

กอสรางอาคารสูบน้ําเสีย 

พรอมเครื่องสูบน้ําเสีย 

1 แหง วางทอสงน้ําเสีย

เพื่อเชื่อมตอระบบ

รวบรวม

28 โครงการติดตั้งเสาไฟสองสวาง เพื่อติดตั้งเสา ติดตั้งเสาไฟ - ๙๕๐,๐๐๐ - - - เสาไฟฟาสองสวาง ประชาชน อบจ.

กิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร จํานวน ไฟสองสวาง สองสวางกิ่งเดี่ยวสูง กิ่งเดี่ยว ปลอดภัย ระยอง

๑๗ ตน พรอมติดตั้งหมอแปลง กิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร ๙ เมตร จํานวน ๑๗ ตน สูง 9 เมตร ในการใช ทต.เนินพระ

ไฟฟา ขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จํานวน ๑๗ ตน พรอมติดตั้งหมอแปลง จํานวน 17 ตน เสนทาง

จํานวน ๑ ชุด และอุปกรณ พรอมติดตั้ง ไฟฟา ขนาด ๑ เฟส คมนาคม

ควบคุม จํานวน ๑ ชุด หมอแปลงไฟฟา ๓๐ เควีเอ 

ถนนซอยแวววงศ ขนาด ๑ เฟส ๓๐ จํานวน ๑ ชุด และ

หมูที่ ๑ ต.เนินพระ เควีเอ จํานวน ๑ ชุด อุปกรณควบคุม 

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับเทศบาล และอุปกรณควบคุม จํานวน ๑ ชุด

นครระยอง อ.เมืองระยอง จํานวน ๑ ชุด

จ.ระยอง
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29 กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อใหประชาชน กอสรางรางระบาย - 5,038,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

สายน้ําคอก - หนองตาขาน ไดรับความสะดวก น้ํารูปตัวยู มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 2 ต.น้ําคอก สบายในการสัญจร สายน้ําคอก - หนอง  ยาว 117 เมตร สบายในการ ทต.น้ําคอก

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไป-มา ตาขาน กวาง สัญจรไปมา

หมูที่ 1 ต.ทับมา ภายใน 0.40 ม. และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง ลึก 0.50 ม.

จ.ระยอง ยาว 117 ม.

(ตามแบบแปลนของ

ทางราชการ)

30 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหการสัญจร ถนนคอนกรีต - 4,341,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

กรีตเสริมเหล็กสาย 157 ไปมาระหวางตําบล เสริมเหล็ก มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 อบต.แกลง เปนไปโดยสะดวก ขนาดกวาง 6.00 ม.  ยาว 1,340 เมตร สบายในการ อบต.แกลง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 1,340.00 ม. สัญจรไปมา

หมูที่ 9 ต.กะเฉด หนา 0.15 ม. และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือ พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 8,040 

ตร.ม.
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31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนท ค.ส.ล. - 2,290,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็ก สายในไร บานชน ไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 12.00 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 ตําบลเพ  อ.เมือง ในการคมนาคม ยาว 300.00 ม.  ยาว 300 เมตร สบายในการ อบต.เพ

จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว หนาเฉลี่ย 0.20 ม.พื้นผิว สัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 จราจรไมนอยกวา และปลอดภัย

ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 3,600.00 ตร.ม.

จ.ระยอง 

32 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. ชวงที่ 1 - 18,730,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

สายยายดา - หวยหินดาด หมูที่ 3 , 11 , 14 กวาง  7 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 3 , 11 , 14 ต.ตะพง ไดมีถนนสําหรับ ยาว  458  เมตร  ชวงที่ 1 ยาว 458 ม. สบายในการ อบต.ตะพง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ใชในการคมนาคม หนา 0.15  เมตร  ชวงที่2 ยาว3,922 ม. สัญจรไปมา

หมูที่ 4  ต.บานแลง อยางสะดวก ชวงที่ 2  กวาง  6 เมตร  และปลอดภัย

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

หนา 0.15  เมตร  

33 กอสรางขยายผิวทางจราจร เพื่อใหประชาชน จาก 2 เลน เปน 4 เลน - 12,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ไดรับความสะดวก พรอมวางทอระบาย มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ถนนสายกะเฉด – สังขฤกษ ในการคมนาคม น้ํา  2 ขางทาง สบายในการ อบต.กะเฉด

หมูที่ ๑ ต.กะเฉด สัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปลอดภัย

หมูที่ 3 ทต.แกลงกะเฉด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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งบประมาณ

34 โครงการกอสรางทางเทา ๑. เพื่อสงเสริม ทางเทา ค.ส.ล. - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - จํานวนระยะทาง ๑. สามารถ อบจ.

ค.ส.ล. สายเลียบหาดแมรําพึง การทองเที่ยว ถนนสายเลียบ พื้นที่ทางเทา ดึงดูดนัก ระยอง

(ตอจากเดิม) ๒. เพื่อพัฒนา หาดแมรําพึง ทองเที่ยว ทต.บานเพ

ทต.บานเพ อ.เมืองระยอง สถานที่ทองเที่ยว ชวงซุมประตูลาน เขาเที่ยว

จ.ระยอง เดิมใหเปนที่ดึงดูด หินขาว-สุดเขตเทศบาล จังหวัดระยอง

ใจของนักทองเที่ยว ทางเทา ค.ส.ล. ไดตลอดทั้งป

๓. เพื่อเปนการ กวาง 4.50-7.50 ม. ๒. มีสถาน

ปองกันการรุกล้ํา ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. ที่พักผอน

พื้นที่ชายหาด หรือพื้นที่ไมนอยกวา เพิ่มมากขึ้น

1,975 ตร.ม. ๓. สามารถ

พรอมกอสรางกําแพง ปองกันการ

กันดิน ค.ส.ล. ความสูง รุกล้ําบริเวณ

0.80-1.00 ม. พื้นที่ชายหาด

 ยาว 90 ม.

35 โครงการติดตั้งเสาไฟฟากิ่งเดี่ยว เพื่อติดตั้งเสา เสาไฟฟากิ่งเดี่ยว - - ๑,๑๐๐,๐๐๐ - - จํานวนพื้นที่ที่ ประชาชน อบจ.

สูง ๙ เมตร จํานวน ๑๔ ตน ไฟฟากิ่งเดี่ยวสูง สูง ๙ เมตร มีแสงสวางเพิ่มขึ้น ปลอดภัย ระยอง

พรอมขยายเขตไฟฟาแรงสูง ๙ เมตร จํานวน จํานวน ๑๔ ตน ในการใชเสน ทต.เนินพระ

และติดตั้ง หมอแปลงขนาด ๑๔ ตน พรอม พรอมขยาย ทางคมนาคม

๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จํานวน ๑ ชุด ขยายเขตไฟฟา เขตไฟฟาแรงสูง

ถนนเนินหลุมถาน หมูที่ ๒ แรงสูงและติดตั้ง และติดตั้งหมอแปลง

ต.เนินพระ มีความคาบเกี่ยว หมอแปลงขนาด ขนาด ๑ เฟส 

ตอเนื่องกับ ทน.ระยอง ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ ๓๐ เควีเอ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จํานวน ๑ ชุด
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36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริม - - 2,021,000 - - จํานวนถนนที่ ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายรวมพัฒนา - ไปมาระหวางตําบล เหล็ก ขนาด กวาง ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สรอยสุนทร หมูที่ 5 เปนไปโดย สะดวก 6.00 เมตร ยาว 624 เมตร สบายในการ อบต.

อบต.แกลง มีความคาบเกี่ยว รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 624.00 เมตร สัญจรไปมา แกลง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 ต.กะเฉด หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หรือ พื้นที่ผิวจราจร  

ไมนอยกวา 3,744

ตารางเมตร

37 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 1.ประชาชนมีถนน ขนาดกวาง 6 ม. - - 19,500,000 - - จํานวนถนนที่ ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต สําหรับใชในการ ยาว 5,000 ม. ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายสวนปา - หนองเตา คมนาคมสัญจร หนา 0.15 ม. หรือ ยาว 5,000 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 6 ต.บานแลง ไป-มา พื้นที่ผิวจราจรไมนอย สัญจรไปมา บานแลง

เชื่อมตอกับ หมูที่ 4 2.เพื่อใชในการ กวา 30,000 ตร.ม. และปลอดภัย

ต.นาตาขวัญ ขนสงสินคาทางการ พรอมไหลทางบดอัดแนน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เกษตร กวางขางละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ไหลทางไมนอย

กวา 5,000 ตร.ม.
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38 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง  - - 3,160,000 - - จํานวนถนนที่ ประชาชนได อบจ.

สาย ตรอกบานใหม  หมูที่ 2, หมูที่ 2 , 11  6 เมตร  ยาว ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

11  ต.ตะพง เชื่อมตอ หมูที่ 4 ไดมีถนนสําหรับ 640 เมตร  ยาว 640 เมตร สบายในการ อบต.ตะพง

ต.บานแลง อ.เมืองระยอง ใชในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร สัญจรไปมา

จ.ระยอง  อยางสะดวก  พรอมทําผนังกัน และปลอดภัย

 รวดเร็ว ตลิ่งพัง 1 แหง

ตามแบบของ

ทางราชการ   

39 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผลผลิต ถนน ค.ส.ล. - - 3,300,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

เสริมเหล็ก ซอย 6 หมูที่ 1 ไดรับความสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไดรับความ ระยอง

บานสํานักทอง สบายในการคมนาคม  1,000 เมตร หนา ยาว 1,000 เมตร สะดวกสบาย อบต.

ต.สํานักทอง  และขนสงผลผลิต 0.15 เมตร ในการ สํานักทอง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทางการเกษตร พื้นที่ผิวจราจร คมนาคม

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ไมนอยกวา  และขนสง

จ.ระยอง 6,000 ตร.ม. ผลผลิตทาง

กลุมเปาหมาย การเกษตร

1,000 ครัวเรือน
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40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  เพื่อใหมีถนนที่ได กอสรางถนนคอน - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็ก สายกะเฉด-หาดใหญ มาตรฐานและปลอดภัย กรีตเสริมเหล็ก กวาง ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

(3320) ชวง กม.ที่ 0+000 ถึง สําหรับประชาชนใชใน 7.80 - 18 ม. ยาว เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

กม.ที่ 0+528 (สี่แยกไฟแดงถึง การสัญจร 528 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 528 เมตร สัญจรไปมา แกลงกะเฉด

สะพานกะเฉด) หมูที่ 3 ต.กะเฉด หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 7,330 ตรม.

อบต.กะเฉด หมูที่ 3

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

41 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหมีการ กอสรางวางทอระบาย - 6,000,000 6,000,000 - - ระบบระบายน้ํา ระบายน้ํา อบจ.

พรอมบอพักและทางเดินเทา ค.ส.ล. ระบายน้ําไดสะดวก น้ํา ค.ส.ล.ขนาด ยาว 974 เมตร ออกจากบาน ระยอง

สายกะเฉด - หาดใหญ ซอย 2 และลดปญหาน้ําทวม Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก เรือนของ ทต.

ม.3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง บานเรือนของประชาชน ยาว 974 เมตร 100 บอ ประชาชนได แกลงกะเฉด

จ.ระยอง เชื่อมตอ อบต.กะเฉด และใหมีทางเดินเทา พรอมบอพัก ค.ส.ล. และทางเดินเทา สะดวกขึ้นและ

ม.3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง ที่ไดมาตรฐานและ จํานวน 100 บอพัก ยาว 974 เมตร ลดปญหาน้ําไม

จ.ระยอง ปลอดภัยสําหรับ และกอสรางทาง ทวมขังรวมไป

ประชาชนใชใน เดินเทา ค.ส.ล.กวาง ถึงมีทางเดิน

การสัญจรไปมา 1.50 ม. ยาว 974 ม. เทาที่ไดมาตร

หนา 0.08 ม. หรือมี ฐานและ

พื้นที่ทางเดินเทารวม ปลอดภัย

ไมนอยกวา 1,461

ตารางเมตร
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42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 5,303,400 5,303,400 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ. 

สายกรูน -หนองชองนา ไปมาระหวาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

 หมูที่ 1 บานเขายายชุม ตําบลเปนไปโดย ยาว 1,548.00 เมตร เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.แกลง (อบต.แกลง) สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ยาว 1,548 เมตร สัญจรไปมา แกลง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปลอดภัย และปลอดภัย

ทต.บานเพ อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,518,000 2,518,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ. 

สายทุงลาง -เขาตะแคง หมูที่ 1 ไปมาระหวาง ขนาดกวาง 6.ม. ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

บานเขายายชุม ต.แกลง ตําบลเปนไปโดย ยาว 735 ม. หนา เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สะดวก รวดเร็ว  0.15 ม. หรือมี ยาว 735 เมตร สัญจรไปมา แกลง

(อบต.แกลงคาบเกี่ยวตอเนื่อง และปลอดภัย พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา และปลอดภัย

กับ ทต.บานเพ) 4,410 ตร.ม.

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

44 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริม - - 13,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบจ. 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับความสะดวก เหล็ก 2 ชวง ชวงที่ 1 ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

สายจันดี ซอย 3 เชื่อม ในการคมนาคมและ กวาง 6 เมตร ยาว เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต. 

ตอจันดี ซอย 1 หมู 4 ขนสงผลผลิตทาง 1,855 เมตร หนา ยาว 1,855 เมตร คมนาคมและ กะเฉด

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง การเกษตร 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนสงผลผลิต

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กวาง 6 เมตร ยาว ทางการเกษตร

หมูที่ 10 ต.วังหวา 870 เมตร หนา 

อ.แกลง จ.ระยอง 0.15 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานของทางราชการ
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45 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริม - - 14,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบจ. 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับความสะดวก เหล็ก กวาง 6 เมตร ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

พรอมสะพาน ค.ส.ล. ในการคมนาคมและ ยาว 2,400 เมตร เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต. 

สายซอยสีเสียด-สุสาน ขนสงผลผลิตทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 2,400 เมตร คมนาคมและ กะเฉด

หมูที่ 4 ต.กะเฉด การเกษตร พรอมสะพาน ค.ส.ล. ขนสงผลผลิต

ความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กวาง 7 เมตร ยาว ทางการเกษตร

กับหมูที่ 1 ต.สํานักทอง 20 เมตร ตามแบบ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มาตรฐานของทาง

ราชการ

46 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อติดตั้งไฟฟาถนน ติดตั้งไฟฟาสองสวาง - - 3,000,000 - - ไฟฟาสองสวาง ประชาชนใน อบจ. 

ตามแนวถนนองคการบริหาร อํานวยความสะดวก ขนาดความสูงเสา 9 ม. ขนาด 250 WHPS ตําบลบานแลง ระยอง

สวนจังหวัด 4038 (สายตะพง ในการสัญจรในยาม โคมไฟฟา ขนาด 250 จํานวน 57 ตน และนักทอง อบต.

บานแลง - เขาพระบาท) ค่ําคืน ปองกันปญหา WHPS. ชนิดกิ่งเดี่ยว เที่ยวไดสัญจร บานแลง

หมูที่ 4 ถึงหมูที่ 7 ต.บานแลง อาชญากรรม จํานวน 57 ตัน พรอม อยางปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมอแปลงไฟฟาขนาด

หมูที่ 11 ต.ตะพง 30 KVA จํานวน 1 ชุด

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตามแบบแปลนของ

บริเวณ กม.ที่ องคการบริหารสวน

 2+230 - กม.ที่ 4+230 จังหวัดระยอง
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47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมี ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว - - 4,200,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็ก สายตาโรง - ถนนใชในการ จราจร กวาง 6 เมตร ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หนองมะปริง หมูที่ 2 คมนาคมอยางสะดวก หนา 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง รวดเร็วและมีถนน ยาว ประมาณ ยาว 1,000 เมตร สัญจรไปมา นาตาขวัญ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไดมาตรฐาน 1,000 เมตร และปลอดภัย

หมูที่ 7 ต.ตาขัน ปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง

48 โครงการกอสรางถนนแอส เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีต - - 49,950,000 - - จํานวนถนน ประชาชน อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตถนน ไดรับความสะดวก เสริมเหล็กกวาง ที่ไดมาตรฐาน ไดรับความ ระยอง

สาย 3320 สังขฤกษ - สบายในการคมนาคม 18.30 เมตร ยาว 2,900 เมตร เพิ่มขึ้น สะดวกสบายใน อบต.

บานหาดใหญ ต.สํานักทอง และขนสงผล  หนา 0.05 เมตร ยาว 2,900 เมตร การคมนาคม สํานักทอง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ผลิตทางการเกษตร ผิวจราจร 53,070 และขนสง

ถนน อบจ.ระยอง รย 0117  ตารางเมตร

49 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 4,693,000 - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชีไก รับความสะดวกสบาย เสริมเหล็กกวาง 6 เมตร ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 2 บานยายจั่น ในการคมนาคมและ ยาว 995 เมตร หนา เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.สํานักทอง ขนสงผลผลิตทางการ 0.15 เมตร ผิวจราจร ยาว 995 เมตร คมนาคมและ สํานักทอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เกษตร  5,970 ตารางเมตร ขนสงผลผลิต

หมูที่ 9 บานกะบกโพรง ทางการเกษตร

ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง 
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50 โครงการกอสรางระบบระบาย เพื่อแกไขปญหา กอสรางระบบระบายน้ํา - - 5,000,000 - - จํานวนผูที่ไดรับ มีระบบการ อบจ.

น้ํา จํารุง ซอย 4 (ตอจาก น้ําทวมขังในพื้นที่ จํารุง ซอย 4 (ตอจาก ประโยชน ระบายน้ําที่ดี ระยอง

ของเดิม) เทศบาลตําบล เดิม) ทอ ค.ส.ล.ขนาด ไมเกิดปญหา ทต. 

บานเพ มีความคาบเกี่ยวตอ 0.40 ม.พรอมบอพัก น้ําทวมขังใน บานเพ

เนื่องกับ อบต.เพ ค.ส.ล.ความยาวรวมไม ฤดูฝน ทําให

หมูที่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง นอยกวา 100 ม. ทอ ประชาชนได

จ.ระยอง ค.ส.ล. ขนาด  0.60 ม. รับความ

พรอมบอพัก ค.ส.ล.ความ สะดวกในการ

ยาวรวมไมนอยกวา สัญจร

291 ม. และทอ ค.ส.ล.

ขนาด 0.80 ม.พรอม

บอพัก ค.ส.ล.ความยาว

รวมไมนอยกวา 690 ม.

51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง - - 5,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ.

สายสุขุมวิท-ศาลาแดง-เนินกลาง ไดมีถนนสําหรับใช 7 ม. ยาว 890 ม. ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 10 ต.ตะพง ในการคมนาคมอยาง หนา 0.15 ม. ตาม เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สะดวก รวดเร็ว แบบของทางราชการ ยาว 890 เมตร สัญจรไปมา ตะพง

หมูที่ 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง และปลอดภัย

จ.ระยอง
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52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนหมูที่ ชวงที่ 1 กวาง 7 ม. - - 5,133,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ.

สายเนินเสาธง-ชากลาว- 6,7,15  ไดมีถนนสําหรับ ยาว 564 ม. หนา ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หวยมะเฟอง  หมูที่ 6,7,15 ใชในการคมนาคมอยาง 0.15. ม. ชวงที่ 2 กวาง เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.ตะพง มีความคาบเกี่ยว สะดวก รวดเร็ว  7 ม.ยาว 421 ม. หนา ยาว 564 เมตร สัญจรไปมา ตะพง

ตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.เพ 0.15 ม. และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

53 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนมี ผิวจราจรรวมทอ - 12,650,000 12,650,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ.

ค.ส.ล. พรอมระบบ การคมนาคม ขนสง ระบายน้ํากวาง ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

ระบายน้ําซอยเนินหลุมถาน ที่สะดวกและ ประมาณ 6 ม. ยาว เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

หมูที่ 2 ต.เนินพระ ปลอดภัย 1,141 ม. ทอระบาย ยาว 1,141 เมตร สัญจรไปมา เนินพระ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ น้ํา ค.ส.ล. (มอก.) ชั้น3 และปลอดภัย

ชุมชนทาบรรทุก ขนาดเสนผานศูนย

เทศบาลนครระยอง กลาง0.80 ม. จํานวน

อ.เมือง จ.ระยอง 2 ขางทางและผิว

จราจร ค.ส.ล. หนา 

0.15 ม.

54 โครงการกอสรางผนังคอนกรีต เพื่อปองกันและ กอสรางผนังคอนกรีต - - 100,000,000 - - จํานวนคอนกรีต ปองกันปญหา อบจ.

เสริมเหล็กปองกันตลิ่งพังสอง แกไขปญหาน้ําทวม เสริมเหล็กพรอมสะพาน เสริมเหล็กปองกัน น้ําทวมได ระยอง

ขางลําคลองทับมาพรอมสะพาน คนเดินยาวประมาณ ตลิ่งพัง อยางมี ทต.ทับมา

คนเดิน หมูที่ 4,6 ต.ทับมา 960 เมตร (ทั้ง 2 ฝง) ยาว 960 เมตร ประสิทธิภาพ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทั้งสองฝง

หมูที่ 1 ทต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
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55 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อมีเสนทางการ กอสรางถนนผิวจราจร - - 60,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบาย คมนาคมที่ไดมาตรฐาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

น้ํา สายทับมา - เกาะพรวด กวางประมาณ 10 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.ทับมา

หมูที่ 1 ต.ทับมา เชื่อม ยาวประมาณ 3,000 ม. ยาว 3,000 เมตร สัญจรไปมา

หมูที่ 2 ต.น้ําคอก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

ทต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง  30,000 ตารางเมตร

จ.ระยอง และวางทอระบายน้ํา

ขนาด Ø 0.80 เมตร

พรอมบอพัก ค.ส.ล.  

56 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันปญหา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - - 1,400,000 - - ทอระบายน้ํา ปองกันปญหา อบจ.

ถนนประชาชอบ-คลองกะแมง น้ําทวมขัง Ø 1.00 เมตร ยาว 270 เมตร น้ําทวมขัง ระยอง

หมูที่ 1 ต.น้ําคอก ยาว 270 เมตร ประชาชน ทต. 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตามแบบของทาง สัญจรไปมา น้ําคอก

หมูที่ 3 ทต.เชิงเนิน ราชการ สะดวก

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ปลอดภัย

57 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันปญหา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - - 5,200,000 - - ทอระบายน้ํา ปองกันปญหา อบจ.

ถนนสายกลางทุง หมูที่ 1 น้ําทวมขัง Ø 1.00 เมตร ยาว 678 เมตร น้ําทวมขัง ระยอง

ต.น้ําคอก อ.เมืองระยอง ยาว 678 เมตร ประชาชน ทต. 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตามแบบของทาง สัญจรไปมา น้ําคอก

หมูที่ 1 อบต.หนองตะพาน ราชการ สะดวก

อ.บานคาย จ.ระยอง ปลอดภัย
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58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1.ประชาชน ขนาดกวาง 5 เมตร - - - 2,900,000 - จํานวนถนนที่ได มีถนน อบจ.

เสริมเหล็ก สายศรีนครินทร มีถนนสําหรับใช ยาวประมาณ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ใชสัญจร ระยอง

ซอย 4 หมูที่ 6 ต.บานแลง ในการคมนาคม 480 เมตร หรือพื้นที่ 480 เมตร ไป – มา อบต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สัญจรไป-มา ผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกขึ้น บานแลง

ต.นาตาขวัญ 2. เพื่อใชในการ 2,400 ตรม. การเดินทาง

อ.เมืองระยอง ขนสงสินคาทางการ พรอมไหลทาง ไป-มา สะดวก

จ.ระยอง เกษตร บดอัดแนน ปลอดภัย

กวางขางละ 0.50 มีถนนใชในการ

เมตร หรือพื้นที่ ขนสงสินคา

ไหลทางบดอัดแนน การเกษตร

ไมนอยกวา

 480 ตร.ม.

พรอมวางทอ ค.ส.ล.

ชั้น 3 ขนาด 0.80

x 1 เมตร

59 ติดตั้งไฟฟาสองสวางตามแนว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาสองสวาง - - - 9,500,000 - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง ประชาชน อบจ.

ถนน สาย 3139 หมูที่ 5  ไดรับความสะดวก ชนิดกิ่งเดี่ยว ชนิดกิ่งเดี่ยว ไดรับความ ระยอง

ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง และปลอดภัยในการ ความสูง 9 เมตร จํานวนไมนอยกวา สะดวก และ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เดินทางในเวลา จํานวนไมนอยกวา 183 ตน ปลอดภัย นาตาขวัญ

หมูที่ 10 ต.ชากบก กลางคืน 183 ตน ในการเดินทาง

อ.บานคาย จ.ระยอง ในเวลากลางคืน
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60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 ม. - - - 9,750,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

สายหาดแมรําพึง-ปนทอง- หมูที่ 5 ไดมีถนน ยาว 1,220 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

บานเพ หมูที่ 5 ต.ตะพง สําหรับใชในการ หนา 0.15 ม. ยาว 1,220 เมตร สบายในการ อบต.ตะพง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ คมนาคมอยาง พรอมฝงทอระบายน้ํา สัญจรไปมา

หมูที่ 5 ต.เพ สะดวกรวดเร็ว ขนาดเสนผาศูนยกลาง และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 0.60 x 1.00 ม. 

พรอมบอพัก ค.ส.ล.

 ทุกระยะ 10 ม.

ทั้งสองขางทางและ  

  ทอลอดเหลี่ยม 1 แหง

- - 69,643,500 231,533,800 336,828,400 28,650,000 0 - - -รวม 60   โครงการ



หนา 531

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการอันซีนกองดิน  เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดยทําการกอสราง 10,000,000  - - - - สถานที่ทองเที่ยว แหลงทอง อบจ.

ในชุมชนใหดียิ่งขึ้น 1. อาคารบริการนักทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เที่ยวในชุมชน ระยอง

คุณภาพชีวิตของคนใน ขนาด 6 x 16 ม. ดังนี้ จํานวน 1 แหง เปนที่รูจัก ทต.

ชุมชนดีขึ้น เพื่อประชา  -หองเจาหนาที่ 1 หอง ประชาชน กองดิน

สัมพันธแหลงทองเที่ยว  -หองน้ําหญิง  3  หอง มีรายไดจาก

สรางรายไดเขาสูชุมชน  -หองน้ําชาย  3  หอง การทองเที่ยว

 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน/ 2. สะพานแขวน 2 ชุด -ปาชายเลน

การทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น  -บริเวณศาลาทาน้ํากองดิน และทรัพยากร

เพื่อปองกันการบุกรุก ยาว 85 ม. ในปาชายเลน ธรรมชาติไม

ทําลายปาชายเลน ยาว 50 ม.  3. หอดูนก ถูกทําลาย

และทรัพยากร 4. สถานีเรียนรู 8 แหง เปนแหลงเรียน

ธรรมชาติในพื้นที่ 5. สะพานไมชมปาชายเลน รู ใหกับ เด็ก

6. ติดตั้งอุปกรณปนหนาผา เยาวชน

บริเวณหนาผาวัดเขาถ้ําระฆังทอง ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 532

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการอนุรักษฟนฟูและ 1)เพื่อฟนฟูระบบนิเวศ 1) กอสรางสะพาน 11,000,000  - - - - สะพานยาว 1) มีสภาพ อบจ.

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง ชายฝงคืนความสมบูรณ ศึกษาธรรมชาติ 920 เมตร ปาชายเลน ระยอง

อนุรักษลุมน้ําปาชายเลน สูปาชายเลน เกิดความ ดวยไมเนื้อแข็ง ที่อุดมสมบูรณ ทต.

คลองทาตาโบย หมูที่ 2 สมดุลในระบบนิเวศ ยาว 920 เมตร 2)  มีสถานที่ เนินฆอ

ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง ประชาชนมีสวนรวมใน 2) ศาลาที่พัก ทองเที่ยว

จังหวัดระยอง การสงวนบํารุงรักษา นักทองเที่ยว เพิ่มขึ้นใน

(แผนชุมชน ม.2) และใชประโยชน จํานวน 3 จุด ตําบลและ

จากทรัพยากรธรรมชาติ 3) จุดชมวิว จังหวัด

ปาชายเลน จํานวน 2 จุด 3) ทองถิ่นมี

2)เพื่อพัฒนาเปนแหลง เศรษฐกิจดีขึ้น

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ของตําบลและจังหวัด

3 โครงการพัฒนาแหลง 1. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการ 1. ปรับปรุงลานทุง 5,000,000     -  -  - - รอยละ 80 ของ 1.นักทองเที่ยว อบจ.

ทองเที่ยวทุงโปรงทอง ทองเที่ยวใหมีศักยภาพ โปรงทอง ขนาดกวาง ของประชาชน มีความ ระยอง

หมูที่ 7 ตําบลปากน้ํา เพิ่มมากขึ้น 6.00 เมตร โดยเปลี่ยน ที่ไดรับประโยชน ปลอดภัย ทต.

กระแส อําเภอแกลง 2. เพื่อเพิ่มชองทางการ ฐานรากคอนกรีต ในการเดิน ปากน้ํา

จังหวัดระยอง ทองเที่ยวทุงโปรงทอง เสริมเหล็กซอมแซม ชมธรรมชาติ ประแส

ใหหลากหลายใน โครงสรางและพื้นไม 2. สะพาน

การเรียนรูธรรมชาติ พรอมขยายที่นั่ง ไดมาตรฐาน

3.เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ไมเนื้อแข็ง รองรับ

แกนักทองเที่ยวที่ 2.กอสรางศาลาประกอบ นักทองเที่ยว

เขามาเดินชมศึกษา กิจกรรมฐานรากคอนกรีต 3.ผูดอยโอกาส

ธรรมชาติทุงโปรงทอง เสริมเหล็กและโครงสราง ผูพิการ สะดวก
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ไมเนื้อแข็งทั้งหมด ใชชีวิตเทาเทียม

3. กอสรางสะพานเดิน กับคนทั่วไป

ชมธรรมชาติ ฐานราก 4. ชุมชน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เศรษฐกิจดีขึ้น 

และโครงสรางไมเนื้อแข็ง มีรายไดเกิด

ความเขมแข็ง

4 โครงการกอสราง  - เพื่อพัฒนาที่วางริม  - กอสรางทางจักรยาน 14,000,000   -  -  - - กอสรางเสนทาง  -ประชาชนใช อบจ.

เสนทางจักรยานริมคลอง คลองวังมะนาวใหเปน กวาง 4.00 ม. ยาว จักรยาน ความยาว เสนทาง ระยอง

วังมะนาวพรอมปรับปรุง ทางจักรยานปนออก 2,300.00 ม. คิดเปน  2,300 เมตร พรอม สําหรับปน ทต.

ภูมิทัศน หมูที่ 11 กําลังกายของชุมชน พื้นที่ 9,200.00 ตร.ม. ทั้งปรับปรุงภูมิทัศน จักรยานออก ทุงควายกิน

ตําบลทุงควายกิน  - เพื่อพัฒนาใหเปน และงานภูมิทัศนริมคลอง ริมคลองวังมะนาว กําลังกาย

(ทต.ทุงควายกิน) สถานที่พักผอน  STA.0+000ถึง STA.  - ประชาชน

มีความคาบเกี่ยวตอ สําหรับชุมชนและ 2+300 มีสถานที่พัก

เนื่องกับ หมูที่ 11 ประชาชนทั่วไป ผอนสัมผัส

ตําบลทุงควายกิน  - เพื่อพัฒนาเปน ธรรมชาติริม

(อบต.ทุงควายกิน) แหลงทองเที่ยวใน คลอง 

อําเภอแกลง อนาคต เชน ตลาดน้ํา  - ประชาชน

จังหวัดระยอง สวนไมดอกริมคลอง มีสถานที่

และกิจกรรมตางๆ  สําหรับจัด

กิจกรรมตาม

วิถีชาวบานใน

อนาคตและ

ประเพณีตางๆ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการพัฒนาแหลง  1.เพื่อเพิ่มมาตรฐาน  -กอสรางศาลาประกอบ  - 3,500,000  -  - -  -รอยละ 80 ของ  1.นักทองเที่ยว อบจ.

ทองเที่ยวทุงโปรงทอง การทองเที่ยวใหมี กิจกรรม ขนาดกวาง 4.50 ม. ประชาชนไดรับ มีความปลอดภัย ระยอง

ม. 7 ต.ปากน้ําประแส มาตรฐานเพิ่มขึ้น ยาว 6.00 ม. ประโยชนและเกิด ในการเดินชม  เทศบาล

อ.แกลง จ.ระยอง  2.เพิ่มชองทางการ  -กอสรางสะพานเดินชม ความพึงพอใจ ธรรมชาติ ตําบลปากน้ํา

ทองเที่ยวใหหลากหลาย ธรรมชาติ ขนาดกวาง1.50 ม.  2.สะพานได ประแส

 3.เพื่อเพิ่มความ ลักษณะฐานรากคอนกรีต มาตรฐาน

ปลอดภัยใหแก เสริมเหล็กและโครงสรางเปน ในการรองรับ

นักทองเที่ยวที่มาเที่ยว เนื้อไมทั้งหมด นักทองเที่ยว

ชมทุงโปรงทอง  3.ประชาชน

 4.เพื่อสงเสริมการ มีรายไดเพิ่มขึ้น

ทองเที่ยวในตําบล

ปากน้ําประแส

6 โครงการศึกษาความเหมาะสม  -เพื่อเปนการอนุรักษ  -จัดทํารายงานการ  - 5,000,000  -  - - ผลการศึกษา  -บึงสํานักใหญ อบจ.

การอนุรักษและพัฒนา และพัฒนาบึงสํานักใหญ ศึกษาผลกระทบ ผลกระทบดาน เปนพื้นที่ชุมน้ํา ระยอง

บึงสํานักใหญ ใหถูกตองตามกฏหมาย ดานสิ่งแวดลอม (EIA) สิ่งแวดลอม (EIA) สามารถใช เทศบาล

 -เพื่อมิใหประชาชน พัฒนาตามความ ประโยชนไดใน ตําบล

ไดรับผลกระทบจาก เหมาะสม ดานตางๆ สุนทรภู

สิ่งแวดลอมและขัดตอ เปนการอนุรักษ

มาตรการพื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการพัฒนาแหลงทอง 1.เพื่อพัฒนาสถานที่การ กอสรางหอชมวิวคอนกรีต - - 3,500,000 - - รอยละ 80 ของ ๑. นักทองเที่ยว ทต.

เที่ยวอนุสรณเรือหลวง ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ประชาชนที่ไดรับ ไดเรียนรูความเปน ปากน้ํา

ประแส หมูที่ 1 ตําบล ใหไดมาตรฐาน 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 16 ม. ประโยชนเกิดความ ธรรมชาติของ ประแส

ปากน้ําประแส อําเภอแกลง 2.เพื่อสรางเสริมกิจกรรม จํานวน 2 หลัง พรอม พึงพอใจ สถานที่ทองเที่ยว อบจ.

จังหวัดระยอง การทองเที่ยวใหเกิดความ สะพานแขวนขนาดกวาง ชัดเจนเพิ่มขึ้น ระยอง

หลากหลาย 1.50 ม. ยาว 80 ม. ๒. ประชาชนมี

3.เพื่อรองรับนักทองเที่ยว และสะพานไมทางเดิน รายไดเพิ่มขึ้น

ที่ตองการสัมผัสธรรมชาติ เชื่อมหอชมวิวขนาดกวาง ๓. จํานวน

ไดอยางเปนรูปธรรมและ 1.50 ม. ยาว 60 ม. นักทองเที่ยว

สงเสริมวิถีชีวิตมาเปนจุด สถานที่ดําเนินการ หมูที่1 เพิ่มมากขึ้น

ขายการทองเที่ยว ต.ปากน้ําประแส

อ.แกลง จ.ระยอง

- - 40,000,000   8,500,000     3,500,000     -                -                - - -รวม 7 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการติดตั้งกลองวงจร เพื่อสรางความปลอดภัย กลองวงจรปด ชนิดเครือขาย 6,200,000  -  -  - - จํานวน ประชาชนและ อบจ.

ปด CCTV จํานวน 4 ในชีวิตและทรัพยสินของ แบบมุมมองคงที่ สําหรับ 78 ตัว นักทองเที่ยวมี ระยอง

เสนทาง ประชาชนในพื้นที่และ ติดตั้งภายนอกอาคาร ความปลอดภัย ทต.

สรางความเชื่อมั่น (Outdoor Fixed ในชีวิตและ เมืองแกลง

ใหกับนักทองเที่ยว  NetworkCamera) ทรัพยสิน

ทั่วไปที่สัญจรผาน แบบที่ 3 จํานวน 78 ตัว

ไปมา พรอมอุปกรณประกอบระบบ

และการติดตั้ง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการกอสรางและปรับ  - เพื่อใหการระบาย โดยกอสรางเปนผิวจราจร 21,648,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ปรุงถนนแหลมยางตอจาก น้ําสะดวก ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ของเดิมไปจนถึงศาลา  - เพื่อใหประชาชนที่ 8.00 ม. ยาว 1,600 ม.หรือ ยาว 1,600 เมตร สบายในการ ทต.

แหลมยาง ทต.เมืองแกลง เดินทางสัญจรไปมา มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา สัญจรไปมา เมืองแกลง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ มีความปลอดภัยใน 12,800 ตร.ม. พรอมวางทอ และปลอดภัย

ทต.ทุงควายกิน ชีวิตและทรัพยสิน ระบายน้ํา Ø0.60 ม. ทาง

อ.แกลง จ.ระยอง  - เพื่อสงเสริมการ เทากวาง 1.00 ม. ทั้งสอง

ทองเที่ยวริมคลอง ขางพรอมไฟทาง

ประแส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการซอมสรางผิวทาง เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 7,223,275    -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเหล็ก (ใชเหล็ก สัญจรไปมาอยาง เสริมเหล็ก (ใชเหล็ก wire มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

wire mash) ถนนสาย สะดวกสบาย  mash) ขนาดกวาง ยาว 2,000 เมตร สบายในการ ทต.

ทุงเค็ด - สํานักยาง หมูที่ 6 6.00 เมตรยาว 2,000 ม. สัญจรไปมา บานนา

ต.บานนา อ.แกลง หนา 0.15 เมตร หรือคิดเปน และปลอดภัย

(บน.0601) มีความคาบ พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

เกี่ยวตอเนื่อง กับ หมูที่ 9 12,000 ตารางเมตร ไหล

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา ทางลงหินคลุกกวางเฉลี่ย

จ.ระยอง ขางละ 0.50 เมตร 

3 กอสรางปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนมีการ โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม 12,630,000    -  -  - - จํานวนระยะทาง ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคม ขนสง ที่ เสริมเหล็กหินคลุกพรอม ที่กอสราง ความสะดวก ระยอง

สายกระแสบน -  อูทอง สะดวก รวดเร็ว กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด สบายในการ อบต.

หมูที่ 1,9,14 ต.กระแสบน ผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาวรวม สัญจรไปมา กระแสบน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 1,392 ม. หนา 0.20 ม. 

หมูที่ 5 ต.บานนา อ.แกลง หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร

จ.ระยอง ไมนอยกวา 9,744 ตร.ม.

ไหลทางขางละ

0.50 ม. ยาว 1,392 ม.

หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่

ไหลทางจํานวนไมนอยกวา 1,082

ตร.ม. (ตามแบบ อบจ.รย)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 กอสรางปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกใน ขนาดผิวจราจรพาราแอสฟลทติก 123,270,000    -  -  - - รอยละ 80 ที่ใช ประชาชนมี อบจ.

ลาดยางพาราแอสฟลทติก การสัญจรไปมาในการ กวาง 6 ม. ยาวรวม 3,452 ม. ถนนมีความสะดวก ถนนใชสัญจร ระยอง

คอนกรีต สายคลองปูน- ใชยานพาหนะ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ และปลอดภัย ที่ปลอดภัย อบต.

ทุงควายกิน หมูที่ 7,5 ผิวจราจรพาราแอสฟลทติก คลองปูน

ต.คลองปูน มีความคาบเกี่ยว คอนกรีตจํานวนไมนอยกวา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 20,712 ตร.ม. ไมมีไหลทาง

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง (ตามแบบ อบจ.รย)

จ.ระยอง

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม เพื่อใหประชาชนมี ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  -  - - รอยละรอยของ ประชาชนมี อบจ.

ไฟฟาสาธารณะสาย ความปลอดภัยชวง ประชาชนไดใช ความปลอดภัย ระยอง

เฉลิมราษฎร หมู ๒ ต.ชากโดน เวลากลางคืนในการ ไฟฟาอยางทั่วถึง ชวงเวลา อบต.

เชื่อมตอ หมูที่ ๕ ต.เนินฆอ สัญจรไปมา กลางคืนในการ ชากโดน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เดินทางสัญจร

ไปมา

6 วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 1.เพื่อใหการระบายน้ํา วางทอระบายน้ํา 2,200,000    -  -  - - ทอระบายน้ํา  -มีรางระบาย อบจ.

พรอมกอสรางรางระบาย สะดวก ค.ส.ล.  ขนาด 0.60 เมตร  ที่ไดมาตรฐาน น้ําได ลดปญหา ระยอง

น้ํารางตื้น  ถนนสายโรงสี- 2.เพื่อลดปญหา พรอมกอสราง ความยาวขางละ ทวมขัง อบต.

คลองใช หมูที่2 มีความ น้ําทวมขัง รางระบายน้ํารางตื้น 500 เมตร  -เพิ่มความ ทางเกวียน

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 3.เพื่อใหการสัญจร กวาง 1.00 เมตร  สะดวกแก

หมู๓ อบต.กระแสบน ไปมาสะดวก ยาว 500 เมตร ประชาชน

ต.กระแสบน อ.แกลง  จํานวน  2  ขาง ทั้งสองตําบล

จ.ระยอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการกอสรางสะพาน  - เพื่อใหประชาชนใช  - รื้อทอลอดถนน ค.ส.ล. 5,000,000  -  -  - - สะพานคอนกรีต ประชาชนไดรับ อบจ.

ขามคลองวังมะนาว เปนสะพานขามคลอง “ของเดิม” พรอมเปดทางน้ํา เสริมเหล็กที่ได ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 11 ต.ทุงควายกิน  -เพื่อใหการระบายน้ํา  - กอสรางสะพาน ค.ส.ล. มาตรฐาน สบายในการ ทต.

(ทต.ทุงควายกิน)  ในคลองในชวงหนาฝน ความกวาง 10.00 ม. กวาง 10 เมตร สัญจรไปมา ทุงควายกิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  -เพื่อเปนเสนทาง ยาว 14.00 ม.จํานวน 1 แหง ยาว 14 เมตร และปลอดภัย

หมูที่ 11 ต.ทุงควายกิน สัญจรไปยังตําบล

(อบต.ทุงควายกิน) อ.แกลง ใกลเคียงสะดวงยิ่งขึ้น

จ.ระยอง

8 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหการจราจรเปน กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาด 4,680,000    -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ค.ส.ล. สายเนินทราย- ไปโดยสะดวก กวาง 6.00 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หนองแพงพวย-จํารุง ขนาดพื้นผิวจราจร 1,300 เมตร ยาว 1,300 เมตร สบายในการ ทต.

หมูที่ 5 ต.เนินฆอ มีความ ไมนอยกวา สัญจรไปมา เนินฆอ

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 7,800 ตร.ม. และปลอดภัย

ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง

9 โครงการซอมสรางผิวทาง เพื่อใหประชาชน ซอมสรางผิวทางคอนกรีต 4,131,112    -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาอยาง เสริมเหล็ก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(ใชเหล็ก wire mash) สะดวกสบาย (ใชเหล็ก wire mash) ยาว 1,145 เมตร สบายในการ ทต.

ถนนสายเนินมะคา - ขนาดกวาง 6.00 ม.  ยาว สัญจรไปมา บานนา

คลองสะตอ หมูที่ 3  1,145 ม. หนา 0.15 ม. และปลอดภัย

ต.บานนา อ.แกลง หรือคิดเปนพื้นที่คอนกรีต

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 6,870 ตร.ม. 

หมูที่ 9 ต.ซําฆอ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนใน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 เมตร ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก สายสองพี่นอง - พื้นที่และประชาชน ยาว 600 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สมานมิตร หมูที่ ๒ ทั่วไปมีถนนสําหรับใช  หนา 0.15 เมตร ยาว 600 เมตร สบายในการ ทต.

บานสองพี่นอง มีความคาบ ในการคมนาคมอยาง สัญจรไปมา สองสลึง

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

ต.กะเฉด  อ.เมืองระยอง

จ.ระยอง

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชนมีการ ยาว 1,060  ม. 3,074,000    -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เหล็ก สายวังไทร 3-วังตุม- คมนาคม ขนสง หนา 0.15 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ถนนบานบึงแกลง หมูที่ 9 ที่สะดวก รวดเร็ว หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ยาว 1,060 เมตร สบายในการ อบต.

ต.กระแสบน อ.แกลง ไมนอยกวา 5,300 ตร.ม. สัญจรไปมา กระแสบน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.วังจันทร 

อ.วังจันทร จ.ระยอง

12 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกใน กอสรางถนนแอสฟลทติก 1,500,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก การสัญจรไปมาในการ คอนกรีตขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายกนกรอก-เกาะลอย ใชยานพาหนะ กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 400 เมตร สบายในการ อบต.

หมู ๔ บานปากทางหลวง ยาว ๔๐๐ เมตร สัญจรไปมา คลองปูน

ต.คลองปูน อ.แกลง และปลอดภัย

จ.ระยอง
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13 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมี ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ๑,๔๗๐,๐๐๐  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เปนแอสฟสทติกสาย ความปลอดภัยชวง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ไกรพงษ ๒ หมู ๘ เชื่อมตอ เวลากลางคืนในการ ยาว 700 เมตร สบายในการ อบต.

หมู ๔ ต.สุนทรภู สัญจรไปมา สัญจรไปมา ชากโดน

อ.แกลง จ.ระยอง และปลอดภัย

14 กอสรางปรับปรุงถนน 1.เพื่อใหไดถนน ชวงที่  1  ปรับปรุงซอมแซม 8,137,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กและ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง เปนถนน ค.ส.ล. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ที่ไดมาตรฐาน กวาง 6 ม.ยาว 1,368 ม. ชวงที่ 1 สบายในการ อบต.

พรอมบอพักถนนสายราง ใหบริการประชาชน พื้นที่รวมไมนอยกวา 8,208 ยาว 1,368 เมตร สัญจรไปมา ทางเกวียน

น้ําแหง-สนามกีฬา หมูที่2 ในการสัญจรไปมา ตรม.ไมมีไหลทางพรอมวางทอ ชวงที่ 2 และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ๒. เพื่อลดปญหา ระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก ชั้น 3 ยาว 230 เมตร

กับหมู ๓ อบต.กระแสบน น้ําทวมขัง ขนาด 0.80 ม. จํานวน 424

ต.กระแสบน อ.แกลง 3.เพื่อลดอุบัติเหตุใน  ทอน บอพัก จํานวน 46 ลูก

จ.ระยอง การใชเสนทางของ ชวงที่ 2 กอสรางถนน ค.ส.ล.

ประชาขน กวาง 6 ม. ยาว 230 ม.

พรอมวางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด

 0.80 ม. ขนาด 0.80 ม. 

 จํานวน 108  ทอน 

บอพัก จํานวน 12  ลูก
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15 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อใหประชาชนมีการ โดยการขุดรื้อผิวจราจรเดิม 5,760,000    -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคม ขนสงที่ เสริมหินคลุกพรอมกอสราง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายหนองแพงพวย-ซอย สะดวกปลอดภัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สบายในการ ทต.

ชาวสวน1 หมูที่ 5,7 ผิวจราจรกวาง  6 ม. ยาว สัญจรไปมา เนินฆอ

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว 1,325 ม. หนา 0.15 ม.หรือ และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 มีพื้นที่ผิวจราจรจํานวนไมนอย

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง กวา 7,950 ตร.ม. ไมมีไหล

ทาง (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

16 กอสรางถนนแอสฟลสติก เพื่อความสะดวกใน กอสรางถนนแอสฟลติก 4,100,000    -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตสาย การสัญจรไปมาในการ คอนกรีตขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานอาง-พังราด ใชยานพาหนะ กวาง ๖.๐๐ ม. ยาว 1,400 เมตร สบายในการ อบต.

หมู ๒ บานเนินสมบูรณ ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สัญจรไปมา คลองปูน

ต.คลองปูน และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง

17 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี ระยะทาง 600 เมตร ๖๐๐,๐๐๐  -  -  - - รอยละรอยของ ประชาชนมี อบจ.

สายสุนทรภูแหลมแมพิมพ ความปลอดภัยชวง ประชาชนไดใช ความปลอดภัย ระยอง

หมู 5,6 เชื่อมตอหมู 5 กลางคืนในการสัญจร ไฟฟาอยางทั่วถึง ชวงเวลา อบต.

ตําบลกร่ํา อ.แกลง ไปมา กลางคืนใน ชากโดน

จ.ระยอง การเดินทาง

สัญจรไปมา
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18 กอสรางถนน ค.ส.ล. 1.เพื่อใหไดถนน กอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง 4,572,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายมาบใหญ-คลองใช คอนกรีตเสริมเหล็ก 6.๐๐ เมตร ยาว 1,270 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ซอย 1 ที่ไดมาตรฐาน หนา ๐.๑๕  ม. ไมมีไหลทาง ยาว 1,270 เมตร สบายในการ อบต.

(เชื่อมตอหมูที่ 2 และ 2. เพื่อใชเปนเสนทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต สัญจรไปมา ทางเกวียน

หมูที่ 8) มีความคาบ ในการสัญจรไปมา ไมนอยกวา 5,080  ตร.ม. และปลอดภัย

เกี่ยวตอเนื่อง กับหมู ๘ 

อบต.กระแสบน 

ต.กระแสบน อ.แกลง 

จ.ระยอง

19 โครงการกอสรางและปรับ  - เพื่อใหประชาชนที่ โดยกอสรางเปนผิวจราจร 2,671,500  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ปรุงถนนสายหนองปรือ เดินทางสัญจรไปมา ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(ทางเขาอําเภอแกลง) มีความปลอดภัยใน 6.00 ม. ยาว 685 ม. ยาว 685 เมตร สบายในการ ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย สัญจรไปมา เมืองแกลง

อบต.ทางเกวียน อ.แกลง กวา 4,110 ตร.ม. และปลอดภัย

จ.ระยอง

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชนมี ผิวจราจรกวาง 6 ม. 3,500,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เหล็กสายสุขุมวิท-มาบพลู ความสะดวกสบายใน ยาว 900 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เชื่อมตอ หมูที่ 6 การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ยาว 900 เมตร สบายในการ อบต.

บานชากขุนวิเศษ ต.กองดิน คอนกรีตไมนอยกวา 5,400 สัญจรไปมา กองดิน

กับ หมูที่ 5 บานทุงเสาธง ตารางเมตร พรอมไหลทาง และปลอดภัย

ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง หินคลุกขางละ 0.05 เมตร

พรอมปายจราจร
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21 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 3,200,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจร ยาว 837 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายรางตาแผน หมูที่ 6, 9 ไปมาของประชาชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ยาว 837 เมตร สบายในการ อบต.

ตําบลวังหวา มีความคาบ 5,022 ตารางเมตร ไหลทางลง สัญจรไปมา วังหวา

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 9 หินคลุกกวางขางละ 0.50 ม. และปลอดภัย

ต.ทางเกวียน 

อ.แกลง จ.ระยอง

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชนได ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 3,767,100  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เหล็กซอยรุงเรือง หมูที่ 5 รับความสะดวกใน ยาว 700 เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.หวยยาง มีความคาบ การสัญจร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร สบายในการ อบต.

เกี่ยวตอเนื่องกับ ต.วังหวา สัญจรไปมา หวยยาง

อ.แกลง จ.ระยอง และปลอดภัย

23 ซอมสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 1,000,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก สาย มีการคมนาคม ระยะทาง 500 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หนองเสม็ดแดง- โพธิ์ไทร ขนสงที่สะดวก ยาว 500 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 4 ต.กองดิน  ปลอดภัย สัญจรไปมา กองดิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง และปลอดภัย

กับเทศบาลตําบลกองดิน

อ.แกลง จ.ระยอง
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24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชนมี ผลผลิต : ผิวจราจรกวาง ๖ ม. ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เหล็ก ซอยวงแหวน ความสะดวกสบาย ยาว 490 ม.  หรือมีพื้นผิว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 8 ต.ทุงควายกิน มี ในการเดินทางสัญจร จราจรไมนอยกวา 2,940 ยาว 490 เมตร สบายในการ อบต.

ความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไปมา ตร.ม. สถานที่ดําเนินการ สัญจรไปมา ทุงควายกิน

หมูที่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง หมูที่ 8 ต.ทุงควายกิน และปลอดภัย

จ.ระยอง

25 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่ออํานวยความ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 3,800,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจร ยาว 974 เมตร หนา 0.15 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายหนองกวาง - เขาดิน ไปมาของประชาชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ยาว 974 เมตร สบายในการ อบต.

ซอย 2 หมูที่ 9, 6 ต.วังหวา 5,844 ตารางเมตร สัญจรไปมา วังหวา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปลอดภัย

หมูที่ 9 ต.ทางเกวียน

อ.แกลง จ.ระยอง

26 กอสรางรางระบายน้ําคอน เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กอสรางรางระบายน้ํา 1,500,000  -  -  - - รางระยายน้ํา ลดปญหา อบจ.

กรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอม ตามแบบของทางราชการ ที่ไดมาตรฐาน น้ําทวมขัง ระยอง

เรียงหินหนาทอ เพิ่มขึ้น อบต.

สายชากพรวด  หมูที่ 8 หวยยาง

ต.หวยยาง เชื่อมตอ

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง
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27 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผลผลิต : ผิวจราจรกวาง ๖ ม. ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก ซอยหนอง มีความสะดวกสบาย ยาว 735 ม. หรือมีพื้นผิว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บองขวาน หมูที่ 9 ในการเดินทางสัญจร จราจรไมนอยกวา 4,320 ยาว 735 ม. สบายในการ อบต.

ต.ทุงควายกิน  ไปมา ตร.ม. สัญจรไปมา ทุงควายกิน

อ.แกลง จ.ระยอง และปลอดภัย

28 ปรับปรุงถนนลาดยางเปน เพื่ออํานวยความสะดวกขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 4,000,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรไปมาของ ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายหนองหอย - ชากตะแบก ประชาชนผูใชถนน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ยาว 1,000 ม. สบายในการ อบต.

(ซอยวิจิตร 3) หมูที่ 3, 12 6,000 ตารางเมตร ไหลทาง สัญจรไปมา วังหวา

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยว ลงหินคลุกกวางขางละ0.50ม. และปลอดภัย

ตอเนื่องกับหมูที่ 9 พรอมวางทอลอดกลม ค.ส.ล. 

ต.ทางเกวียน ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร

อ.แกลง จ.ระยอง จํานวน 10 ทอน

29 กอสรางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนได กอสรางทอเหลี่ยมค.ส.ล. 4 1,500,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

4 ชองทางสายมาบพลุ- รับความสะดวกใน ชองทางน้ํา กวาง 10 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความปลอดภัย ระยอง

เขาหินแทน หมูที่ 2 การสัญจร ยาว 10 เมตร ในการเดินทาง อบต.

ต.หวยยาง เชื่อมตอกับ หวยยาง

ต.วังหวา อ.แกลง

จ.ระยอง
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30 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมี ผลผลิต : ผิวจราจรกวาง ๖ ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.
เสริมเหล็ก สายตรอกไฟไหม ความสะดวกสบาย ยาว 245 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สัญจรไปมาได ระยอง

- เนินยาง หมูที่ 13 ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ยาว 245 เมตร สะดวก และ อบต.

ต.ทุงควายกิน ไปมา 1,470 ตร.ม. การลําเลียง ทุงควายกิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ผลผลิตทาง

หมู 5 อบต.คลองปูน การเกษตร

อ.แกลง  จ.ระยอง สะดวกมากขึ้น

31 ปรับปรุงถนนลาดยางเปน เพื่ออํานวยความ ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 8,500,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจร 6 ม.ยาว 1,327 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายหนองหอย - ชากตะแบก ไปมาของประชาชน หนา 0.15 ม. ชวงที่1 ยาว 1,327 ม. สบายในการ อบต.

หมูที่ 8, 12, 11, 3 ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง ชวงที่2 ยาว 871 ม. สัญจรไปมา วังหวา

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยว 6 ม. ยาว 871 ม. หนา 0.15 ม. และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

ต.ทางเกวียน  อ.แกลง 13188 ตร.ม.ไหลทาง ลงหิน

จ.ระยอง คลุก กวางขางละ 0.50 ม.

32 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 1,974,000  -  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก สาย 5/8 มีการคมนาคม ยาว 800 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 5, 8 ต.วังหวา ขนสง ที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ยาว 800 ม. สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา วังหวา

หมูที่ 8 ต.หวยยาง ไมนอยกวา 3,200 ตร.ม. และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง
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33 กอสรางถนนคอนกรีต  - ถนนที่ไดมาตรฐาน กอสรางถนนคอนกรีต 7,980,000 7,980,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก สายมาบพลู - มีความสะดวกสบาย เสริมเหล็ก กวาง 6.00 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ปาแตว หมูที่ 4,5 ตําบล ในการสัญจรไปมา ยาว 1,900 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 1,900 เมตร สบายในการ อบต.

พังราด มีความคาบเกี่ยว  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุ สัญจรไปมา พังราด

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ตําบล ในการใชเสนทาง และปลอดภัย

กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง

34 กอสรางถนนคอนกรีตสาย  - ถนนที่ไดมาตรฐาน กอสรางถนนคอนกรีต ๑,๖๐๐,๐๐๐ 1,600,000    -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ชากตาอู – เนินสําราญ มีความสะดวกสบาย เสริมเหล็กกวาง 6.00 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 6 ต.พังราด ในการสัญจรไปมา ยาว 390 เมตร ยาว 390 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุ หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา พังราด

หมูที่ 9 บานหนองเสม็ดแดง ในการใชเสนทาง และปลอดภัย

ต.คลองปูน อ.แกลง

จ.ระยอง

35 กอสรางถนน ค.ส.ล. ๑.เพื่อใหประชาชนใช ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนใชใน อบจ.

สายหนองกะมาง-ทาฐาธง ในการคมนาคมและ ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น การคมนาคม ระยอง

หมูที่ 1 ต.ชากพง ในการขนถายสินคา พรอมไหลทาง ขางละ 1 ม. ยาว 2,000 เมตร และการขนถาย ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทางเกษตรไดอยาง และสะพาน ค.ส.ล. สินคาทางเกษตร สุนทรภู

หมูที่ 8 ต.ชากโดน สะดวกและรวดเร็ว ขนาดกวาง 8 เมตร สะดวก รวดเร็ว

อ.แกลง จ.ระยอง ๒.ใชเปนเสนทาง ยาว60 เมตรจํานวน 2 แหง ละเพื่อใชเปน

สัญจรไปยัง อบต. (ตามแบบแปลนเทศบาล เสนทางสัญจร

ชากโดนและ ตําบลสุนทรภู) ไปยัง อบต.

อําเภอแกลง ชากโดนและ

 อ.แกลง
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36 กอสรางปรับปรุงทาเทียบ ๑.เพื่อปรับปรุง (ตามแบบแปลนเทศบาล 30,000,000  -  -  - - ทาเทียบเรือ 1.ประชาชน อบจ.

เรืออาวมะขามปอม ทาเทียบเรือใหใชการ ตําบลสุนทรภู) ที่ไดมาตรฐาน และนักทอง ระยอง

หมูที่ 6 ตําบลกร่ํา ไดดีและปลอดภัยตอ จํานวน เที่ยวที่ใช ทต.

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง นักทองเที่ยวและ ๑ แหง บริการมีความ สุนทรภู

ประชาชนที่มาใชบริการ ปลอดภัย

๒.เพื่อใหมีสถานที่ พึงพอใจ

เทียบเรือทองเที่ยว มากขึ้น

และประมงอยาง 2.มีสถานที่

เพียงพอและปลอดภัย เทียบเรือ

อยางเพียงพอ

และเปน

ระเบียบ

37 กอสรางสะพานศึกษา  - เพื่อพัฒนาแหลง  - กอสรางสะพานศึกษา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - สถานที่  - มีแหลง อบจ.

ธรรมชาติและจุดชมวิว ทองเที่ยวในชุมชน ธรรมชาติและจุดชุมวิว ทองเที่ยว ทองเที่ยว ระยอง

หมูที่ 5 ตําบลพังราด ใหดียิ่งขึ้น เชิงอนุรักษ เชิงอนุรักษ อบต.

อ.แกลง จ.ระยอง  - เพื่อใหประชาชน จํานวน  - ประชาชน พังราด

ในชุมชนมีรายได 1 แหง มีรายไดจาก

จากการทองเที่ยว การทองเที่ยว

 - เพื่อปองกันการ  - มีการ

บุกรุกและทําลาย อนุรักษ

ปาชายเลน ปาชายเลน
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38 โครงการกอสรางและ  -เพื่อปรับปรุงถนน  -โดยกอสรางเปนผิวจราจร  - 2,110,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ปรับปรุงถนนแยกจากถนน ใหไดมาตรฐาน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานบึง-แกลง (ขางรานเพิ่ม  -เพื่อใหประชาชนที่ ไมนอยกวา 6.00 ม. ยาว ยาว 455 เมตร สบายในการสัญจร เทศบาล

เชียงกง) เชื่อมตอถนน เดินทางสัญจรไปมา ไมนอยกวา 455 ม. หรือมี ไปมาและปลอดภัย ตําบล

หนองแหวนไปออกโรงเรียน มีความสะดวกและ พื้นผิวจราจรไมนอยกวา เมืองแกลง

มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปลอดภัยในชีวิตและ  2,730 ตร.ม. ไหลทาง

(ชุมชนหนองแหวน) ทรัพยสิน หินคลุก(ตามสภาพ)

ต.ทางเกวียน มีความคาบ

เกี่ยวตอเนื่องกับทต.บานนา

ต.บานนา อ.แกลง จ.ระยอง

39 โครงการกอสรางสะพานไม  -เพื่อกอสรางสะพาน  -กอสรางสะพานไม  - 2,250,000 -  - -  -สะพานไม 1 แหง  -มีสถานที่ อบจ.

ขนาดเล็กบริเวณบานปลา ทาเรือที่ไดมาตรฐาน ลงเรือประมงขนาดเล็ก ทองเที่ยวเพิ่ม ระยอง

ธนาคารปู เพื่อสงเสริมการ และพัฒนาเปนแหลง ขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส ขึ้นในตําบล เทศบาล

ทองเที่ยว ม.5 ต.เนินฆอ ทองเที่ยว และจังหวัด ตําบล

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  -ทองถิ่นมี เนินฆอ

ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง เศรษฐกิจที่

จ.ระยอง(แผนชุมชน ม. 4) ดีขึ้น
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40 โครงการวางทอระบายน้ํา  -เพื่อแกไขปญหา  -โดยทําการกอสราง  - 1,400,000  -  - - ระบบระบายน้ํา  -น้ําไมทวมขัง อบจ.

พรอมรางวี ค.ส.ล. และขยาย น้ําทวมขัง บริเวณ 1.วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสน ที่ไดมาตรฐาน บานเรือนของ ระยอง

ผิวจราจรปูแอสฟลทติก บานเรือนประชาชน ผาศูนยกลาง 0.80 ม. (มอก. ลดปญหาน้ําทวม ประชาชน เทศบาล

คอนกรีต (ถนนเกาะลอย และถนน ชั้น 3) ความยาวรวม 180 ม. ขัง ตําบล

ตอจากของเดิม) ชวงหนา เพื่อใหมีความสะดวก 2.บอพักน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 1 x กองดิน

บานนายจอน ถึงหนาบาน สบายในการสัญจร 1 ม.(ฝาบอพัก ค.ส.ล.)

นายบุญชู วงศนาปา ไปมา จํานวน 20 บอ

หมูที่ 6 ต.กองดิน 3.รางตัววี ค.ส.ล.ขนาดกวาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  1 ม. หนา 0.15 ม.

อบต.กองดิน อ.แกลง ความยาวรวม 180 ม.

จ.ระยอง 4.ขยายผิวจราจร

 ปูแอสฟลทติกคอนกรีต

หนาเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่

ปูแอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 240 ตร.ม.

5.งานรื้อยายปกเสาไฟฟา

แรงต่ําพรอมสายไฟ

จํานวน 7 ตน ตามแบบแปลน

ของเทศบาลตําบลกองดิน
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

41 โครงการซอมสรางถนน  -เพื่อใหประชาชน  -ซอมสรางผิวทางคอนกรีต  - 7,780,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาอยาง เสริมเหล็ก(ใชเหล็ก wire มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายเย็นเซ - โปรงแสง สะดวกสบาย mash) ขนาดกวาง 6 ม. ยาว ยาว 2,120 เมตร สบายในการสัญจร เทศบาล

(บน.1301) หมูที่ 13  2,120 ม. หนา 0.15 ม. ไปมาและปลอดภัย ตําบล

ต.บานนา มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปนพื้นที่คอนกรีตไม บานนา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 นอยกวา 12,720  ตร.ม.

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง ไหลทางลูกรังตามสภาพพรอม

จ.ระยอง วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.มอก.

ชั้น 3 เสนผาศูนยกลาง0.60x

1.00 ม.จํานวน 2 แถวๆละ

11 ทอน และกอกําแพง

ปากทอ ค.ส.ล.เสนผาศูนยกลาง

0.60 ม.(สองแถว) 

จํานวน 1 จุด

42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 5,000,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายสองพี่นอง - สมานมิตร ประชาชนในการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 600 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ม. 7 ต.สองสลึง อ.แกลง ไปมา หนา 0.05 ม. ยาว 600 เมตร สบายในการสัญจร เทศบาล

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไปมาและปลอดภัย ตําบล

ม. 2 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง สองสลึง

จ.ระยอง
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

43 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อความสะดวกของ  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 2,500,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ลาดยางสายเขาไมแกว - ประชาชนในการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ศาลาคนเหล็ก ม. 11 ไปมา หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ยาว 1,000 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยว ผิวจราจรไมนอยกวา 6,000 ไปมาและปลอดภัย กองดิน

ตอเนื่องกับ ม. 8 ตร.ม.

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง

จ.ระยอง

44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 1,410,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายหนองปรือ - รางตาไท ประชาชนในการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 360 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ม. 14 เชื่อมตอ ม. 2 ไปมา หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ยาว 360 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

ต.กระแสบน มีความคาบเกี่ยว ผิวจราจรไมนอยกวา 2,160 ไปมาและปลอดภัย กระแสบน

ตอเนื่องกับ ม. 11 ตร.ม. ไหลทางของเดิม

ต.ทางเกวียน อ.แกลง

จ.ระยอง

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวกของ  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 2,000,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายสระหลวง ม.2 ประชาชนในการสัญจร กวาง 6 ม. ยาว 448.00 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานเนินสมบูรณ ต.คลองปูน ไปมา หนา 0.05 ม. ไมมีไหลทาง ยาว 448 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไปมาและปลอดภัย คลองปูน

ทต.ทุงควายกิน อ.แกลง

 จ.ระยอง
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  -เพื่อความสะดวกของ ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน  - 3,648,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เปนถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนในการสัญจร แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายวังลาง - สองสลึง ม. 1,7 ไปมา กวาง 6 ม. ยาว 1,900 ม. ยาว 1,900 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

ต.ชากโดน มีความคาบเกี่ยว หนา 0.05 ม. ไปมาและปลอดภัย ชากโดน

ตอเนื่องกับ ม. 5,6 

ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 2,000,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายชุมนุมสูง - หนองหวา ของประชาชน กวาง 6 ม. ยาว 550 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ม. 2 ต.ทุงควายกิน ในการสัญจรไป - มา ไหลทางลูกรังหนาขางละ ยาว 550 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 0.50 ม. ไปมาและปลอดภัย ทุงควายกิน

ทต.บานนา อ.แกลง

จ.ระยอง

48 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  -เพื่อความสะดวกของ  -ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน  - 4,500,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ผิวเรียบ สายหนองแชเรือ - ประชาชนในการสัญจร แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

วังจันทร ม.10 บานหนองปรือ ไปมา กวาง 8 ม.ยาว 888.00 ม. ยาว 888 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

ต.ทางเกวียน มีความ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ไปมาและปลอดภัย ทางเกวียน

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ม.4 7,104 ตร.ม. พรอมทาสีตีเสน

ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง จราจร
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

49 โครงการกอสรางปรับปรุง  -เพื่อความสะดวกของ  -รื้อสายทางลาดยางเสนเดิม 33,500,000 33,500,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายทางและขยายผิวจราจร ประชาชนในการสัญจร  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

พรอมวางทอระบายน้ําและ ไปมา 0.15 ม. (ตอจากของเดิม) สบายในการสัญจร เทศบาล

เสนทางจักรยานถนนสาย  -ประชาชนมีเสนทาง และเกาะกลางถนนกวาง 2 ม. ไปมาและปลอดภัย ตําบล

เทศบาลทุงควายกิน 27 สําหรับใชจักรยานใน พรอมทาสีเสนจราจรตาม ทุงควายกิน

ม. 2 ต.ทุงควายกิน มีความ การสัญจรที่ได มาตรฐาน

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ม. 2 มาตรฐาน  -กอสรางเสนทางจักรยาน

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง กวาง 1.80 ม. ทาสีพื้นและ

จ.ระยอง ทาสีสัญญลักษณเสนทางรถ

จักรยาน -กอสรางวางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมรางวี

หนา 0.15 ม. พรอมบอพัก

และฝาทอ ค.ส.ล. ทั้งสองฝงถนน

50 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 4,500,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายซอยขางศาลา ม.9 ของประชาชนในการ กวาง 6 ม. ยาว 10,800 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปมา หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่ผิว ยาว 10,800 ม. สบายในการสัญจร เทศบาล

ตอเนื่องกับ ม. 6 ต.ชากโดน จราจรไมนอยกวา 10,800 ไปมาและปลอดภัย ตําบล

อ.แกลง จ.ระยอง ตร.ม. เนินฆอ

(จากแผนชุมชน ม.9)
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 3,000,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายสํานักไมหอม - ออชารค ของประชาชนในการ กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ปารค ม.3, ม.7 ต.สองสลึง สัญจรไปมา หนา 0.15 ซม. หรือมีพื้นที่ผิว ยาว 500 เมตร สบายในการสัญจร เทศบาล

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ จราจรไมนอยกวา 3,000 ไปมาและปลอดภัย ตําบล

ต.หวยยาง อ.แกลง จ.ระยอง ตร.ม. สองสลึง

52 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อความสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 3,000,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ลาดยางสายหนองเสม็ดแดง- ของประชาชนในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

โพธิ์ไทร ม. 4 ต.กองดิน สัญจรไปมา หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ยาว 1,500 เมตร สบายในการสัญจร อบต.กองดิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ จราจรไมนอยกวา 9,000 ไปมาและปลอดภัย

ม.8 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง ตร.ม.

จ.ระยอง

53 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 4,500,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เปนถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ของประชาชนในการ กวาง 6 ม. ยาว 1,420 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายปากทางหลวง - นาซา สัญจรไปมา หนา 0.05 ซม. ไมมีไหลทาง ยาว 1,420 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

ม.4 บานปากทางหลวง ไปมาและปลอดภัย คลองปูน

ต.คลองปูน มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ม.4 บานนาซา

ต.ปากน้ําประแส อ.แกลง

จ.ระยอง
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ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

54 โครงการปรับปรุงถนน  -เพื่อความสะดวก  -ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 6 ม.  - 1,956,480  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ลาดยางแบบผิวเรียบเปนถนน ของประชาชน ยาว 439 ม. หนา0.05 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

แอสฟลทติกคอนกรีต ในการสัญจรไปมา  -ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 439 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

สายหนองหงษ 2 ม. 2 ยาว 580 ม.หนา 0.05 ม. ไปมาและปลอดภัย ชากโดน

ต.ชากโดน มีความคาบเกี่ยว หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

ตอเนื่องกับ ม.7 ต.เนินฆอ 6,114 ตร.ม.

อ.แกลง จ.ระยอง

55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อความสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด  - 2,000,000  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายโพธิ์ไทร - หนองคุย ของประชาชนในการ กวาง 6 ม. ยาว 550 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ม.8 ต.ทุงควายกิน สัญจรไปมา และ หนา 0.50 ม. ยาว 550 เมตร สบายในการสัญจร อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ขนสงสินคา ไปมาและปลอดภัย ทุงควายกิน

อบต.กองดิน อ.แกลง ทางการเกษตร

จ.ระยอง

56 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริม - 9,374,000 9,374,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนสายหลุมใน - สัญจรไปมาอยาง เหล็กถนนสายหลุมใน-บอแปง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

บอแปง (บน.0306) หมูที่ 3 สะดวกสบาย (บน.0306) หมูที่ 3 ต.บานนา เพิ่มขึ้น ยาว การสัญจรไปมา ทต.

ต.บานนา อ.แกลง อ.แกลง จ.ระยอง กวาง 6 ม. 1,875 เมตร และปลอดภัย บานนา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยาว 1,875 ม. หนา 0.15 ม.

หมูที่ 9 ต.ซําฆอ อ.เขาชะเมา หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

จ.ระยอง กวา 11,250 ตร.ม. ไหลทาง

ลูกรังตามสภาพ
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

57 โครงการกอสรางถนน  เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 7,402,000 7,402,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไปมาอยาง ถนนสายบอแปง- เขาชองพริ้ง ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

สายบอแปง- เขาชองพริ้ง สะดวกสบาย (บน.0603) หมูที่ 6 ต.บานนา เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา ทต.

(บน.0603) หมูที่ 6 อ.แกลง จ.ระยอง กวาง 6 ม. ยาว 1,660 ม. และปลอดภัย บานนา

ต.บานนา อ.แกลง ยาว 1,660 ม. หนา 0.15 ม.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือคิดเปนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

หมูที่ 9 ต.ซําฆอ กวา 9,960 ตร.ม. ไหลทาง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง หินคลุกกวางขางละ 1.00 เมตร

58 โครงการกอสรางและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนน โดยกอสรางเปนผิวจราจร ค.ส.ล. - 9,951,000 9,951,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

ถนนพลงชางเผือก ซ.7 ใหไดมาตรฐาน หนาไมนอยกวา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

ทาใหญคลองพลง  - เพื่อใหประชาชน กวางไมนอยกวา 6.00 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา ทต.

(ชุมชนพลงชางเผือก) ที่เดินทางสัญจรไปมา ยาวไมนอยกวา 1,499 ม. ยาว 1,499 เมตร และปลอดภัย เมืองแกลง

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยว สะดวกมีความปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

ตอเนื่องกับหมูที่ 7 ในชีวิตและทรัพยสิน กวา8,994 ตร.ม. พรอมวาง

อบต.ทางเกวียน ต.ทางเกวียน  - เพื่อแกไขปญหา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาน

อ.แกลง จ.ระยอง น้ําทวม ศูนยกลาง 0.6 เมตรรางวี 

ค.ส.ล. กวาง 1 เมตร ทั้ง 2 

ขางและบอพักน้ํา ค.ส.ล.

ทุกระยะ 15 ม.
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

59 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน  - โดยทําการกอสราง - - 5,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต มีความสะดวกสบาย 1.ขุดรื้อดินลูกรังพื้นทางเดิม ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

รอบหนองยาว  หมูที่  2 ในการสัญจรไปมา กวาง 7 ม.ยาว 1,136 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา ทต.

ต.กองดิน มีความคาบเกี่ยว เพื่อสรางความ หนา 0.20 ม.มีพื้นที่ไมนอย ยาว 1,136 เมตร ประชาชนมีความ กองดิน

ตอเนื่องกับ องคการบริหาร ปลอดภัยในชีวิตและ กวา 7,952 ตร.ม. ปลอดภัยในชีวิต

สวนตําบลกองดิน ทรัพยสินในการใช 2. ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง และทรัพยสินใน

อ.แกลง จ.ระยอง ถนนแกประชาชน กวาง 7 ม. ยาว 1,136 ม. การใชรถใชถนน

 หนา 0.20 ม. หรือคิดเปน

ปริมาตร หินคลุกไมนอยกวา

 2,544 ลบ.ม.

3. ปูแอสฟลทติกคอนกรีต

หนา 15 ซม. กวาง 6 ม.

ยาว 1,136 ม. หรือมีพื้นที่ปู

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอย

กวา 6,816 ตร.ม.

4. ตีเสนจราจรดวยสีเทอร

โมพลาสติก กวาง 0.10 ม.

พื้นที่ตีเสนจราจรไมนอยกวา

257 ตร.ม.

5. ติดตั้งปายจราจร จํานวน

14 ปาย (ตามแบบแปลน

ของ ทต.กองดิน)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อกอสรางถนนให  ผิวจราจร กวาง 6 ม. - - 6,300,000  6,300,000   - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

สายเนินทราย-เนินขาวตม ไดมาตรฐานสําหรับ ยาว 1,500 ม.หนา 15 ซม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

หมูที่ 1, 6 ต.เนินฆอ การคมนาคมการขน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย เพิ่มขึ้น ยาว การสัญจรไปมา ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สงและการทองเที่ยว กวา 9,000 ตร.ม. 1,500 เมตร และปลอดภัย เนินฆอ

หมูที่ 6 ต.หวยยาง และ ของเทศบาล

หมูที่ 13 ต.วังหวา 

อ.แกลง จ.ระยอง 

(แผนชุมชน หมูที่ 1, 6)

61 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนใน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 เมตร 2,500,000 - 2,500,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย พื้นที่และประชาชน ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

หวยยาง-สํานักไมหอม ทั่วไปมีถนนสําหรับ เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา ทต.

หมูที่ 3 บานเนินดินแดง ใชในการคมนาคม ยาว 600 เมตร และปลอดภัย สองสลึง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ อยางสะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 3 ต.หวยยาง

อ.แกลง จ.ระยอง

62 โครงการกอสรางถนน  เพื่อใหประชาชนใน ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว - - 8,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

ลาดยาง สายศิลาทอง - พื้นที่และประชาชน 4,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือ มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกสบายใน ระยอง

ชากวัง หมูที่ 10 ต.กองดิน มีถนนสําหรับใชในการ มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ยาว 4,000 เมตร การสัญจรไปมา อบต.

อ.แกลง จ.ระยอง คมนาคมอยางสะดวก 24,000 ตร.ม. และปลอดภัย กองดิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง รวดเร็ว

กับ หมูที่ 2 ต.เขาวงกต

อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

63 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนมี ปรับปรุงซอมแซมถนนแบบ - - 4,170,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การคมนาคม ขนสง กวาง 6.00 ม. ยาว มาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

สายวังไทร 3 - วังจันทร ที่สะดวกรวดเร็วและ 992.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 992 เมตร การสัญจรไปมา อบต.

หมูที่ 9 ต.กระแสบน ปลอดภัยมากขึ้น หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร และปลอดภัย กระแสบน

อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ไมนอยกวา 5,952.00 ตร.ม.

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6

ต.วังจันทร อ.วังจันทร

จ.ระยอง

64 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมี ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ ม. - - 2,500,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

เสริมเหล็กสายสํานักสงฆ ถนนใชสัญจรไปมา ยาว ๖๔๐.๐๐ ม. หนา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

เขาทับกลาง-กองดิน ไดสะดวกและเกษตรกร ๐.๑๕ ม. ไมมีไหลทาง เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา อบต.

หมูที่ ๒ บานเนินสมบูรณ ขนถายสินคาทางการ ยาว 640 เมตร และปลอดภัย คลองปูน

ต.คลองปูน เกษตรไดรวดเร็วขึ้น

มีความคาบตอเนื่องกับ

หมูที่ ๖ บานชากขุนวิเศษ 

อบต. กองดิน อ.แกลง

จ.ระยอง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

65 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนมี ดําเนินการปรับปรุงถนน - - 3,648,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

ลาดยางแบบผิวเรียบ การคมนาคมขนสงที่ ลาดยางแบบผิวเรียบ(เคพซีล) มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกสบายใน ระยอง

 (เคพซีล) เปนถนน ค.ส.ล. สะดวก ปลอดภัย เปนถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง ยาว 425 เมตร การสัญจรไปมา อบต.

(ถนน อบจ.ระยอง)  6 เมตร ยาว 425 เมตร และปลอดภัย ชากโดน

สายวังลาง-สองสลึง หมูที่ 1 หนา 0.15 เมตร

ต.ชากโดน มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5,6 

ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

66 โครงการกอสรางถนนพารา เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนพาราแอสฟลทติก - - 9,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนสัญจร อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย สัญจรไปมาไดสะดวก คอนกรีต กวาง 8 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาไดสะดวกมาก ระยอง

สามแยกประแสร - เขาจุก          มากขึ้นและการลํา 2,000 ม. ยาว 2,000 เมตร ขึ้น และการลําเลียง อบต.

หมูที่ 7 ต.ทุงควายกิน เลียงผลผลิตทางการ งผลผลิตทางการ ทุงควายกิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เกษตรไดรับความ เกษตรไดรับความ

หมูที่ 1 ต.น้ําเปน สะดวกรวดเร็วขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น

อ.แกลง จ.ระยอง
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67 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหไดถนนคอน กอสรางถนนคอนกรีต - - 5,312,500 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็กที่ได เสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกสบายใน ระยอง

สายคลองใช ซอย 4 หมูที่8 มาตรฐาน  6.00 ม. ยาว 725.00 ม. จุดที่ 1 ยาว 725 ม. การสัญจรไปมา อบต.

บานคลองใช เพื่อใหบริการ หนา 0.15 ม. จุดที่ 2 . จุดที่ 2 ยาว 529 ม. และปลอดภัย ทางเกวียน

ต.ทางเกวียน          ประชาชนในการ ขนาดกวาง 6.00 ม ยาว

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สัญจรไปมาและลด  529.00 ม. หนา 0.15 ม.

หมูที่ 8 ต.กระแสบน อุบัติเหตุในการใช หรือมีการกอสรางผิวคอนกรีต

อ.แกลง จ.ระยอง เสนทางของประชาชน เสริมเหล็กรวมไมนอยกวา 

7,524 ตร.ม. ไมมีไหลทาง 

พรอมทาสีตีเสนจราจร

68 ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่ออํานวยความ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 7,700,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

ผิวเรียบเปนถนนคอนกรีต สะดวกในการสัญจร ยาว 1,835 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

เสริมเหล็ก สายหนองน้ําขุน- ไปมาของประชาชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา อบต.

หนองรี หมูที่ 11 ผูใชถนน กวา 11,010 ตร.ม. ไหลทาง ยาว 1,835 ม. และปลอดภัย วังหวา

ต. วังหวา มีความ ลงหินคลุกกวางขางละ 0.50 ม.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 

หมูที่ 8 ต.ทางเกวียน 

อ. แกลง จ.ระยอง
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69 โครงการซอมสรางถนน เพื่อใหประชาชน 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. - 3,456,000 3,456,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

ลาดยางเปนผิวจราจร ตําบลสามารถสัญจร ยาว 960 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวก ไมมีไหลทางหรือคิดเปนพื้นที่ เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา อบต.

สายมาบกระทิง หมูที่ 5 เพื่อใหการขนสงสินคา ไมนอยกวา 5,760 ตรม. ถนนยาว 960 ม. และปลอดภัย หวยยาง

ต.หวยยาง ทางการเกษตร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สามารถดําเนินการได

หมูที่ 6 ต.วังหวา อ.แกลง สะดวกรวดเร็วลด

จ.ระยอง ความเสียหายได

70 โครงการกอสรางเสนทาง เพื่อสงเสริมการ บริเวณริมแมน้ําประแส - - 18,833,250 - - เสนทางจักรยาน เด็ก เยาวชน อบจ.

เดิน-วิ่ง-ปนจักรยาน ออกกําลังกายใหแก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ยาว 1,500 เมตร และประชาชน ระยอง

ออกกําลังกายและ เด็กเยาวชนและ 80 พรรษากวางไม ทั่วไปมีสถานที่ ทต.

ชมทัศนียภาพแมน้ําประแส ประชาชนทั่วไป นอยกวา 5 ม. ยาวไมนอยกวา ออกกําลังกาย เมืองแกลง

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อสงเสริมการ  1,500 ม. ประกอบดวย มีสถานที่

(ชุมชนโพธิ์เงิน) ทองเที่ยว พักผอน เลนสจักรยาน กวางไมนอย ทองเที่ยวพักผอน

ต.ทางเกวียน มีความคาบ กวา 2 ม. เลนสเดิน-วิ่ง กวาง ที่มีมาตรฐาน

เกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 3 ม.พรอมระบบ

อบต.ทุงควายกิน ไฟฟาสองสวาง อุปกรณ

ทต.บานนา ต.บานนา ปองกันความปลอดภัย 

อ.แกลง จ.ระยอง อุปกรณอํานวยความสะดวก 

พื้นผิวเปน ค.ส.ล. หนา 15 ซม.

 พรอมตกแตงผิว ตีเสน แบง

เลนสปายสัญลักษณตางๆ
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71 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. กวาง 6 เมตร 3,000,000 - 3,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่และประชาชน ยาว 750 เมตร หนา ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

สายหนองเสม็ด - สมอโพรง ทั่วไปมีถนนสําหรับใช 0.15 เมตร เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา ทต.

หมูที่ 6 บานหนองเสม็ด ในการคมนาคมอยาง ถนนยาว 750 ม. และปลอดภัย สองสลึง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สะดวกรวดเร็ว

หมูที่ 1 ต.ชากพง อ.แกลง 

จ.ระยอง

72 ซอมสรางถนนลาดยางแบบ  เพื่อใหประชาชนมี ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว - - 3,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

ผิวเรียบ สายเนินพูลศิลป- ความสะดวกสบายใน 1,000 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

โพธิ์ไทร หมูที่ 7 ต.กองดิน การสัญจรไปมา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. ยาว 1,000 ม. และปลอดภัย กองดิน

หมูที่ 7 อบต.ทุงควายกิน พรอมไหลทางขางละ 0.05 ม. 

อ.แกลง จ.ระยอง พรอมปายจราจร

73 ปรับปรุงถนนแบบคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมี ปรับปรุงซอมแซมถนนแบบ - - 1,550,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

เสริมเหล็ก สายรางตาไท - การคมนาคม ขนสง  ค.ส.ล. กวาง 6.00 ม. ยาว ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

ทางเกวียน หมูที่ 2 ที่สะดวกรวดเร็ว  368.00 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 368 ม. การสัญจรไปมา อบต.

ต.กระแสบน และปลอดภัยมากขึ้น หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจร และปลอดภัย กระแสบน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 2,208.00 ตร.ม.

หมูที่ 1 ต.ทางเกวียน 

อ.แกลง จ.ระยอง
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74 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อแกปญหาน้ําทวม ทอ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ ม. - - 1,700,000 - - ทอระบายน้ํา ประชาชนมีความ อบจ.

ถนนสายกรมหลวงฯ-หนองโพรง สองขางทางและลด ยาว ๘๘๐.๐๐ ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

หมูที่ ๓ บานดอนมะกอกลาง การเกิดอุบัติเหตุ พรอมบอพัก พรอมบอพัก การสัญจรไปมา อบต.

ต.ปากน้ําประแส ยาว 880 เมตร และปลอดภัย คลองปูน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

หมูที่ ๓ เขตเทศบาลตําบล

ปากน้ําประแสร

อ.แกลง จ.ระยอง

75 โครงการติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชน ดําเนินการติดตั้งไฟฟา - - 1,350,000 - - จํานวนที่ติดตั้ง ลดปญหาน้ํา อบจ.

แสงสวางสาธารณะ มีการคมนาคมขนสง แสงสวางสาธารณะสูง 9 เมตร  ไฟฟาแสงสวาง ทวมขัง ระยอง

ถนน อบจ.รย.0216 ที่สะดวก ปลอดภัย จํานวน 27 ตน(ตามแบบ สาธารณะสูง ประชาชน อบต.

สายตอนเนินดินแดง-สุนทรภู อบจ.ระยอง) (ตอจากของเดิม) 9 เมตร มีความสะดวก ชากโดน

ผานพื้นที่หมูที่ 2,3,4,5,8 จํานวน 27 ตน สบายในการ

ต.ชากโดน อ.แกลง เดินทางสัญจร

จ.ระยอง ไปมา

76 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสรางถนนคอนกรีต - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ถนนคอนกรีต ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกมากขึ้น เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 ม. เสริมเหล็ก สัญจร ไปมาได ระยอง

สายซอยวงแหวน หมูที่ 8 และการลําเลียงผลผลิต ยาว 550 ม. ไหลทางลูกรัง ขนาดกวาง 6 ม. สะดวกมากขึ้น อบต.

อบต.ทุงควายกิน ทางการเกษตรไดรับ ขางละ 0.50 ม. ยาว 550 ม. และการลําเลียง ทุงควายกิน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ไหลทางลูกรัง ผลผลิตทางการ

หมูที่ 8 อบต.กองดิน ขางละ 0.50 ม. เกษตรไดรับความ

อ.แกลง จ.ระยอง สะดวกรวดเร็วขึ้น
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77 โครงการกอสรางปรับปรุง 1. เพื่อใหไดถนน ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง - - 30,013,000 - - จํานวนถนน ๑. การสัญจรไปมา อบจ.

ถนนลาดยางผิวเรียบ ลาดยางที่ไดมาตรฐาน แอสฟลทติกคอนกรีต โดยวิธี ที่ไดมาตรฐาน สะดวกและลด ระยอง

ถนนสาธารณะ 2. เพื่อใหบริการ Pavement In Place เพิ่มขึ้น อุบัติเหตุในการ อบต.

สายทะเลนอย - ทากะพัก ประชาชนในการ Recycling ยาว 4,438 เมตร ใชเสนทาง ทางเกวียน

หมูที่ 6 บานทะเลนอย   สัญจรไปมา ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาวรวม 2. ลดปญหา

ต.ทางเกวียน 3. เพื่อลดอุบัติเหตุ 4,438.00 ม. หนา 5 ซม. น้ําทวมขัง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ในการใชเสนทางของ ไหลทาง ขางละ 1.50 ม. 

หมูที่ 3 ต.ทุงควายกิน ประชาชน มีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

อ.แกลง จ.ระยอง 39,942.00 ตร.ม. ทาสีตีเสน

จราจร ติดตั้งเสาไฟสองสวา

งสาธารณะพรอมดวงโคม 

ความสูงเสา 12.00 ม.

จํานวน 180 ตน

78 ปรับปรุงถนนลาดยาง  เพื่ออํานวยความ  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 6,300,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกในการสัญจร ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

สายหนองหอย-ชากตะแบก ไปมาของประชาชน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา อบต.

(ซอยวิจิตร 3) หมูที่ 3, 12 ผูใชถนน กวา 9,000 ตร.ม. ไหลทางลง ยาว 1,500 เมตร และปลอดภัย วังหวา

ต.วังหวา มีความคาบเกี่ยว หินคลุกกวางขางละ 0.50 ม.

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 

ต.ทางเกวียน อ.แกลง 

จ.ระยอง
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79 ซอมสรางผิวจราจรลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชน3  ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. - 2,600,000 2,600,000 - - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

เปนผิวจราจรคอนกรีต ตําบลสามารถสัญจร ยาว 733 ม. หนา 0.15 ม. ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

เสริมเหล็ก สายชากตาดวง ไปมาไดสะดวก  ไมมีไหลทาง หรือคิดเปนพื้นที่ เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา อบต.

หมูที่ 6 ต.หวยยาง 2. เพื่อใหการขนสง ไมนอยกวา 4,398 ตรม. ยาว 733 เมตร และปลอดภัย หวยยาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สินคาทางการเกษตร

หมูที่ 6 ต.เนินฆอ และหมูที่ สามารถดําเนินการ

13 ต.วังหวา ไดสะดวก รวดเร็ว 

อ.แกลง จ.ระยอง ลดความเสียหายได

80 โครงการกอสรางและ เพื่อใหประชาชนที่ โดยกอสรางเปนผิวจราจร ค.ส.ล. 2,000,000 - 2,000,000 - - จํานวนถนน ประชาชนที่ อบจ.

ปรับปรุงถนนรอบสระ เดินทางสัญจรไปมา หนาไมนอยกวา 0.15 ม. กวาง รอบสระที่ได เดินทางสัญจร ระยอง

หนองน้ําขาว ออกไปทาง มีความปลอดภัยในชีวิต ไมนอยกวา 6.00 ม. ยาวไมนอย มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมามีความ ทต.

ประปาถังสูง เทศบาลตําบล และทรัพยสิน กวา 388 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ยาวไมนอยกวา สะดวกสบาย เมืองแกลง

เมืองแกลง พรอมปรับปรุง เพื่อปรับสภาพแวดลอม จราจรไมนอยกวา 2,328 ตร.ม. 388 เมตร ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ภูมิทัศนติดตั้งไฟรอบสระน้ํา ใหนาอยูเปนสถานที่ ประชาชน

(ชุมชนหนองแหวน) พักผอนและออกกําลัง สามารถใชเปน

ต.ทางเกวียน มีความคาบเกี่ยว สถานที่พักผอน

ตอเนื่องกับ อบต.ทางเกวียน และออกกําลังกาย

ต.ทางเกวียน อ.แกลง 

จ.ระยอง



หนา 570

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

81 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนสัญจร  กอสรางถนนคอนกรีต - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนน ประชาชนสัญจร อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกมากขึ้น เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน ไปมาไดสะดวก ระยอง

สายหนองหวา - สํานักตะแบก และการลําเลียงผล ยาว 275 ม. ไหลทางลูกรัง เพิ่มขึ้น มากขึ้น และการ อบต.

หมูที่ 2 ต.ทุงควายกิน ผลิตทางการเกษตร ขางละ 0.50 ม. ยาว 275 เมตร ลําเลียงผลผลิตทาง ทุงควายกิน

อ.แกลง มีความคาบเกี่ยว ไดรับความสะดวก การเกษตรไดรับ

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 รวดเร็วขึ้น ความสะดวก

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา รวดเร็วขึ้น

จ.ระยอง

82 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร 1. เพื่อใหไดถนนที่ ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีการ - - 6,764,550 - - จํานวนถนนที่ได ๑. การสัญจรไปมา อบจ.

ถนนสายหนองกันเกรา – ไดมาตรฐาน OVERAY ทับหนาผิวทางดวย มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกและ ระยอง

หนองจระเข หมูที่ 1 2. เพื่อใหบริการ แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาด ยาว 1,480 เมตร ลดอุบัติเหตุในการ อบต.

บานหนองน้ําขาว ประชาชนในการ กวางรวมไหลทาง 7.00 เมตร ใชเสนทาง ทางเกวียน
ต.ทางเกวียน สัญจรไปมา ยาว 1,480.00 เมตร 2. ลดปญหา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 3. เพื่อลดอุบัติเหตุ หนา 5 เซนติเมตร หรือคิด น้ําทวมขัง

ชุมชนบานหนองจระเข ในการใชเสนทาง เปนพื้นที่ดําเนินการ

หมูที่ 4 ต.บานนา ของประชาชน ไมนอยกวา 10,360.00 

อ.แกลง จ.ระยอง ตารางเมตร พรอมทาสีตีเสน

จราจร



หนา 571

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

83 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนสัญจร  กอสรางถนนคอนกรีต - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนสัญจร อบจ. 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวกมากขึ้น เสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๘ ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไปมาไดสะดวก ระยอง

สายทุงควายกิน -ทะเลนอย และการลําเลียงผลผลิต ยาว ๒๑๐ ม. ไหลทางลูกรัง ยาว 210 เมตร มากขึ้น และการ อบต.

หมูที่ ๓ มีความคาบเกี่ยว ทางการเกษตรไดรับ ขางละ ๐.๕๐ ม. ลําเลียงผลผลิต ทุงควายกิน

ตอเนื่องกับ หมูที่ ๖ ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทางการเกษตร

ต.ทางเกวียน อ.แกลง ไดรับความสะดวก

จ.ระยอง รวดเร็วยิ่งขึ้น

84 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ผิวจราจรกวาง 6 เมตร - - 6,500,000 6,500,000 - จํานวนถนน ประชาชนมีความ อบจ.

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ยาว ๔๗๕ ม. พื้นที่ผิวจราจร ที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายใน ระยอง

ซอยตนไทร-บานปลา สําหรับการคมนาคม ไมนอยกวา 2,850 ตร.ม. เพิ่มขึ้น การสัญจรไปมา ทต.

ธนาคารปู หมูที่ 4 และการขนสงและ พรอมทอระบายน้ําสอง ยาว 475 ม. และปลอดภัย เนินฆอ

ต.เนินฆอ มีความคาบเกี่ยว เพื่อเชื่อมตอการ ขางถนน

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ทองเที่ยวบานปลา

ต.ชากโดน และหมูที่ 3,6 ธนาคารปู

ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง

- - 353,287,987 146,417,480 188,924,300 29,800,000 0 - - -รวม 84 โครงการ



หนา 572

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.3 แผนงานดานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 กอสรางฝายแองตาขํา เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อ ผลผลิต : ขนาดกวาง 30 ม. ๔,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - - ขนาดกวาง 30 ม. เกษตรมีน้ําใช อบจ.

หมูที่ 11  ต.ทุงควายกิน การเกษตร สูง 6 ม. สูง 6 ม. จํานวน เพื่อการเกษตร ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง สถานที่ดําเนินการ : หมูที่ ๑๑ 1 แหง อยางทั่วถึง อบต.

กับหมูที่ 1 ทต.ทุงควายกิน กลุมเปาหมาย : ประชาชน และเพียงพอ ทุงควายกิน

อ.แกลง จ.ระยอง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอแกลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 573

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการกอสรางอาคารโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน ดําเนินการกอสราง - 13,800,000  13,800,000 - - อาคารเรียน 3 ชั้น มีสถานที่ อบจ.

เทศบาลตําบลบานปลวกแดง มีอาคารเรียน อาคารเรียนโรงเรียน จํานวน 1 หลัง เรียน ระยอง

3 ชั้น อ.ปลวกแดง ที่เพียงพอ เทศบาลตําบล เพียงพอ ทต.

จ.ระยอง บานปลวกแดง บานปลวกแดง

จํานวน 1 หลัง

0 13,800,000 13,800,000 0 0รวม  1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอปลวกแดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 574

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุง เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงกอสรางระบบ 18,980,000 18,980,000 18,980,000 18,980,000 - ระบบประปา ประชาชนมีน้ํา อบจ.

กอสรางระบบจายน้ํา ในพื้นที่ใชน้ําประปา จายน้ําประปาหมูบาน หมูบานชุมชน ประปาอุปโภค ระยอง

ประปาหมูบานชุมชน สําหรับอุปโภค ชุมชนตําบลแมน้ําคูโดย ตําบลแมน้ําคู บริโภคเพียงพอ อบต.

ตําบลแมน้ําคู บริโภคอยางเพียง วางทอจายน้ําประปา แมน้ําคู

พอลดปญหา ทอ HDPE ความยาว

การขาดแคลนน้ํา รวมไมนอยกวา 

34,340 เมตร แยก

ความยาวตามขนาด

งานวางทอ HDPE

100 Ø 63 มม. 

PN 6.3 ความยาว

ไมนอยกวา 2,450

เมตร งานวางทอ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอปลวกแดง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 575

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

HDPE 100 Ø 110

มม. PN 6.3 ความ

ยาวรวมไมนอยกวา 

2450 เมตร 

งานวางทอ HDPE

100Ø 160 มม. 

PN 6.3 ความยาว

รวม 29,450 เมตร

พรอมงานประตูน้ํา

และชุดดับเพลิง

รายละเอียดตามแบบ

แปลงของ อบต.แมน้ํา

คู พรอมปายประชา

สัมพันธโครงการ

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชนใน ปรับปรุงซอมแซมถนน 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

ถนนผิวจราจรลาดยางสาย พื้นที่ไดรับความ ผิวจราจรแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความ ระยอง

วังประดู - มาบเตย (สาย 22) สะดวกและปลอดภัย คอนกรีตขนาดผิว ยาว 7,500 เมตร สะดวกสบาย อบต. 

ในการเดินทางสัญจร จราจร กวาง 6.00 ในการสัญจร แมน้ําคู

ไปมา เมตร ไหลทาง ไปมาและ

แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัย

ขางละ 1.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ความยาว 7,500



หนา 576

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

จราจร ไมนอยกวา

60,000 ตารางเมตร

พรอมปายประชา

สัมพันธโครงการ

1 ปาย

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บรรเทาความเดือด กอสรางถนนคอนกรีตเสริม 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายบึงตาตา- เนินสําราญ รอนของประชาชน เหล็กผิวจราจรกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดี ระยอง

พรอมวางทอระบายน้ํา ในการสัญจร 6.00 ม.ยาว 670 ม. ยาว 670 เมตร การสัญจรไปมา อบต.

หมูที่ 5 บานคลองน้ําดํา ลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. หรือมี สะดวก  หนองไร

ต.หนองไร มีความคาบเกี่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต พื้นที่เทคอนกรีต ลดอุบัติเหตุ 

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต. ตาสิทธิ์ ไมนอยกวา 4,020 ขนสงผลผลิต

อําเภอปลวกแดง ต.ร.ม.พรอมวางทอ ทางการเกษตร

จังหวัดระยอง ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ไดสะดวก

จํานวน 8 ทอนมีผนัง

ปากทอตามแบบของ

อบจ. ระยอง พิกัด

จุดเริ่มตน พิกัดจุดสิ้น

สุด 47p 074842

847p0747785

UTM 1442404 

UTM1442221



หนา 577

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บรรเทาความเดือด กอสรางถนนคอนกรีต 5,121,500 5,121,500 5,121,500 5,121,500 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายเขาคลองซอง - โปงเกง รอนของประชาชน เสริมเหล็กผิวจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดี ระยอง

หมูที่ 6 บานเขาคลองซอง ในการสัญจร กวาง 6.00 ม. ยาว 3,635 เมตร การสัญจรไปมา อบต.

ต.หนองไร ลดอุบัติเหตุ ยาว 3,635 ม. สะดวก  หนองไร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยกระดับคุณภาพชีวิต หนา 0.15 ม. หรือ ลดอุบัติเหตุ 

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง มีพื้นที่เทคอนกรีต ขนสงผลผลิต

จ.ระยอง ไมนอยกวา 21,810 ทางการเกษตร

ต.ร.ม. พรอมกอสราง ไดสะดวก

ทอเหลี่ยม จํานวน 2 

แหง ขนาด 1.80

* 1.80 เมตร 2 ชอง

ตามแบบของ อบจ.

ระยอง พิกัดจุดเริ่มตน

47P 07583910

UTM 1441759

พิกัดจุดสิ้นสุด

47P 0751114

UTM 1440362



หนา 578

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อเปนสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ 12,733,000 - - - - จํานวนประชาชน ประชาชนมี อบจ.

รอบบอน้ําดิบผลิตน้ําประปา พักผอนและออกกําลัง บอน้ําดิบผลิตน้ํา ที่ใชสถานที่ สถานที่พักผอน ระยอง

เทศบาลบานปลวกแดง หมูที่ 1 กายสําหรับประชาชน ประปาเทศบาลตําบล และออกกําลัง ทต.บาน

ตําบลปลวกแดง อําเภอ บานปลวกแดง กาย ปลวกแดง

ปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยทําการกอสราง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ถนนคอนกรีตเสริม

บานทับตอง หมูที่ 6 เหล็กขนาดผิวจราจร

อบต. ปลวกแดง กวาง 6 เมตร

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ยาว 1,080 เมตร 

หรือขนาดผิวจราจร

ไมนอยกวา 6,480

ตร.ม. หนา 0.15 ม.

พรอมงานกอสรางรั้ว

TM สูง 1.60 เมตร

ยาว 1,089 เมตร 

งานปลูกตนไมและ

หรืองานอื่น ๆ ตาม

ความเหมาะสม



หนา 579

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อปองกันและแกไข กอสรางรางระบายน้ํา 3,900,000 - - - - จํานวน ระบบระบายน้ํา อบจ.

ค.ส.ล. ชนิดรางยู ถนนเทศบาล 6 ปญหาน้ําทวม ค.ส.ล. ชนิดรางยู ระยะทาง คลองตัวปองกัน ระยอง

ถนนเทศบาลพัฒนา ขนาดภายในราง ทอระบายน้ํา น้ําทวม ทต.บาน

ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 1 ระบายน้ํา กวาง 0.60 ปลวกแดง

บานทับตอง มีความคาบเกี่ยว เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60

ตอเนื่องกับบานทับตอง หมูที่ 6 เมตร ยาว 960 เมตร

ตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อลดปญหาการใช สรางถนน ค.ส.ล. 5,499,000 5,499,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนมี อบจ.

สายเฉลิมลาภ - หาแยก หมูที่ ถนนและมีเสนทาง ระยะทาง 2,820 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

2,5 ตําบลตาสิทธิ์ รองรับการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 6 ยาว 2,820 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไดสะดวก และ เมตร หนา  0.15 สัญจรไปมา ตาสิทธิ์

ตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง ปลอดภัย เมตร หรือมีพื้นที่ และปลอดภัย

และตําบลหนองเสือชาง ผิวจราจรไมนอยกวา

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 16,920 ตร.ม.

8 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหมีคลองที่ ขุดลอกคลองขนาด 6,252,000 - - - - คลองระบายน้ํา ประชาชนมี อบจ.

มาบไขเนา หมูที่ 2 สามารถระบายน้ําได กวาง 14.00 เมตร ที่ไดมาตรฐาน คลองสาธารณะ ระยอง

ตําบลตาสิทธิ์ มีคาบเกี่ยวตอ สะดวกและใชน้ําเพื่อ ยาว 1,022 เมตร ความยาว 1,022 ที่ใชประโยชน อบต.

เนื่องกับตําบลหนองเสือชาง การเกษตรได ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร เมตร รวมกัน ตาสิทธิ์

อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี พรอมเทคานและเรียง

 หินใหญทั้งสองฝง



หนา 580

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหมีเสนทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000 - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนมี อบจ.

ค.ส.ล. ซ.สี่แยกปากแพรก ไปมาสะดวก กวาง 9 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สะเดาหวาน หมูที่ 1 ยาว 1,000 เมตร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สัญจรไปมา ละหาร

หมูที่ 3 ต.หนองไร อ.บานคาย และปลอดภัย

จ.ระยอง

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหมีเสนทางสัญจร ถนน ค.ส.ล. 4,305,000 4,305,000 4,305,000 4,305,000 - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนมี อบจ.

หมอมุย - หนองไร ไปมาสะดวก กวาง 7 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยาว 1,000 เมตร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

ตําบลหนองไร อ.ปลวกแดง สัญจรไปมา ละหาร

จ.ระยอง และปลอดภัย

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อลดปญหาการใช สรางถนน ค.ส.ล. 19,200,000 19,200,000 19,200,000 - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนมี อบจ.

สายสี่แยกวังตาผิน - หนาบริษัท ถนน และมีเสนทาง ระยะทาง 3,600 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สยามอิสเทิรนอินดัสเตรียลพารค รองรับการคมนาคม เมตร ผิวจราจร ยาว 3,600 เมตร สบายในการ อบต. 

(GK : เดิม) ตอเนื่อง หมูที่ 4 ไดสะดวกและ กวาง 16 เมตร สัญจรไปมา ปลวกแดง

ตําบลปลวกแดง มีความ ปลอดภัย หนา 0.20 เมตร และปลอดภัย

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

ตําบลมาบยางพร

อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง



หนา 581

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อลดปญหาการใช สรางถนน ค.ส.ล. 6,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชนมี อบจ.

สายบานลุงแกละ - บอวิน ถนนและมีเสนทาง ขนาด 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 4 ตําบลปลวกแดง รองรับการคมนาคม ระยะทาง 1,200 ยาว 1,200 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไดสะดวกและ เมตร หนา 0.15 สัญจรไปมา ปลวกแดง

ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา ปลอดภัย เมตรพรอมบล็อก และปลอดภัย

จังหวัดชลบุรี คอนกรีต

13 โครงการกอสรางถนน เพื่อแกไขปญหาถนน กอสรางถนนคอนกรีต 14,461,000 - - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ชวยบรรเทา อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กพรอม ชํารุดเพื่อเปนการลด เสริมเหล็กกวาง 8.00 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปญหาการ ระยอง

วางทอระบายน้ําและบอพัก อุบัติเหตุเพื่อความ เมตร ระยะทางยาว ยาว 1,370 เมตร จราจรติดขัด อบต.

ซอยมาบยางพร 18 หมูที่ 2 สะดวกแกผูใชถนน 1,370 เมตร ในชวงเวลาเรง มาบยางพร

ตําบลมาบยางพร เชื่อมตอ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ดวน ชวยลด

หมูที่ 4 ถนนวังตาผิน - หรือคิดเปนพื้นที่ อุบัติเหตุ

ปลวกแดง อําเภอปลวกแดง ผิวจราจรไมนอยกวา ในการสัญจร

จังหวัดระยอง (ชวงที่ 2 10,960 ตารางเมตร ไปมาประชาชน

กม.ที1่+200 - กม.ที่ 2-570) และวางทอรบายน้ํา ผูใชรถในถนน

 คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับความ

ขนาด 1.00 เมตร สะดวกในการ

พรอมบอพักพรอม เดินทาง

ปายโครงการ 1 ปาย

ตามแบบของสวน

ราชการกําหนด



หนา 582

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. ขนาด - 10,816,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายศาลาแดง หมูที่ 2 มีเสนทางสัญจร กวาง 6.00 เมตร   มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานหนองอายรื่น ต.ละหาร ไป-มาที่สะดวก ยาว 2,860 เมตร  ยาว 2,860 เมตร  สบายในการ อบต.ละหาร

- ปามะขาม หมู 6 หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา

บานเขาคลองซอง และปลอดภัย

ต.หนองไร มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ ปามะขาม หมูที่ 6 

บานเขาคลองซอง ต.หนองไร  

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บรรเทาความเดือดรอน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 8,065,200 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ซอย 2 เชื่อมซอย 5 หมูที่ 2 ของประชาชนในการ พรอมวางทอระบาย มาตรฐานเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดี ระยอง

พรอมวางทอระบายน้ํา สัญจรลดอุบัติเหตุ น้ําขนาด 6 ม. ยาว 2,068 เมตร  ในการสัญจร อบต.

บานบึงตาตา ต.หนองไร ยกระดับคุณภาพชีวิต ยาว 2,068 ม. ไปมาสะดวก หนองไร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หนา 0.15 ม. ลดอุบัติเหตุ 

ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง ตามแบบ อบจ. ขนสงผลผลิต

จ.ระยอง พิกัด 47P0750996 ทางการเกษตร

47P 0751026UTM ไดสะดวก

1442753 UTM 

1441015

  



หนา 583

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อพัฒนาเสนทาง กอสรางถนน ค.ส.ล. - 24,800,000  - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายมาบยางพร 18 (ชวงที่ 3) การคมนาคม กวาง 14 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ตอจากของเดิมจนสุดสาย ใหสะดวกรวดเร็ว 940 ม. หนา 0.15 ยาว 940 เมตร  สบายในการ อบต.

หมูที่ 2 ต.มาบยางพร และปลอดภัย ม. พื้นที่ผิวไมนอยกวา สัญจรไปมา มาบยางพร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 13,160 ตร.ม. และปลอดภัย

หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง พรอมวางทอระบาย

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง น้ํา ค.ส.ล. (ทั้งสองฝง) 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.18 ม. พรอมบอพัก

ค.ส.ล. และกอสราง

สะพาน ค.ส.ล. ขนาด

 16 x 30 ม. พรอม

ปายโครงการ 1 ปาย

ตามแบบของ อบจ.

17 โครงการกอสราง เพื่อพัฒนาเสนทาง กอสรางถนน ค.ส.ล. - 3,143,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การคมนาคมให กวาง 6 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายอางน้ําพัฒนา หมูที่ 5 สะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. หนา ยาว 500 เมตร  สบายในการ อบต.

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง และปลอดภัย 0.20 ม. พื้นผิวไม สัญจรไปมา มาบยางพร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ นอยกวา 5,100 ตร.ม. และปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.พนานิคม พรอมลงดินลูกรัง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ไหลทางขางละ 0.50 ม.

พรอมปายโครงการ

1 ปาย ตามแบบ

ของ อบจ.ระยอง



หนา 584

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร - 14,630,000  - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ถนนลาดยางสายแมน้ําคู- มีการคมนาคมขนสง กวาง 7 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

วังประดู (ตอเนื่อง) มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 3,800 ม. ยาว 3,800 เมตร  สบายในการ อบต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 (ตามแบบแปลนของ สัญจรไปมา แมน้ําคู

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  อบจ.ระยอง) และปลอดภัย

จ.ระยอง

19 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงซอมแซมถนน - 17,325,000  - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ถนนลาดยางสายแยก มีการคมนาคม ลาดยางผิวจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ทล.3191 - อางเก็บน้ํา ขนสงที่สะดวก แอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 4,500 เมตร  สบายในการ อบต.

ดอกกราย หมูที่ 6 ปลอดภัย ขนาดผิวจราจร สัญจรไปมา แมน้ําคู

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กวาง 7 เมตร และปลอดภัย

หมูที่ 2 ต.นิคมพัฒนา ความยาว 4,500 เมตร

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (ตามแบบแปลน

ของ อบจ.ระยอง)

20 โครงการกอสรางถนน เพื่อลดปญหา สรางถนน ค.ส.ล. - 19,200,000  19,200,000  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต การใชถนนและ ระยะทาง 3,600 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายสี่แยกวังตาผิน -หนาบริษัท มีเสนทางรองรับ เมตร ผิวจราจร ยาว3,600 เมตร  สบายในการ อบต.

สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค การคมนาคม กวาง 16 เมตร สัญจรไปมา ปลวกแดง

(GK:เดิม) หมูที่4 ต.ปลวกแดง ไดสะดวก และ หนา 0.20 เมตร และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวกับ ปลอดภัย (ตามแบบแปลนของ

ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  อบจ.ระยอง)

จ.ระยอง



หนา 585

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

21 โครงการกอสรางถนน เพื่อลดปญหา สรางถนนแอสฟลทติก - 9,000,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต การใชถนนและ คอนกรีต ระยะทาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายโคซาน หมูที่ 6 มีเสนทางรองรับ 1,200 เมตร ยาว 1,200  เมตร  สบายในการ อบต.

ตําบลปลวกแดงมีความ การคมนาคม กวาง 10 เมตร สัญจรไปมา ปลวกแดง

คาบเกี่ยวกับ ต.มาบยางพร ไดสะดวก และ คิดเปนพื้นที่ผิวจราจร และปลอดภัย

หมูที่ 7 และตําบลแมน้ําคู ปลอดภัย 12,000 ตร.ม.

หมูที่ 4 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง หนา 5.00 เซนติเมตร

พรอมตีเสนจราจร

(ตามแบบแปลนของ 

อบจ.ระยอง)

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีต - 4,916,000 4,916,000 4,916,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็กสายเถาสะบา มีเสนทางสัญจร เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 ต.ละหาร – หมูที่ 5 ที่สะดวก 6.00 เมตร ยาว ยาว 1,300 เมตร สบายในการ อบต.

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว 1,300 เมตร หนา สัญจรไปมา ละหาร

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 0.15 เมตร และปลอดภัย

บานปาหวาย ต.หนองบัว

อ.บานคาย จ.ระยอง

23 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีต - 10,816,000 10,816,000 10,816,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายศาลาแดง หมูที่ 2 มีเสนทางสัญจร เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานหนองอายรื่น ต.ละหาร- ไปมาที่สะดวก 6.00 เมตร ยาว 2,860 เมตร สบายในการ อบต.

ปามะขาม หมูที่ 6 ยาว 2,860 เมตร สัญจรไปมา ละหาร

บานเขาคลองซอง ต.หนองไร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

อ. ปลวกแดง จ.ระยอง



หนา 586

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บรรเทาความเดือดรอน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง - - 8,065,200 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็ก ซอย 2.เชื่อม.ซอย5 ของประชาชนในการ 6.00 ม. ยาว 2,068 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 2 สัญจรลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 ม. พรอมวาง ยาว 2,068 เมตร สบายในการ อบต.

บานบึงตาตา ต.หนองไร ยกระดับคุณภาพชีวิต ทอระบายน้ําขนาดเสนผา สัญจรไปมา หนองไร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ศูนยกลาง 1 ม. จํานวน และปลอดภัย

หมูที่ 4 บานเนินสําราญ 10 ทอน  ตามแบบแปลน

ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง ที่สวนราชการกําหนด

จ.ระยอง จุดเริ่มตน 47P 0750996

 UTM 1441015  

จุดสิ้นสุด 47P 0751026 

UTM 1442753

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต บรรเทาความเดือดรอน กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 6,630,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็ก สายซอยเจริญยนต ของประชาชนในการ กวาง 6.00 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิต ระยอง

หมูที่ 6 บานเขาคลองซอง สัญจรลดอุบัติเหตุ 1,700 เมตร หนา ยาว 1,700 เมตร ที่ดีในการ อบต.

ต.หนองไร อ.ปลวกแดง ยกระดับคุณภาพชีวิต 0.15 เมตร ตามแบบ สัญจรไปมา หนองไร

จ.ระยอง แปลนที่สวนราชการ สะดวก ลด

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กําหนดพิกัดโครงการ อุบัติเหตุ

หมูที่ 4 บานทาจาม จุดเริ่มตน ขนสงผลผลิต

ต.หนองเสือชาง 47P 0755176  ทางการเกษตร

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี UTM 1442075 ไดสะดวก

จุดสิ้นสุด

47P 0755293 

UTM 1443337



หนา 587

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

26 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร เพื่อใหประชาชน กวาง 6 เมตร - - 6,630,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีการคมนาคมขนสง มีความยาว 1,700 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายคลองตาทัย หมูที่ 4 สะดวก ปลอดภัย เมตร ตามแบบแปลน ยาว 1,700 เมตร สบายในการ อบต.

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง ของทางราชการ สัญจรไปมา แมน้ําคู

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กําหนด และปลอดภัย

หมูที่ 3 บานคลองตาไทย

ต.พนานิคม อ.พนานิคม 

จ.ระยอง

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีต - - 20,200,000 20,200,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็กสายมาบยางพร 18 การคมนาคมให เสริมเหล็ก ขนาดผิว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(ตอจากเดิมชวงที่ 3) หมูที่ 2 สะดวก รวดเร็ว จราจร กวาง 14.00 ยาว 1,050 เมตร สบายในการ อบต.

ต.มาบยางพร และปลอดภัย เมตร ยาว 1,050 สัญจรไปมา มาบยางพร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เมตร หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

หมูที่ 4 ต.มาบยางพร หรือคิดเปนพื้นที่ผิว

อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง จราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก ไมนอยกวา 

14,700 ตารางเมตร

พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คอนกรีต

เสริมเหล็กทั้งสองฝง

พรอมปายโครงการ  

1 ปาย ตามแบบที่

สวนราชการกําหนด



หนา 588

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อพัฒนาเสนทาง กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 3,143,000 3,143,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็กสาย วังตาลหมอน- การคมนาคมให กวาง 7.00 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

วังกระรอก 3/3 หมูที่ 1 สะดวก รวดเร็ว ยาว 400.00 เมตร ยาว 400 เมตร สบายในการ อบต.

ต.มาบยางพร และปลอดภัย หนา 0.20 เมตร สัญจรไปมา มาบยางพร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือ.คิดเปนพื้นที่   และปลอดภัย

หมูที่ 7 ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง ผิวจราจรคอนกรีต

จ.ระยอง เสริมเหล็กไมนอยกวา

2,800 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ

1 ปาย ตามแบบที่สวน

ราชการกําหนด

29 โครงการกอสรางขยายถนน เพื่อบรรเทาความ ขยายถนน ค.ส.ล. ขนาด - - 20,280,000 20,280,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ค.ส.ล. สายปลวกแดง-หนอง เดือดรอนของ กวางดานละ 2 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

กางปลา หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง ประชาชนในการ ยาว 3,600 เมตร ยาว 3,600 เมตร สบายในการ อบต.

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีความ ใชเสนทางสําหรับ หนา 0.15 เมตร และ สัญจรไปมา ปลวกแดง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 7 การสัญจรและชวย กอสรางเกาะกลาง และปลอดภัย

ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลดอุบัติเหตุและ ถนน กวาง 8 เมตร

เพื่อความปลอดภัย ยาว 1,800 เมตร

ในชีวิตและทรัพยสิน พรอมติดตั้งกิ่งโคมคู

 จํานวน  60 ตน หมอ

แปลงไฟฟาพรอม

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด

119,286,500 198,651,700 170,321,700 110,596,500 0รวม 29 โครงการ



หน้า 589

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชน กวาง 40 ม. 10,000,000    - - - - อาคารอเนกประสงค ประชาชนมี อบจ.

ตําบลบานคาย อ.บานคาย มีสถานที่ออก ยาว 60 ม. ขนาดกวาง 40 เมตร สถานที่ ระยอง

จ.ระยอง กําลังกายไดอยาง ยาว 60 เมตร ออกกําลังกายที่ ทต.

สะดวกสบาย สะดวกสบาย บานคาย

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพื่อสงเสริมกิจกรรม ศาลาอเนกประสงค 1,500,000    - - - - ศาลาอเนกประสงค ประชาชน อบจ.

ประสงคสนามกีฬา ดานกีฬาและ สนามกีฬา ประจําสนามกีฬา มีศาลาอเนก ระยอง

ต.บางบุตร อ.บานคาย นันทนาการใหแก ตําบลบางบุตร ตําบลบางบุตร ประสงคในการ อบต.

จ.ระยอง ประชาชน จํานวน 1 แหง จัดกิจกรรม บางบุตร

ดานกีฬาและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอบานคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

 



หน้า 590

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 กอสรางอัฒจรรยและรั้วเหล็ก เพื่อเปนศูนยกลาง กอสรางอัฒจรรยและ - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - - ประชาชนใน สนามกีฬามี อบจ.

สนามกีฬาตานยาเสพติด ในการออกกําลังกาย รั้วเหล็กรอบสนามกีฬา เขต อ.บานคาย ความพรอม ระยอง

อําเภอบานคาย หมู ๑๑ ของประชาชน จํานวน ๑ แหง มีสถานที่ออก ในการจัด อบต.

ต.หนองบัว อ.บานคาย และเยาวชนในพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ กําลังกายที่ได กิจกรรมตางๆ หนองบัว

จ.ระยอง ต.หนองบัวและ อบต.หนองบัว) มาตรฐาน และสุขภาพ

พื้นที่ใกลเคียง อนามัยที่หางไกล

ยาเสพติด

4 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคาร หมูที่ 3 - - 10,000,000 - - อาคารอเนก ประชาชนมีอาคาร อบจ.

อเนกประสงค อเนกประสงค บานกระบกขึ้นผึ้ง ประสงคขนาด อเนกประสงคใน ระยอง

ประจําอําเภอบานคาย ในพื้นที่หมูที่ 3 กวาง 40 เมตร ยาว กวาง 40 เมตร การจัดกิจกรรม ทต.บานคาย

หมูที่ 3 ตําบลบานคาย ต.บานคาย 60 เมตร หรือมีพื้นที่ ยาว 60 เมตร ดานกีฬาและ พัฒนา

อําเภอบานคาย ใชสอยไมนอยกวา นันทนาการ

จังหวัดระยอง 2,400 ตารางเมตร

11,500,000 2,400,000 10,000,000 0 0รวม  4 โครงการ



หนา 591

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อเปนการระบาย ขนาดเสนผาน 2,000,000    - - - - จํานวนถนน สามารถลด อบจ.

ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ํา น้ําและประชาชน ศูนยกลาง 1.00 ม. ที่ไดมาตรฐาน และแกใข ระยอง

สายไผลอม - บึงตนชัน พรอม สามารถใชเสนทาง ยาว 1,000 ม. เพิ่มขึ้น ยาว ปญหาน้ําทวม ทต.

ขยายสะพานจํานวน 1 จุด คมนาคมไดอยาง 1,000 เมตร ไดและใชเปน บานคาย

หมูที่ 4 มีความคาบเกี่ยว สะดวกและรวดเร็ว เสนทางสัญจร พัฒนา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 9 ต.ชากบก ไดสะดวก

อ.บานคาย จ.ระยอง ปลอดภัย

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. 2,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนไดรับ อบจ.

สายเขาหวาย - หารอยไร มีเสนทางคมนาคม กวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมู 7 ต.บางบุตร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 480 ม. เพิ่มขึ้น ยาว สบายในการ อบต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมู 5 หนา 0.15 ม. 480 เมตร สัญจรไปมาและ หนองบัว

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอบานคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 592

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 7,000,000    - - - - ทอระบายน้ํา ประชาชนได อบจ.

ค.ส.ล. ถนนสายบานคาย - มีเสนทางคมนาคม ขนาด ศก. 0.50 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ตีนเนิน หมู 6 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,500 ม. ยาว 1,500 เมตร ปลอดภัยใน อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หนา 0.12 ม. การสัญจร หนองละลอก

หมู 4 ต.บานคาย อ.บานคาย

จ.ระยอง

4 โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาด กวาง 5,000,000    - - - - ไดสะพานที่มี ประชาชนได อบจ.

สะพานแมน้ําระยอง มีเสนทางคมนาคม ขางละ 2 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

สายหนองตะแบก - บานเกา ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 45 ม. ยาว 45 เมตร ปลอดภัยใน อบต.

หมู 2 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ การสัญจร ตาขัน

หมู 1,2 ต.หนองตะพาน

อ.บานคาย จ.ระยอง

5 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. 13,500,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

คอนกรีต สายหลังเมรุวัด มีเสนทางคมนาคม หนา 0.05 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หนองตะพาน หมูที่ 3,4  ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.หนองตะพาน มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปมา หนองตะพาน

ตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.น้ําคอก และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. ขนาด 2,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายทางเขาวัดตะแบก มีเสนทางคมนาคม กวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 9 ต.บางบุตร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 480 ม. เพิ่มขึ้น ยาว สบายในการ อบต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 หนา 0.15 ม. 480 เมตร สัญจรไปมา บางบุตร

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย



หนา 593

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวางขางละ 1,090,000    - - - - สะพานที่มี ประชาชนได อบจ.

(ทอลอดเหลี่ยม) ขนาด 4 มีเสนทางคมนาคม 2.40 x 2.40 ม. มาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ชองทางขามคูคลอง หมูที่ 1 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว ประมาณ 8 ม. กวางขางละ ปลอดภัยใน อบต.

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง 2.40 x 2.40 เมตร การสัญจร ตาขัน

ยาวประมาณ 8 เมตร

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. 2,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายชองลม - เขาเผือก มีเสนทางคมนาคม ยาว 480 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 10 ต.บางบุตร มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ยาว 480 เมตร สัญจรไปมา บางบุตร

ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวางเฉลี่ย 6 ม. 2,632,500 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายหนองมะปริง หมูที่ 6 มีเสนทางคมนาคม ยาว 675 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

หมูที่ 2 ต.นาตาขวัญ ยาว 675 เมตร สัญจรไปมา ตาขัน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และปลอดภัย

10 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อเปนการระบาย ขนาดเสนผาน 2,000,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายน้ํา น้ํา และประชาชน ศูนยกลาง 1.00 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

สายเลียบคลองชลประทาน สามารถใชเสนทาง ยาว 1,000 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

หมูที่ 5 มีความคาบเกี่ยวกับ คมนาคมไดอยาง ยาว 1,000 เมตร สัญจรไปมา บานคาย

หมูที่ 3, 9 ต.ตาขัน สะดวกและรวดเร็ว และปลอดภัย พัฒนา

อ.บานคาย จ.ระยอง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. 1,000,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายหวยยางโขดกลาง - ทากินขาว มีเสนทางคมนาคม ยาว 240 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 11 และ หมูที่ 8 มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต. 

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 11 ยาว 240 เมตร สัญจรไปมา บางบุตร

ต.หนองบัว อ.บานคาย และปลอดภัย

จ.ระยอง

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. 1,277,500    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายพัฒนา 1 หมูที่ 4 ต.ตาขัน มีเสนทางคมนาคม ยาว 328 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น ยาว สบายในการ อบต.

หมูที่ 2 ต.นาตาขวัญ 328 เมตร สัญจรไปมา ตาขัน

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และปลอดภัย

13 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 เมตร 2,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายเลียบคลองชลประทาน สามารถใชเสนทาง ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 4 ต.บานคาย มีความ คมนาคมไดอยาง เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สะดวกและรวดเร็ว สัญจรไปมา บานคาย

หมูที่ 8, 9 ต.ชากบก และปลอดภัย พัฒนา

อ.บานคาย จ.ระยอง

14 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อเปนการระบาย ขนาดเสนผาน 4,000,000    4,000,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

ค.ส.ล. สายบานคาย - น้ําและประชาชน ศูนยกลาง 1 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

สะพานยายคุด หมูที่ 5, 7 สามารถใชเสนทาง ยาว 1,000 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยว คมนาคมไดอยาง ยาว 1,000 เมตร สัญจรไปมา บานคาย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4, 9 สะดวกและรวดเร็ว และปลอดภัย พัฒนา

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 595
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 กอสรางถนนลาดยางถนน เพื่อใหประชาชน ถนนลาดยาง 3,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายเทศบาล 2 (ถนนอาทิตย ไดรับความสะดวก แอสฟลทติก กวาง ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ประดิษฐาน) หมูที่ 1, 2 ปลอดภัยในการ 7 ม. ผิวจราจร เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยว สัญจร ไมนอยกวา 6 ม. ยาว 1,680 เมตร สัญจรไปมา บานคาย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.บางบุตร ระยะทางรวมไมนอย และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง กวา 1,680 ม.

16 กอสรางถนน ค.ส.ล.สาย เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. 2,900,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

แถวเนิน - หนองมะนาว ไดรับความสะดวก กวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

(รย.ถ.34-004) หมูที่ 3 ปลอดภัยในการ ยาว 815 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยว สัญจร ยาว 815 เมตร สัญจรไปมา ชากบก

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ต.ตาขัน และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง

17 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. 4,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายชากตาหมื่น - หนองพะวา มีเสนทางคมนาคม ยาว 470 ม. หนา ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

พรอมรางระบายน้ําและ ที่สะดวกปลอดภัย 0.15 ม. มีพื้นที่ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู 6 ไมนอยกวา 2,820 ยาว 470 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ตร.ม. พรอมราง และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมู4 ต.บางบุตร ระบายน้ําและทอ

อ.บานคาย จ.ระยอง ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.



หนา 596
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 กอสรางปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร CAPE SEAL 8,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

บริเวณถนนเทศบาล 1 เริ่มที่ มีเสนทางคมนาคม กวาง 6 ม. ไหลทาง ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมู 2 และหมู 1 ต.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย ขางละ 2 ม. ระยะ เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

มีคามคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทางรวมไมนอยกวา สัญจรไปมา บานคาย

หมู 3,4 ต.หนองละลอก  2,900 ม. และปลอดภัย

พรอมขยายคอสะพาน 2 แหง

19 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ถนนค.ส.ล. ขนาด 4,100,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายหนองหวา ซอย 2 มีเสนทางคมนาคม กวาง 6 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

(รย.ถ. 34-017) หมู 6 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 815 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยว หนา 0.15 ม. ยาว 815 เมตร สัญจรไปมา ชากบก

ตอเนื่องกับ หมู 9 ต.บางบุตร และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง

20 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. 1,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายหลุมตนตาล - เนินสวาง มีเสนทางคมนาคม ยาว 265 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

บานเสี่ยเหลา หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว มีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ยาว 265 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.บางบุตร ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง 1,590 ม.
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งบประมาณ

21 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาด กวาง 6 ม. 3,000,000    - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายเขาลอย 3-4 มีเสนทางคมนาคม ยาว 834 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

(รย.ถ. 34-041) หมูที่ 5 ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยว ยาว 834 เมตร สัญจรไปมา ชากบก

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.กระเฉด และปลอดภัย

อ.เมือง จ.ระยอง

22 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาด กวาง 6 ม. 2,000,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายเนินไทร - แพนธานี หมูที่ 5 มีเสนทางคมนาคม ยาว 530 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.ละหาร หรือมีพื้นที่ไมนอย ยาว 530 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กวา 3,180 ตร.ม. และปลอดภัย

23 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. 2,000,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายหลุมตนตาล - เนินสวาง - มีเสนทางคมนาคม ยาว 530 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

สวนมะนาว หมูที่ 7 ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว มีพื้นที่ไมนอยกวา ยาว 530 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

ตอเนื่องกับหมูที่ 6 ต.บางบุตร 3,180 ม. และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. 1,000,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายเลียบแมน้ําระยอง หมูที่ 1,2 มีเสนทางคมนาคม ยาว 265 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 มีพื้นที่ไมนอยกวา ยาว 265 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

ต.หนองละลอก อ.บานคาย 1,590 ตร.ม. และปลอดภัย

จ.ระยอง 
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งบประมาณ

25 ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. 2,000,000 - - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

 สายสหกรณ - วังโพรง หมูที่ 9 มีเสนทางคมนาคม ยาว 600 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ตอเนื่องกับ หมูที่ 7 ต.ชุมแสง มีพื้นที่ไมนอยกวา ยาว 600 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

อ.วังจันทร จ.ระยอง 3,180 ตร.ม. และปลอดภัย

26 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อเปนการระบาย ติดตั้งไฟกิ่งเดี่ยว - 3,200,000 - - - จํานวนถนน สามารถลด อบจ.

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน น้ําและประชาชน บริเวณสี่แยกเลี้ยว ที่ไดมาตรฐาน และแกไข ระยอง

รอยตอถนนสายบานคาย - สามารถใชเสนทาง เขาหมู 4 เพิ่มขึ้น ปญหาน้ํา ทต.

หนองคอกหมู มีความคาบเกี่ยว คมนาคมไดอยาง ทวมขังได บานคาย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 3, 9 ต.ตาขัน สะดวกและรวดเร็ว และใชเปน พัฒนา

อ.บานคาย จ.ระยอง เสนทางสัญจร

ไดสะดวก

ปลอดภัย

27 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. - 2,340,000 - - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายขนํา หมูที่ 5 ต.ตาขัน มีเสนทางคมนาคม ยาว 600 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

หมูที่ 1 - 2 ต.หนองตะพาน ยาว 600 เมตร สัญจรไปมา ตาขัน

อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย
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งบประมาณ

28 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม.  - 8,160,000     -  - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย มีเสนทางคมนาคม ยาว 2,000 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

ตีนเนิน - หนองตะพาน ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

หมูที่ 5 ต.หนองละลอก ยาว 2,000 เมตร สัญจรไปมา หนอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปลอดภัย ละลอก

หมูที่ 2 ต.หนองตะพาน

อ.บานคาย จ.ระยอง

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม.  - 4,000,000  -  - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายศาลเจา - หนองตะพาน มีเสนทางคมนาคม ยาว 925 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 4 ต.หนองละลอก ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. พรอม เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ วางทอระบายน้ํา ยาว 925 เมตร สัญจรไปมา หนอง

หมูที่ 2 ต.หนองตะพาน จํานวน 30 จุด และปลอดภัย ละลอก

อ.บานคาย จ.ระยอง

30 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม.  - 2,210,000  -  - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย มีเสนทางคมนาคม ยาว 520 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

เลียบคลองชลประทาน ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

หมูที่ 1 ต.หนองละลอก พรอมวางทอ ยาว 520 เมตร สัญจรไปมา หนอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ระบายน้ํา และปลอดภัย ละลอก

หมูที่ 2 ต.บางบุตร จํานวน30 จุด

อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 600

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม.  - 15,600,000  -  - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

สายหนองละลอก - หนองตะพาน มีเสนทางคมนาคม ยาว 925 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

(ระยะที่ 2) หมูที่ 4 ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม.พรอม เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.หนองละลอก มีความ วางทอระบายน้ํา ยาว 925 เมตร สัญจรไปมา หนอง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 จํานวน 30 จุด และปลอดภัย ละลอก

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย

จ.ระยอง

32 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน สะพานขนาด 14,800,000 - - - สะพาน ประชาชนได อบจ.

ขามคลองใหญพรอม มีเสนทางคมนาคม กวาง 10 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

กอสรางถนน ค.ส.ล. ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 60 ม. พรอม กวาง 10 เมตร สบายในการ อบต.

สายทายทุงหนองปลาไหล - ถนน ค.ส.ล. ยาว 60 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

นาจําพัง หมูที่ 2  ต.หนองบัว กวาง 8 ม. ถนน ค.ส.ล. และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง ยาว 500 ม. กวาง 8 เมตร

หมู 8 ต.หนองละลอก ยาว 500 เมตร

อ.บานคาย จ.ระยอง

33 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชน กอสรางสะพาน  - 12,000,000  -  - - สะพาน ประชาชนได อบจ.

ต.หนองบัว (ทุงหูชาง) มีความ มีเสนทางคมนาคม ขนาดกวาง 8 ม. ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 100 ม. กวาง 8 เมตร สบายในการ อบต.

ต.หนองละลอก อ.บานคาย ยาว 100 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

จ.ระยอง และปลอดภัย



หนา 601

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

34 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม.  - 7,197,200  -  - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต มีเสนทางคมนาคม ยาว 1,621 ม. หรือ ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

สายหนองหวา - ละหาร ที่สะดวกปลอดภัย มีพื้นที่ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

(พลงหลวง) หมูที่ 3 9,726 ตร.ม. ยาว 1,621 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.ละหาร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

35 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร กวาง 6 ม.  - 2,000,000  -  - - จํานวนถนน ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็ก สายเสรีภาพ - มีเสนทางคมนาคม ยาว 600 ม. หรือมี ที่ไดมาตรฐาน รับความสะดวก ระยอง

วังจันทร หมูที่ 4 ต.หนองบัว ที่สะดวกปลอดภัย พื้นที่ไมนอยกวา เพิ่มขึ้น ยาว สบายในการ อบต.

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว 3,180 ตร.ม. 600 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.ชุมแสง และปลอดภัย

อ.วังจันทร จ.ระยอง

36 กอสรางปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน กอสรางเขื่อนปองกัน - 4,000,000 - - - เขื่อนปองกันตลิ่ง สงเสริมและ อบจ.

บริเวณเลียบแมน้ําระยอง ใหมีทัศนียภาพที่ ตลิ่งพรอมทางลาด พรอมทางลาด พัฒนาพื้นที่ ระยอง

ริมทางหลวง ๓๕๗๕ (๓๑๓๘ สวยงามเปนระเบียบ (ระยะที่ 2) ฝง ระยะที่ 2 ยาว บริเวณเลียบ ทต.บานคาย

เดิม) ถนนระยอง - บานคาย เรียบรอย เพื่อเสริม ทิศตะวันตก ความ ไมนอยกวา 66 ม. แมน้ําระยอง

ทต.บานคาย อ.บานคาย สรางความแข็งแรง ยาวไมนอยกวา ระยะที่ 3 ยาว ตลิ่งแข็งแรง

จ.ระยอง มั่นคง เปนการ 66 ม. (ระยะที่ 3) ไมนอยกวา 40 ม. มั่นคง

ปองกันการพังทลาย ฝงทิศตะวันออกความ

ยาวไมนอยกวา

40 ม.ปรับปรุงภูมิ

ทัศนเลียบแมน้ําระยอง



หนา 602

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

37 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล. - 1,950,000 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายชากตาแดง ซอย 6 ไดรับความสะดวก สายชากตาแดง ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 3 ต.ชากบก มีความ ปลอดภัยในการ กวาง 6 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.ชากบก

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 8 สัญจร ยาว 500 ม. ยาว 500 เมตร สัญจรไปมา

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง หนา 0.15 ม. และปลอดภัย

ตามแบบ อบจ.ระยอง

38 กอสรางถนน ค.ส.ล. สาย เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล. ขนาด - 4,150,000 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

หนองชัน - หนองหวา หมูที่ 9 มีเสนทางคมนาคม กวาง 6 ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

 ต.บางบุตร มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 950 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.บางบุตร

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 ต.ชากบก หนา 0.15 ม. ยาว 950 เมตร สัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย

39 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. - 6,678,000 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

เสนรอบอางยางขาคีม หมูที่ 1 มีเสนทางคมนาคม ยาว 1,624 ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

ต.หนองบัว มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.หนองบัว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 8 พื้นที่ถนนค.ส.ล. ยาว 1,624 เมตร สัญจรไปมา

ต.หนองละลอก อ.บานคาย ไมนอยกวา และปลอดภัย

จ.ระยอง 9,744 ตร.ม.

ตามแบบ

อบต.หนองบัว



หนา 603

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

40 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. - 2,970,000 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายหนองมะปริง - วัดหนองหวา มีเสนทางคมนาคม ยาว 660 ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 7 ต.ตาขัน อ.บานคาย ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.ตาขัน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยาว 660 เมตร สัญจรไปมา

หมูที่ 2 ต.นาตาขวัญ และปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

41 ติดตั้งสัญญานไฟจราจรบริเวณ เพื่อใหประชาชน ไฟสัญญาณจราจร - 1,500,000 - - - สัญญาณ ประชาชน อบจ.

ทางหลวงหมายเลข 3574 มีเสนทางคมนาคม 1 ชุด ไฟจราจร ไดรับความ ระยอง

ตอนบานคาย-ระยอง ที่สะดวกปลอดภัย จํานวน 1 ชุด สะดวก อบต.

ที่ กม. 50+502 สามแยก ลดอุบัติหตุ ปลอดภัย หนองตะพาน

ศาลามังคุด มีความคาบเกี่ยว ในการสัญจร

ตอเนื่องกับ ต.หนองละลอก สามารถลดการ

อ.บานคาย จ.ระยอง เกิดอุบัติเหตุได

42 กอสรางถนน ค.ส.ล. บานหมู เพื่อใหประชาชน กวาง 6 ม. - 1,482,000 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

แถวเนิน หมูที่ 3 ต.ชากบก มีเสนทางคมนาคม ยาว 380 ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.ชากบก

หมูที่ 8 ต.ตาขัน อ.บานคาย (ตามแบบ อบจ.ระยอง) ยาว 380 เมตร สัญจรไปมา

จ.ระยอง และปลอดภัย



หนา 604

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

43 กอสรางถนน ค.ส.ล. สาย เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล.ขนาด - 5,050,000 - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

แพนธานี - ปาหวาย - มีเสนทางคมนาคม กวาง 6 ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

โรงน้ําตาล ชวง ๒ หมูที่ ๕ ที่สะดวกปลอดภัย ยาว 1,188 ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

ต.หนองบัว อ.บานคาย หนา 0.15 ม. หรือ ยาว 1,188 เมตร สัญจรไปมา หนองบัว

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ พื้นที่ถนน ค.ส.ล. และปลอดภัย

หมูที่ 4 ต.ละหาร ไมนอยกวา 7,128

อ.ปลวกแดงจ.ระยอง ตร.ม.(ตามแบบ

อบต.หนองบัว)

44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - ๓,๑๙๕,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายมัสยิด-นอกทุงหมู ๑ มีเสนทางคมนาคม ยาว ๗๑๐ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

ต.ตาขัน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.ตาขัน

ตอเนื่องกับ หมูที่ ๗ ต.เชิงเนิน ยาว 710 เมตร สัญจรไปมา

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และปลอดภัย

45 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายแถวเนินหนองมะนาว มีเสนทางคมนาคม ยาว ๖๐๐ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมู ๓ ต.ชากบก มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หนา ๐.๑๕ ม. เพิ่มขึ้น ยาว สบายในการ ทต.ชากบก

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ ๘ (ตามแบบอบจ.ระยอง) 600 เมตร สัญจรไปมา

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย

46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - ๕,๐๔๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายบานคาย - ตาขันหมู ๔ มีเสนทางคมนาคม ยาว ๑,๑๒๐ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

ต.ตาขัน มีความคาบเกี่ยว ที่สะดวกปลอดภัย เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.ตาขัน

ตอเนื่องกับ หมูที่ ๗ ต.บานคาย ยาว 1,120 เมตร สัญจรไปมา

อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย



หนา 605

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

47 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายคลองชางตาย-แหลมเหียง มีเสนทางคมนาคม ยาว ๑,๐๐๐ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมู ๖ ต.หนองตะพาน ที่สะดวกปลอดภัย หนา ๐.๑๕ ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวกับ ต.มาบขา ยาว 1,000 เมตร สัญจรไปมา หนองตะพาน

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และปลอดภัย

48 ติดตั้งไฟสองสวางไฟกิ่งเดียว เพื่อใหแสงสวาง ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - ชุมชนหมูที่ 4, 5 สามารถแกไข อบจ.

สายบานคาย-หนองคอกหมู ในเวลากลางคืน สี่แยก หมูที่ ๕ - และผูที่สัญจรไป-มา ปญหา ระยอง

(บานคาย-ไฟแดง-ทางเขาหมู ๔) เปนเสนทาง ทางเขาหมูที่ ๔ ไดรับประโยชน ลดอุบัติเหตุ ทต.

หมูที่ ๕ ต.บานคาย คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัยเพิ่มขึ้น และปลอดภัย บานคายพัฒนา

มีความคาบเกี่ยวกับ ต.ตาขัน และปลอดภัย ในชีวิต และ

อ.บานคาย จ.ระยอง ทรัพยสิน

49 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - ๕๒๖,๕๐๐ - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายในแถวหนองมะนาว มีเสนทางคมนาคม ยาว ๑๓๕ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมูที่ ๘ ต.ชากบก มีความ ที่สะดวกปลอดภัย หนา ๐.๑๕ ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.ชากบก

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ ๘ (ตามแบบอบจ.ระยอง) ยาว 135 เมตร สัญจรไปมา

ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย



หนา 606

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

50 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายทากินขาว-โขดกลาง มีเสนทางคมนาคม ยาว ๔๗๓ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

หมูที่ ๗ ต.หนองบัว ที่สะดวกปลอดภัย หนา ๐.๑๕ ม. หรือ เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.หนองบัว

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ยาว 473 เมตร สัญจรไปมา

หมูที่ ๘  ต.บางบุตร ไมนอยกวา ๒,๘๓๘ และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง ตร.ม. ไหลทางลง

ลูกรังบดอัดแนน

ขางละ ๐.๕๐ ม.

(ตามแบบ อบต.หนองบัว)

51 ติดตั้งไฟสองสวางไฟกิ่งเดียว เพื่อใหแสงสวาง ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - ชุมชนหมูที่ 2 สามารถแกไข อบจ.

สายคลองน้ําง-ูวัดใหม หมูที่ ๒ ในเวลากลางคืน ถนนสายคลองน้ําง-ู และผูที่สัญจรไป-มา ปญหา ระยอง

ต.บานคาย มีความคาบเกี่ยว เปนเสนทางคมนาคม หมูที่ ๔ ไดรับประโยชน ลดอุบัติเหตุ ทต.

ตอเนื่องกับ ต.บางบุตร ที่สะดวกและ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น และปลอดภัย บานคายพัฒนา

อ.บานคาย จ.ระยอง ปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

52 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กวาง ๖ ม. - 1,170,000    - - - จํานวนถนนที่ ประชาชนไดรับ อบจ.

สายหินโคงคลองมงคล หมูที่ ๓ มีเสนทางคมนาคม ยาว ๓๐๐ ม. ไดมาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

ต.ชากบก มีความคาบเกี่ยวกับ ที่สะดวกปลอดภัย หนา ๐.๑๕ ม. เพิ่มขึ้น สบายในการ ทต.ชากบก

หมูที่ ๘ ต.ตาขัน อ.บานคาย (ตามแบบอบจ.ระยอง) ยาว 300 เมตร สัญจรไปมา

จ.ระยอง และปลอดภัย



หนา 607

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

53 ติดตั้งไฟสองสวางไฟกิ่งเดียว เพื่อใหแสงสวาง ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนไฟฟา สามารถ อบจ.

สายบานคาย-สะพานยายคุด ในเวลากลางคืน ถนนสายบานคาย- ที่ติดตั้ง แกไขปญหา ระยอง

หมูที่ ๕-๗ ต.บานคาย เปนเสนทาง สะพานยายคุด ลดอุบัติเหตุ ทต.

มีความคาบเกี่ยวกับ ต.ตาขัน คมนาคมที่สะดวก หมูที่ ๕ ถึงหมูที่ ๗ และปลอดภัย บานคายพัฒนา

อ.บานคาย จ.ระยอง และปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

54 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อเปนการระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนย 3,000,000 3,000,000 - - ถนนที่ได สามารถลดและ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และประชาชน กลาง 0.60 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น แกไขปญหา ระยอง

พรอมวางทอระบายน้ํา สามารถใชเปน ยาว 805.00เมตร ยาว 805 เมตร น้ําทวมขังไดและ ทต.บานคาย

สายวัดใหม-ชากฆอบน  เสนทางคมนาคม ใชเปนเสนทาง พัฒนา

หมูที่ 3 ต.บานคาย ไดอยางสะดวก สัญจรไดสะดวก

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และรวดเร็ว ปลอดภัย

หมูที่ 3,9 ต.บางบุตร

อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 608

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

55 โครงการกอสรางปรับปรุง -เพื่อเปนการปรับปรุง หมูที่ 1 ตําบลบานคาย - - 4,000,000 - - จํานวนพื้นที่ สงเสริมและ อบจ.

ภูมิทัศนเลียบแมน้ําระยอง ภูมิทัศน บริเวณเลียบ กอสรางเขื่อน ที่ดําเนินการกอสราง พัฒนาพื้นที่ ระยอง

ริมทางหลวง 3575 แมน้ําระยอง ใหมี ปองกันตลิ่งพรอม เขื่อนปองกันตลิ่ง บริเวณเลียบ ทต.

(3138 เดิม) ทัศนียภาพที่สวยงาม ทางลาด (ระยะที่ 2) พรอมทางลาด แมน้ําระยอง บานคาย

หมูที่ 1 ต.บานคาย เปนระเบียบเรียบรอย ฝงตะวันตก ระยะที่ 2 ยาว ตลิ่งมีความ

อ.บานคาย จ.ระยอง -เพื่อเปนการพัฒนา ความยาวไมนอยกวา ไมนอยกวา 66 เมตร แข็งแรงมั่นคง

คุณภาพชีวิตของ 66 เมตร และ ระยะที่ 3 ยาว มีความปลอดภัย

ประชาชน ระยะที3่ ฝงตะวันออก ไมนอยกวา 40 เมตร ในชีวิตและ

-เพื่อเสริมสรางความ ความยาวไมนอยกวา ทรัพยสิน

เขมแข็งมั่นคงและเปน 40 เมตร

การปองกันการพัง

ทลายของดินริมตลิ่ง

56 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนคอนกรีต - - 2,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ความสะดวกและ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เจ็ดลูกเนิน-คลองมะงั่ว พรอม ปลอดภัยในการสัญจร   6.00 เมตร  ยาว 400 เมตร ในการสัญจร ทต.

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต ยาว 400.00 เมตร ไปมา และ ชากบก

เสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

สูง 2.70 เมตร ยาว 8.00 (ตามแบบของ อบจ.

เมตร ชนิด 2 ชองทางระบายน้ํา ระยอง)

 หมูที่ 10 ต.ชากบก

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องกับ หมูที่ 5 ต.นาตาขวัญ

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง



หนา 609

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

57 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางสะพานคอนกรีต - - 2,100,000 - - สะพานคอนกรีต ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนสายขางคลองหวงหิน ความสะดวกและ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง เสริมเหล็ก ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 3 ต.ชากบก ปลอดภัยในการสัญจร  8.00 เมตร  กวาง 8 เมตร ปลอดภัยใน ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยาว 20.00 เมตร ยาว 20 เมตร การสัญจร ชากบก

หมูที่ 8 ต.ตาขัน (ตามแบบของ 

อ.บานคาย จ.ระยอง อบจ. ระยอง)

58 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีต - - 40,100,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก มีเสนทางคมนาคม เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐาน ความสะดวก ระยอง

สายหนองชัน - เขาสวน ที่สะดวกปลอดภัย 6.00 เมตร  เพิ่มขึ้น สบายในการ อบต.

หมูที่ 8, 9 ต.บางบุตร 9,750.00 เมตร ยาว 9,750 เมตร สัญจรไปมาและ บางบุตร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

หมูที่ 11 ต.หนองบัว หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมนอยกวา 58,500

ตารางเมตร

59 โครงการกอสราง เพื่อแกปญหาน้ําทวม รางระบาบน้ํา ค.ส.ล. - - 8,000,000 - - รางระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวม อบจ.

รางระบายน้ําคอนกรีต ขัง การสัญจรไปมา ขนาด 0.80 เมตร ความยาวรวม ขัง การสัญจร ระยอง

เสริมเหล็ก สายบานคาย - ตีนเนิน สะดวกปลอดภัย ยาว 1,500.00 เมตร 1,500 เมตร ไปมาสะดวก อบต.

หมูที่ 6 ต.หนองละลอก หนา 0.12 เมตร ปลอดภัย หนองละลอก

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

หมูที่ 5 ต.บานคาย

อ.บานคาย จ.ระยอง



หนา 610

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

60 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนมี กอสรางถนนคอนกรีต - 6,650,000 6,650,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

ลาดยางแอสฟสติกท การคมนาคมขนสง เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกในการ ระยอง

คอนกรีต สายตีนเนิน - ที่สะดวกปลอดภัย 8.00 เมตร  ยาว 1,300 เมตร สัญจรไปมา อบต.

บานคาย หมูที่ 5 ยาว 1,300.00 เมตร และปลอดภัย หนองละลอก

ต.หนองละลอก หนา 0.15 เมตร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

กับหมูที่ 5 ต.บานคาย

อ.บานคาย จ.ระยอง

61 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนมี กอสรางถนนคอนกรีต - - 14,508,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก การคมนาคมขนสงที่ เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกในการ ระยอง

สายหนองปลาไหล-ทุงหูชาง ที่สะดวกปลอดภัย 9.00 เมตร  ยาว ยาว 2,480 เมตร สัญจรไปมา อบต.

หมูที่ 2 ต.หนองบัว 2,480.00 เมตร หนา และปลอดภัย หนองบัว

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

หมูที่ 8 ต.หนองละลอก คอนกรีตเสริมเหล็ก

อ.บานคาย จ.ระยอง ไมนอยกวา 22,320

 ตารางเมตร(ตามแบบ

อบต.หนองบัว)



หนา 611

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

62 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนมี กอสรางถนนคอนกรีต - - 5,948,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก การคมนาคมขนสง เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกในการ ระยอง

สายขนําแทรกเตอร-สะพาน ที่สะดวกปลอดภัย 6.00 เมตร ยาว ยาว 1,530 เมตร สัญจรไปมา อบต.

จินดา หมูที่ 4 ต.หนองบัว 1,530.00 เมตร และปลอดภัย หนองบัว

อ.บานคาย หนา 0.15 เมตร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่คอนกรีต

หมูที่ 5 ต.ชุมแสง เสริมเหล็กไมนอยกวา

อ.วังจันทร จ.ระยอง 9,180.00 ตร.ม.

ไหลทางลงลูกรังบดอัด

แนนขางละ 0.50 ม.

(ตามแบบ อบต.

หนองบัว)

63 โครงการกอสรางโคมไฟสาธารณะ เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางโคมไฟ - - 2,040,000 - - โคมไฟแบบกิ่งเดี่ยว ประชาชนมีความ อบจ.

แบบกิ่งเดียว ถนนสาย ความสะดวกในการ สาธารณะแบบ จํานวน 34 จุด สะดวกในการ ระยอง

หนองตะพาน-มาบขา สัญจรไปมา รวมถึง กิ่งเดียว จํานวน 34 ระยะทางรวมประมาณ สัญจรไปมา อบต.

(ระยะที่ 2) หมูที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต ระยะทางรวมประมาณ 1,020 เมตร และปลอดภัย หนองตะพาน

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย และทรัพยสิน 1,020 เมตร 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ (ตามแบบของทาง

หมูที่ 1 ต.มาบขา ราชการ)

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



หนา 612

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

64 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน กอสรางถนนคอนกรีต - - 2,300,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับความสะดวก เสริมเหล็ก ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกในการ ระยอง

สาย กม. 7-มาบขา หมูที่ 6 ในการสัญจรไปมา 6.00 เมตร ยาว ยาว 550 เมตร สัญจรไปมา อบต.

ต.หนองตะพาน อ.บานคาย 550.00 เมตร และปลอดภัย หนองตะพาน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หนา 0.15 เมตร

หมูที่ 3 ต.มาบขา หรือมีพื้นที่คอนกรีต

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เสริมเหล็กไมนอยกวา

3,300 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐาน

ของทางราชการ)

65 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนคอนกรีต - - 5,040,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกในการ ระยอง

สายบานคาย-ตาขัน ในการขนสงผลผลิต กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร สัญจรไปมา อบต.

หมูที่ 4  ต.ตาขัน ทางการเกษตร ยาว 1,120.00 เมตร และปลอดภัย ตาขัน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพื่อเปนการลด หนา 0.15 เมตร

หมูที่ 7  ต.บานคาย อุบัติเหตุที่เกิดจาก

อ.บานคาย จ.ระยอง การใชรถใชถนน



หนา 613

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

66 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนนคอนกรีต - - 4,788,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมีความ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกรวดเร็ว เสริมเหล็ก ขนาด มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกในการ ระยอง

สายชากลม-ชากเสริม ในการขนสงผลผลิต กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร สัญจรไปมา อบต.

หมูที่ 8  ต.ตาขัน ทางการเกษตร ยาว1,140.00 เมตร และปลอดภัย ตาขัน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เพื่อเปนการลด หนา 0.15 เมตร

หมูที่ 1  ต.ชากบก อุบัติเหตุที่เกิดจาก

อ.บานคาย จ.ระยอง การใชรถใชถนน

83,500,000 140,168,700 100,474,000 0 0รวม  66 โครงการ



หนา 614

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 ขุดลอกคลองหนองเชิงกราน เพื่อใหประชาชน ขุดลอกคลองกวาง 20 ม. 13,500,000     -  -  - - ขุดลอกคลอง ประชาชนได อบจ.

คลองทาใหญ คลองหนองลําดวน มีแหลงน้ําอุปโภค ยาว 4,500 ม. ลึกลงไปจากเดิม ขนาด ใชประโยชน ระยอง

พรอมฝายชลอน้ํา 2 จุด หมูที่ บริโภค และทําการ 4.00 ม. พรอมปรับปรุงภูมิทัศน กวาง 20 เมตร จากแหลงน้ํา อบต.

1, 2, 4 ต.หนองตะพาน เกษตร โดยรอบพรอมกอสรางฝายชะลอ ยาว 4,500 เมตร ในการอุปโภค หนอง

อ.บานคาย มีความคาบเกี่ยว น้ํา 2 จุด บริโภค และ ตะพาน

ตอเนื่องกับ ต.หนองละลอก ทําการเกษตร

อ.บานคาย จ.ระยอง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอบานคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ แบบ ผ.02/1



หนา 615

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต เพื่อไมใหเกิดปญหา ทอระบายน้ําขนาด 3,108,000 - - - - ทอระบายน้ําที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล เรื่องระบบระบายน้ํา  Ø 0.60 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

34 หมูที่ 3 ต.พลา ยาว 650 เมตร ยาว 650 เมตร และสามารถ ทม.

(ดานสนามกอลฟอีสเทอรน มีบอพักทุกระยะ พรอมบอพักทุกระยะ ปองกันน้ําทวม บานฉาง

สตาร ถึงสุดเขต ทม.บานฉาง) ทอไมเกิน 10 ทอน ทอไมเกิน 10 ทอน ไดมากขึ้น

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทต. พลา หรือทุกมุมเลี้ยว

หมูที่  3 ต.พลา อ.บานฉาง และทางแยกพรอม

 จ.ระยอง รางรูปตัววีหลังทอ

และมีฝาปดบอพัก

ชนิดฝาคอนกรีต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอบานฉาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 616

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการเขื่อนหินทิ้ง หมูที่ 6 เพื่อใหน้ําไดเขาออก เขื่อนหินทิ้ง 10,000,000   - - - - ประชาชน ลดปญหา อบจ.

ต.พลา คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตามระดับน้ําทะเล ตามแบบหนวยงาน ตําบลพลา น้ําไมสามารถ ระยอง

ทต.บานฉาง อ.บานฉาง เพื่อลดปญหาน้ําขัง ผูเชี่ยวชาญออกแบบ 30% ระบายเขา ทต.พลา

จ.ระยอง เกิดปญหาเนา-เสีย ในวงเงินไมเกิน ไดรับประโยชน ออกทะเลได

(ปากคลองพลา) 10,000,000 บาท

3 กอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน กอสรางวางทอระบาย 12,841,000   - - - - ทอระบายน้ํา การระบายน้ํา อบจ.

ซอยเทศบาล 11 เชื่อมซอย ไดรับความสะดวก น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ออกจาก ระยอง

เทศบาล 29 และซอยเทศบาล ในการระบายน้ํา  Ø 0.80 เมตร ยาว 3,896 เมตร อาคารบาน ทต.

11/1 (เขาโรงงานโรตารี)่ ออกจากอาคาร พรอมบอพักคอนกรีต เรือนเปนไป สํานักทอน

หมูที่ 5 และหมูที่ 6 บานเรือน เสริมเหล็กระยะทาง โดยสะดวก

ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยว ลดปญหาน้ําทวมขัง รวม 3,8๖๙ เมตร ลดปญหา

ตอเนื่องกับ อบต.สํานักทอน พรอมซอมแซม น้ําทวมขัง

อ.บานฉาง จ.ระยอง ผิวจราจรเดิม

4 กอสรางทอระบายน้ํา เพื่อกอสราง กอสรางทอระบายน้ํา 17,228,000 - - - - ทอระบายน้ํา แกปญหาดาน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กไหลทาง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ไหลทางถนน ทิศเหนือยาว โครงสราง ระยอง

ถนนบานฉาง-กงเพชร หมูที่ 4 คอนกรีต บานฉาง-กงเพชร 1,950 เมตร พื้นฐานปญหา ทต.

ต.บานฉาง อ.บานฉาง เสริมเหล็ก ทิศเหนือยาว 1,950 ม. ทิศใตยาว ดานการ บานฉาง

จ.ระยอง ทิศใตยาว 2,357 ม. 2,357 เมตร จราจรสามารถ

เสนผาศูนยกลางขนาด ระบายน้ําได

0.80 x 1.00 เมตร สะดวก

พรอมบอพักทุก ลดปญหา

ระยะ 10.00 เมตร น้ําทวมขัง
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5 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน วางทอระบายน้ํา 23,277,000 - - - - ทอระบายน้ําที่ได การคมนาคม อบจ.

สระแกว ซอย 6 หมูที่ 6 มีเสนทางคมนาคม ขนาด Ø 0.80 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกปลอด ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ที่สะดวกรวดเร็ว จํานวน 4,258 ทอน ยาว 4,646 เมตร ภัยสําหรับ อบต.

เทศบาลตําบลสํานักทอน บอพักคอนกรีตเสริม การใชเสนทาง สํานักทอน

อ.บานฉาง จ.ระยอง เหล็กพรอมฝาปด และลดปญหา

จํานวน 388 บอ ในการระบาย

ความยาวรวมบอพัก น้ําทําให

4,646 ม.พรอม มลภาวะดีขึ้น

ซอมแซมผิวจราจร

หลังทอฯรวมพื้นที่ไม

นอยกวา 4,258 ตรม.

6 วางทอระบายน้ําสายโรตารี่ เพื่อใหมีทอระบาย วางทอระบายน้ํา 9,500,000 - - - - ทอระบายน้ําที่ได การคมนาคม อบจ.

หมูที่ 6 ต.สํานักทอน น้ําที่ไดมาตรฐาน ขนาด Ø 0.60 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกปลอด ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และแกไขปญหา จํานวน 2,378 ทอน 2,594 เมตร ภัยสําหรับ อบต.

หมูที่ 5 ทต.สํานักทอน น้ําทวมขัง บอพัก ค.ส.ล. พรอม การใชเสนทาง สํานักทอน

อ.บานฉาง จ.ระยอง ในชวงฤดูฝน ฝาปด จํานวน 216 บอ และลดปญหา

ความยาวรวมบอพัก ในการระบาย

2,594 ม. และงาน น้ําทําให

รางวีตื้นผิวจราจร มลภาวะดีขึ้น

หลังทอฯ หนาเฉลี่ย

0.15 ม. รวมพื้นที่

ไมนอยกวา 2,378

ตร.ม. ตามแบบ อบจ.รย.
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7 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน เพื่อปองกันน้ํา โดยวิธี Pavement In 13,277,000 10,000,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต กัดเซาะถนนเสียหาย Place Recycling มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายสระแกว ซอย 6 หมูที่ 6 Base 20 cm.Deep ยาว 1,962 เมตร สบายในการ อบต.

ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยว พรอมปูผิวจราจร สัญจรไปมา สํานักทอน

ตอเนื่องกับ ทต.สํานักทอน กวาง 6 ม. ยาว และปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง 1,962 ม. หนา 

0.05 ม. หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา

11,776 ตร.ม. และ

วางทอระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาด0.80 ม.

 พรอมบอพักค.ส.ล. 

392 บอยาวรวม 

3,924 ม.และเทถนน

 ค.ส.ล.พรอมรางวี

 ระหวางบอพักกวาง 

1.40 ม.หนา 0.15 ม.

(ตามแบบ อบจ.ระยอง)

เปนเงิน 23,277,000 

บาท(ผูกพันป 2561 

13,277,000 บาท

(ผูกพัน ป 2562 

10,000,000 บาท
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งบประมาณ

8 โครงการกอสรางถนน เพื่อแกไขปญหาเรื่อง ขนาดผิวจราจร - 2,242,500 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ระบบการคมนาคม กวางขางละ 1.50 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

โดยการขยายไหลทาง เมตร ยาว 900 เมตร ยาว 900 เมตร สบายในการ ทม.

ถนนสายเทศบาล 39/1 หนาเฉลี่ย 0.05 สัญจรไปมา บานฉาง

ซอย 10 (สายบานฉาง - ภูดร) เมตร หรือพื้นที่ และปลอดภัย

หมูที่ 3 ต.บานฉาง ดําเนินการไมนอยกวา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  2,700 ตารางเมตร

เทศบาลตําบลบานฉาง พรอมตีเสนจราจร

อ.บานฉาง จ.ระยอง

9 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล.กวาง 6 - 10,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ระบบระบายน้ํา สายตะกาด- มีถนนใชในการ เมตร ยาว 1,390 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สี่กั๊ก ม.6 ต.พลา มีความ คมนาคมได เมตร คิดเปนปริมาณ ยาว 1,390 เมตร สบายในการ ทต. พลา

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สะดวกรวดเร็ว 8,340 ตร.ม. สัญจรไปมา

ทต.บานฉาง อ.บานฉาง ระบบระบายน้ํา และปลอดภัย

 จ.ระยอง ยาว 1,390 เมตร

10 โครงการซอมแซมสะพาน เพื่อใหประชาชน (ตามรายละเอียด - 5,000,000 - - - สะพานคอนกรีต เพื่อความ อบจ.

ค.ส.ล. หมูที่ 6 ต.พลา ในหมูที่ 6 ที่กําหนด) เสริมเหล็กที่ได ปลอดภัย ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ มีทอระบายน้ําเพื่อ มาตรฐาน ในชีวิตและ ทต. พลา

ทต.บานฉาง อ.บานฉาง ปองกันน้ําทวม จํานวน 1 แหง ทรัพยสินของ

จ.ระยอง ผูสัญจร ไปมา
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11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน กวาง - 2,463,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต มีเสนทางคมนาคม  6 ม. ยาว 708 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายหินสามชั้น - เขาภูดร ที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 708 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 7 มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา สํานักทอน

ตอเนื่องกับ ทต.สํานักทอน ผิวจราจรไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง 4,248 ตร.ม.

12 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน กวาง - 9,709,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต มีเสนทางคมนาคม 6 ม. ยาว 2,790 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายยายรา - หนองน้ําเย็น ที่สะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 2,790 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 1, 5, 7 มีความคาบ หรือคิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา สํานักทอน

เกี่ยวตอเนื่องกับ ทต.สํานักทอน ผิวจราจรไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง 16,740 ตร.ม.

13 โครงการกอสรางระบบ เพื่อลดปญหาน้ําทวม โดยวางทอระบายน้ํา 6,000,000    11,440,000   -   - - ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ประชาชนมี อบจ.

ระบายน้ํา ถนนสายบานฉาง - ทําใหเกิดความปลอด ค.ส.ล. อัดแรง มอก. ที่ไดมาตรฐาน ความปลอดภัย ระยอง

กงเพชร อบจ.รย.0501 ภัยในชีวิตและ ชั้น 3 ขนาดเสนผาน ยาว 1,000 เมตร ในชีวิตและ ทต.พลา

ต.พลา คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ทรัพยสินของ ศูนยกลาง 1.20 ม. ทรัพยสิน

เทศบาลเมืองบานฉาง ประชาชน พรอมบอพัก ค.ส.ล.

อ.บานฉาง จ.ระยอง ความยาว 1,000 ม.
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14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล.   - 9,500,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายหนองหลง หมูที่ 2 มีถนนใชสัญจร สายหนองหลง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานชากหมาก ต.สํานักทอน ไป มา ไดสะดวก ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 2,030 เมตร สบายในการ อบต.

อ.บานฉาง จ.ระยอง เชื่อมถนน ยาว 2,030 ม. สัญจรไปมา สํานักทอน

สาย 3376 และเชื่อม คิดเปนพื้นผิวจราจร และปลอดภัย

ทต.หวยใหญ อ.บางละมุง ไมนอยกวา

จ.ชลบุรี 12,180 ตร.ม.

15 โครงการกอสรางถนน เพื่อความปลอดภัย กอสรางถนน ค.ส.ล.   - 7,500,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในชีวิตและทรัพยสิน กวาง 8.00 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ถนนสายตะกาด - สี่กั๊ก หมูที่ 6 ของประชาชนที่ตอง 1,306 ม. หรือมีพื้นที่ ยาว 1,306 เมตร สบายในการ ทต.พลา

ต.พลา มีความคาบเกี่ยว ใชเสนทางสัญจร ไมนอยกวา 10,448 สัญจรไปมา

ตอเนื่องกับ ทต.บานฉาง ไปมา ตารางเมตร และปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง

16 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อเปนการปรับ กอสรางปรับปรุงผิว   - 13,126,300  -  - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ปรุงบริการสาธารณะ จราจรแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ถนนสายหนองกะลา 1 ขั้นพื้นฐานใหทันสมัย คอนกรีต หนา 0.05 ม. ยาว 5,208 เมตร สบายในการ ทต.

หมูที่ 3 และหมูที่ 6 เพื่อแกไขปญหา กวาง 6.00 ม. สัญจรไปมา สํานักทอน

ต.สํานักทอน มีความคาบเกี่ยว ดานโครงสราง ยาว 5,208 ม. และปลอดภัย

ตอเนื่องกับทางหลวงแผนดิน พื้นฐานเพิ่มความ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

หมายเลข 332 (พื้นที่ไป สะดวกในการระบาย 31,248 ตารางเมตร

บรรจบกับเขตองคการบริหาร น้ําลงสูคลอง

สวนตําบลสํานักทอน) สาธารณะ

อ.บานฉาง จ.ระยอง
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17 โครงการกอสรางถนนผิวทาง เพื่อแกไขปญหาระบบ กอสรางถนนผิวทาง   - 7,640,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต การคมนาคม แอสฟลทติก (โดยวิธี มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ถนนเทศบาล 64 Pavement In - ยาว 2,990 เมตร สบายในการ ทม.

(สุดเขตเทศบาลเมืองบานฉาง Place Recycling) สัญจรไปมา บานฉาง

เชื่อมกับเทศบาลตําบลบานฉาง) ขนาดผิวจราจร และปลอดภัย

หมูที่ 1 ต.บานฉาง อ.บานฉาง กวาง 6.00 ม.

จ.ระยอง ยาว 2,990 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ดําเนินการไม

นอยกวา17,940 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนของ

เทศบาลเมืองบานฉาง)

18 โครงการกอสรางระบบ 1.เพื่อใหมีทอ กอสรางระบบระบายน้ํา   - 29,256,000 11,256,000        - - กอสรางระบบ 1.น้ําไหลลง อบจ.

ระบายน้ําและขยายไหลทาง ระบายน้ํารองรับน้ํา และปรับปรุงขยายไหลทาง ระบายน้ําและ คลองสาธารณะ ระยอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไหลทางไหลลงสู ค.ส.ล. ทั้งสองขาง ปรับปรุงขยาย ไดสะดวกขึ้น ทต.

ถนนสายพยูนซอย 19 คลองสาธารณะลด ขางละ 1.50 ม. ไหลทาง ปญหาน้ําทวม บานฉาง

เชื่อมประชุมมิตรซอย 17 ปญหาน้ําทวมขัง ระยะที่ 1 ยาวรวม ระยะที่ 1 ขังลดลง

(ถนน อบจ.ระยอง 2.เพื่อใหประชาชนที่ 2,438 ม. ยาว 2,438 เมตร 2.ประชาชน

สายพยูน - กงเพชร) ใชเสนทางในการ (พยูน ซอย 19 - ทางรถไฟ) ระยะที่ 2 ที่ใชเสนทาง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สัญจรไปมามีความ ระยะที่ 2 ยาวรวม 938 ม. ยาว 938 เมตร สัญจรมีความ

เทศบาลเมืองบานฉาง สะดวกปลอดภัย (ทางรถไฟ - ประชุมมิตร สะดวก

อ.บานฉาง จ.ระยอง มากขึ้น ซอย 17) ปลอดภัยมาก

ขึ้น
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งบประมาณ

19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาเรื่อง ทอระบายน้ําขนาด -  - 4,655,000 - - ทอระบายน้ํา การคมนาคม อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบการคมนาคม Ø 0.60 เมตร ความยาว 950 สะดวก ระยอง

ถนนสายเทศบาล 39/1 ยาวรวม 950 เมตร เมตร จํานวน ปลอดภัย ทม.

ซอย 11, 13, 15 หมูที่ 3 มีบอพักทุกระยะ 1  แหง สําหรับการใช บานฉาง

ต.บานฉาง (จากหมูบานรวมมิตร ทอไมเกิน 10 ทอน เสนทางและ

- สุดเขตเทศบาล คาบเกี่ยว หรือทุกมุมเลี้ยว ลดปญหาใน

ตอเนื่องกับ ทต.บานฉาง และทางแยกพรอม การระบายน้ํา

อ.บานฉาง จ.ระยอง รางรูปตัววีหลังทอ ทําใหมลภาวะ

และฝาปดบอพัก ดีขึ้น

ชนิดฝาคอนกรีต

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 5 ม. - - 1,395,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายเทศบาล 4 ในหมูที่ 4 มีถนน ยาว 465 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ซ. 10 ม. 4 ต.พลา ใชในการคมนาคม หนา0.15 ม.  ยาว 465 เมตร สบายในการ ทต.พลา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไดสะดวกรวดเร็ว รวมปริมาณพื้นที่ สัญจรไปมา

ทม.บานฉาง อ.บานฉาง (พลารมย) ไมนอยกวา และปลอดภัย

จ.ระยอง 2,325ตร.ม.

21 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟกิ่ง ปรับปรุงภูมิทัศน โคมไฟกิ่ง ขนาดสูง - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - มีไฟสองสวาง เสนทาง อบจ.

พรอมเสา สายทางหลวง ถนนสายหมายเลข 9 เมตร เพิ่มขึ้น คมนาคม ระยอง

ทองถิ่น หมายเลข 3037 3037 จํานวน 40 ตน 40 ตน ในตําบลพลา ทต.พลา

(พลา-ก.ม.16) หมูที่ 2 (พลา-ก.ม.16) มีความ

ต.พลา มีความคาบเกี่ยว ใหมีความสวาง ปลอดภัยใน

ตอเนื่องกับ ทม.บานฉาง  ทําใหการเดินทาง การสัญจร

 อ.บานฉาง จ.ระยอง มีความปลอดภัย ไปมามากขึ้น
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22 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟ เพื่อใหประชาชน จํานวน  90  ตน - - 4,000,000 - - มีไฟสองสวาง ประชาชน อบจ.

สาธารณะพรอมเสาโคม ไดรับความสะดวก ตามแบบ ทต.พลา เพิ่มมากขึ้น ไดรับความ ระยอง

กิ่งเดี่ยว สายตะกาด - สี่กั๊ก ในการใชถนน 90 ตน สะดวกในการ ทต.พลา

ม.6 ต.พลา มีความคาบเกี่ยว ใชถนนเพิ่มขึ้น

ตอเนื่องกับ ทต.บานฉาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง

23 โครงการติดตั้งชุดโคมไฟ เพื่อใหประชาชน ตามแบบ ทต.พลา - - 2,000,000 - - โคมไฟสาธารณะ ประชาชน อบจ.

สาธารณะพรอมเสา ไดรับความสะดวก บนถนนทางหลวง ไดรับความ ระยอง

สายทางหลวงทองถิ่น อบจ.รย. ในการใชถนน ทองถิ่น อบจ.รย สะดวกในการ ทต.พลา

หมายเลข 0501 (บานฉาง-พลา) หมายเลข 0501 ใชถนนเพิ่มขึ้น

บานฉาง-กงเพชร ต.พลา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

เทศบาลตําบลบานฉาง

อ.บานฉาง จ.ระยอง
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหมีทอระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ํา - 16,450,000  26,993,000 - - ปญหาน้ํา 1.ประชาชนมี อบจ. 

คอนกรีตเสริมเหล็กไหลทาง รองรับน้ําไหลทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ทวมขังลดลง ทอระบายน้ํา ระยอง

ถนนเนินกระปรอก-หาดน้ําริน ไหลลงสูคลอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ทอระบายน้ํา รองรับน้ําไหลลง ทต.

หมูที่ 2,4 ต.บานฉาง สาธารณะลดปญหา 1 ม. พรอมบอพักทุก ยาว 2,333 เมตร คลองสาธารณะ บานฉาง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ น้ําทวมขังและให ระยะ 10 ม. ฝงทิศตะวันตก ไดสะดวกขึ้น

ทม.บานฉาง อ.บานฉาง ประชาชนที่ใชแสน ความยาวรวม ยาว 2,981 เมตร ปญหาน้ําทวมขัง

จ.ระยอง ทางในการสัญจรไป 2,333 ม. (ฝงทิศ ลดลง

มามีความสะดวก ตะวันตก) กอสราง 2.ประชาชนที่ใช

ปลอดภัยมากขึ้น ทอระบายน้ําคอนกรีต เสนทางสัญจรมี

เสริมเหล็กขนาดเสนผา ความสะดวก 

ศูนยกลาง 1 ม.พรอม ปลอดภัยมากขึ้น

บอพักทุก 10 ม.

ยาวรวม 2,981 ม.

25 โครงการกอสราง 1.เพื่อใหมีทอระบายน้ํา ชวงที่ 1 กอสรางระบบ - 15,860,000  33,988,000 30,000,000 - ปญหาน้ํา ประชาชนมี อบจ. 

ระบบระบายน้ําและปรับปรุง รองรับน้ําไหลทางไหล ระบายน้ําและปรับปรุง ทวมขังลดลง ทอระบายน้ํา ระยอง

ขยายไหลทางแอสฟลทติก ลงสูคลองสาธารณะ ขยายไหลทางแอส รองรับน้ําไหล ทต.

คอนกรีต ถนนสาย ลดปญหาน้ํา ฟลทติกคอนกรีตทั้ง ลงคลองสาธารณะ บานฉาง

เนินกระปรอก - ทวมขัง สองขางๆละ 1.50 ม. ไดสะดวกขึ้น

เขาภูดรหวยมะหาด – 2.เพื่อใหประชาชน ยาวรวม 1,155 ม. ปญหาน้ําทวม

สํานักทอน ที่ใชเสนทาง พรอมขยายความกวาง ขังลดลง 

(สุขุมวิทเชื่อม 3376 ในการ สะพานขางละ 2 ม. ประชาชนที่

อบต.สํานักทอน) สัญจรไปมา ยาว 10 ม.(เขาภูดร ใชเสนทาง

หมูที่ 6,7 มีความสะดวก คลองยายรา) สัญจรมีความ
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ต.บานฉาง อ.บานฉาง ปลอดภัยมากขึ้น กอสรางระบบระบาย สะดวกปลอดภัย

จ.ระอง น้ําและปรับปรุงขยาย มากขึ้น

ไหลทางแอสฟลทติก

คอนกรีตทั้งสองขางๆ

ละ 1.50 ม. ยาว

1,344 ม. พรอม

ขยาย Box-culvert

ยาวทั้งสองขางๆละ

5 ม.(คลองยายรา

สํานักทอน) 33,988,000 บาท

ชวงที่ 2 กอสราง

ระบบระบายน้ํา

และปรับปรุงขยาย

ไหลทางแอสฟลทติก

คอนกรีตทั้งสองขางๆ

ละ 1.50 ม. ยาว

รวม 2,470 ม.พรอม

ขยายทอระบายน้ํา

หรือ Box-culvert

ยาวทั้งสองขางๆละ

5 ม. (ทรัพยสมบูรณ

เขาภูดร) งบประมาณ

30,000,000 บาท
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26 โครงการกอสรางถนนผิวทาง เพื่อแกไขปญหา ทําการกอสรางถนน - 10,748,000 10,748,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี       ระบบการคมนาคม ผิวทางแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไดรับความ ระยอง

Pavement In-Place คอนกรีต (โดยวิธี ยาว 1,180 เมตร สะดวกสบาย ทต.เมือง

Recycling) พรอมระบบ Pavement In-Place ในการสัญจรง บานฉาง

ไฟฟาสองสวางถนนเทศบาล  Recycling) ขนาด ไปมาและ

39/1  ซอย  10 (แยกรวมมิตร - ผิวจราจรกวาง 10 ม. ปลอดภัย

สุดเขตเทศบาลเมืองบานฉาง ยาว 1,180  เมตร 

เชื่อมเทศบาลตําบลบานฉาง)  หนา  0.05  เมตร 

หมูที่  3  ต.บานฉาง  หรือพื้นที่ดําเนินการ

อ.บานฉาง จ.ระยอง ไมนอยกวา 11,800

 ตร.ม.

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อแกไขปญหาเรื่อง ขนาดผิวจราจรกวาง - - 10,230,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

เสริมเหล็กถนนสายเทศบาล การคมนาคมและ เฉลี่ย 6.00  เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไดรับความ ระยอง

64  และ  64/3  หมูที่  1    มลภาวะสิ่งแวดลอม ยาวรวม  2,760 ม. ยาว 2,760 เมตร สะดวกสบาย ทต.เมือง

ต.บานฉาง มีความคาบเกี่ยว หนา  0.15  เมตร ในการสัญจรง บานฉาง

ตอเนื่องกับ ทต.บานฉาง หรือพื้นที่ดําเนินการ ไปมาและ

หมูที่ 1 ต.บานฉาง ไมนอยกวา 13,640 ปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง ตร.ม. พรอมตีเสน

จราจร  
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28 โครงการกอสราง เพื่อพัฒนาชุมชนให กอสรางถนน ค.ส.ล. - - 4,211,250 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชน อบจ.

ถนน ค.ส.ล. สายปากคลอง เกิดความเจริญ แกไข ขนาดกวางเฉลี่ย มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไดรับความ ระยอง

แยกจํารุง ม.๕  ต.พลา ปญหาการสัญจร 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สะดวกสบาย ทต.พลา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปญหาน้ําทวม ยาว 1,000 เมตร ในการสัญจรง

หมูที่ 5 ต.บานฉาง อยางเปนระบบ หนา 0.15 เมตร ไปมาและ

อ.บานฉาง จ.ระยอง ปริมาณพื้นที่ ปลอดภัย

ไมนอยกวา

6,000 ตารางเมตร

29 โครงการกอสรางอาคารอเนก เพื่อการสงเสริมการ อาคารอเนกประสงค - 10,000,000 10,000,000 - - อาคารเอนกประสงค เทศบาลตําบล อบจ.

ประสงคตําบลพลา อําเภอ ทองเที่ยวใหมีสถาน ตามแบบเทศบาล ที่ไดมาตรฐาน พลามีสถานที่ ระยอง

บานฉาง จังหวัดระยอง ที่จัดกิจกรรมเพื่อ ตําบลพลา จํานวน จํานวน 1 แหง ในการดําเนิน ทต.พลา

รองรับการขยายตัว 1 หลัง กิจกรรมตางๆ 

การลงทุนจาก ของราชการ

โครงการพัฒนา อยางเพียงพอ

ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก

30 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนได กอสรางปรับปรุงผิว - 3,910,000 3,910,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต มีถนนสําหรับใชใน จราจรแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความ ระยอง

ซอยเทศบาล 35 หมูที่ 6 การคมนาคมไดอยาง คอนกรีตหนา0.05 ม. ยาว 1,797 เมตร สะดวกสบาย ทต.

ต.สํานักทอน สะดวกรวดเร็วและ กวาง 6.00 เมตร ในการสัญจร สํานักทอน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ปลอดภัย ความยาว 1,797 ม. ไปมาและ 

อบต.สํานักทอน หมูที่ 6 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง 10,782.00 เมตร



หนา 629

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีเสน ขนาดกวาง 6 ม. - - 6,264,000    - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ทางคมนาคมที่สะดวก ยาว 410 ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น ถนนสัญจร ระยอง

สายชากหมาก - หนองกะเฉด รวดเร็ว 0.15 ม. พื้นที่ไมนอย ยาว 2,460 เมตร ไปมาสะดวก อบต.

 พรอมวางทอระบายน้ํา เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะ กวา 2,460 ตร.ม. และมีมาตรฐาน สํานักทอน

 ค.ส.ล. หมูที่ 2 ถนนเสียหาย พรอมวางทอ และมีการ

ต.สํานักทอน อ.บานฉาง ระบายน้ํา ค.ส.ล.Ø ระบายน้ําที่ดี

จ.ระยอง 0.60 เมตร 144 บอ 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ จํานวน 1,296 ทอน 

เทศบาลตําบลหวยใหญ บอพัก ค.ส.ล.พรอมฝา 

หมูที่ 10 ต.หวยใหญ ค.ส.ล. และผิวจราจร

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังทอฯ พรอม

รางวีตื้น 1,296 ตร.ม.

32 โครงการกอสรางปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนมี ถนนขนาดกวาง 6 ม. - - 11,226,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต เสนทางคมนาคมที่ ยาว 1,140 ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความ ระยอง

สายโรตารี่ 1 หมูที่ 6 สะดวกรวดเร็วและ เฉลี่ย 0.05 ม. หรือ ยาว 1,140 เมตร สะดวกสบาย อบต.

ตําบลสํานักทอน ปองกันน้ําทวมขัง ผิวจราจรไมนอยกวา ในการสัญจร สํานักทอน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 6,840 ตร.ม พรอมวาง ไปมาและ 

เทศบาลตําบลสํานักทอน ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.Ø 6 ม. ปลอดภัย

อ.บานฉาง จ.ระยอง จํานวน 2,052 ทอน บอพัก

ค.ส.ล.พรอมฝา ค.ส.ล.

จํานวน 228 บอและผิว

จราจรหลังทอฯ พรอมราง

วีตื้น 2,052.00 ตร.ม.



หนา 630

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

33 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อไมใหเกิดปญหา ทอระบายน้ําขนาด -  -  - 2,500,000 - ทอระบายน้ํา การคมนาคม อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย เรื่องระบบระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ยาว ยาว 500 เมตร สะดวก ระยอง

เทศบาล 39 หมูที่ 3 500 ม. มีบอพัก พรอมบอพัก ปลอดภัย ทม.

ต.บานฉาง สายโรงเรียนบานฉาง ทุกระยะทอไมเกิน ทุกระยะทอไมเกิน สําหรับการใช บานฉาง

กาญจกุลวิทยา คาบเกี่ยว 10 ทอน หรือทุกมุม 10 ทอน หรือ เสนทางและลด

ตอเนื่องกับ ทต.บานฉาง เลี้ยวและทางแยก ทุกมุมเลี้ยวและ ปญหาในการ

หมูที่ 3 ต.บานฉาง อ.บานฉาง พรอมรางตัววีหลังทอ ทางแยก ระบายน้ําทําให

จ.ระยอง และฝาปดบอพักคอนกรีต มลภาวะดีขึ้น

34 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. -  -  - 1,595,000 - ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ราษฎรไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมูที่ 6 มีทอ ความยาวขางละ ความยาวขางละ ความสะดวก ระยอง

สายเทศบาล 6 ซอย 2 ระบายน้ํา เพื่อ 465 ม.พรอมบอพัก 465 เมตร พรอม และสามารถ ทต.พลา

(สองขาง) ม.6 ต.พลา ปองกันน้ําทวม ค.ส.ล. ขนาด บอพัก ค.ส.ล. ขนาด ปองกัน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 0.90x0.90 ม. 0.90 x 0.90 เมตร น้ําทวม

ทต.บานฉาง  อ.บานฉาง ยาว 1 ม. จํานวน ยาว 1 เมตร ไดมากขึ้น

จ.ระยอง 64 บอ จํานวน 64 บอ

35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชน ขนาด 0.50x0.60 -  -  - 2,800,000 - รางระบายน้ําขนาด ราษฎรไดรับ อบจ.

รูปตัวยู สายเทศบาล 4 ในหมูที่ 4 ม. ความยาวขางละ 0.50 x 0.60 เมตร ความสะดวก ระยอง

ซอย 9 (2 ขาง) หมูที่ 4 มีทอระบายน้ํา 790 ม. พรอมบอพัก ยาวขางละ 790 เมตร และสามารถ ทต.พลา

ต.พลา มีความคาบเกี่ยว เพื่อปองกันน้ําทวม ค.ส.ล. ขนาด  พรอมบอพัก ปองกัน

ตอเนื่องกับ ทม.บานฉาง (หนองมวง) 0.60x0.60 ม. ค.ส.ล. ขนาด  น้ําทวม

อ.บานฉาง จ.ระยอง ยาว 1 ม. 0.60x0.60 ม. ไดมากขึ้น

จํานวน 20 บอ จํานวน 20 บอ

95,231,000 174,844,800 143,076,250 36,895,000 0รวม 35 โครงการ



หนา 631

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1  โครงการติดตั้งสปอรตไลท เพื่อใหผูใช ติดตั้งสปอรตไลทเสาสูง 2,500,000      -   -   - - High ประชาชน/ อบจ.

เสาสูงสองสวางภายในสนาม สนามกีฬาในการ High Mast สูง 20 ม. Mast หนวยงาน ระยอง

ฟุตบอล จัดการแขงขัน ไฟ 1000 w สูง ตางๆสามารถ ทต.

(ภาพรวมของอําเภอวังจันทร) กีฬาสามารถ จํานวน 12 ดวงโคม 20 ม. เลนกีฬาใน ชุมแสง

อ.วังจันทร จ.ระยอง จัดการแขงขัน จํานวน ยามค่ําคืนได

ในยามค่ําคืนได 12 ดวงโคม

2 โครงการกอสรางลานอเนก เพื่อใหประชาชน/ กอสรางลานคอนกรีต 2,500,000      -   -   - - พื้นที่ มีสถานที่ อบจ.

ประสงคบริเวณสวนสุขภาพ นักเรียน/ผูสูงอายุ เสริมเหล็กโดยมีพื้นที่ ไมนอย สําหรับให ระยอง

หลังตลาดชุมแสง ใชเปนสถานที่ ไมนอยกวา กวา ประชาชนไว ทต.

 (ตอจากของเดิม) ออกกําลังกาย  2,286 ตร.ม. 2,286 ใชในการ ชุมแสง

  - ภาพรวมเปนสนามกีฬา ตร.ม. ออกกําลังกาย

ระดับอําเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอวังจันทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 632

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการกอสรางอาคารอเนก เพื่อใหประชาชน ตามแบบแปลนของ   - 4,500,000      -   - - อาคาร ประชาชนใน อบจ.

ประสงค (บริเวณสนามกีฬา) ในเขตอําเภอ เทศบาลตําบลชุมแสง อเนก เขตอําเภอ ระยอง

  - ภาพรวมเปนสนามกีฬา วังจันทรใชเปน ประสงค วังจันทรมี ทต.

ระดับอําเภอ สถานที่ในการ 1 หลัง สถานที่ในการ ชุมแสง

ทต.ชุมแสง ประกอบกิจกรรม ประกอบ

อ.วังจันทร จ.ระยอง เชนการแขงขัน กิจกรรม เชน

กีฬา-การจัด การแขงขัน

ประชุมหรืองาน กีฬา จัดประชุม

แสดงสินคาตางๆ หรืองาน

แสดงสินคา

4 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหเด็กนักเรียน กอสรางรางระบายน้ํา   - 2,500,000   -   - - สนาม นักเรียน อบจ.

โรงเรียนวังจันทรวิทยา ใชประกอบ รูปตัวยู 0.40 ม. กีฬาที่ มีสนามกีฬา ระยอง

อ.วังจันทร จ.ระยอง กิจกรรมตางๆ พรอมฝาปูหญาสนาม ได ที่มีมาตรฐาน ทต.

เชนการแขงขัน กีฬาไมนอยกวา มาตรฐาน สําหรับออก ชุมแสง

กีฬาตางๆ 813 ตร.ม. กําลังกาย

5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหเด็กนักเรียน ปูหญาสนามกีฬาไม   -   -   - 1,000,000 - สนาม นักเรียน อบจ.

โรงเรียนบานเขาตลาด ใชประกอบ นอยกวา 813 ตร.ม. กีฬาที่ มีสนามกีฬา ระยอง

อ.วังจันทร จ.ระยอง กิจกรรมตางๆ ติดตั้งสปอตไลทเสา ได ที่มีมาตรฐาน ทต.

เชนการแขงขัน สูง จํานวน 4 ดวง มาตรฐาน ใชสําหรับ ชุมแสง

กีฬาตางๆ การออก

กําลังกาย



หนา 633

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหเด็ก กอสรางรางระบายน้ํา - - 2,500,000      - - สนามกีฬาที่ได ประชาชน/ อบจ.

โรงเรียนวังจันทรวิทยา นักเรียนใช รูปปตัวยู 0.40 ม. มาตรฐาน หนวยงาน ระยอง

อ.วังจันทร จ.ระยอง ประกอบกิจกรรม พรอมฝา   ตางๆสามารถ ทต. 

ตางๆ เชนการ ปูหญาสนามกีฬา เลนกีฬา ชุมแสง

แขงขันกีฬา ไมนอยกวา813 ตร.ม. จัดกิจกรรม

ตางๆ ตางๆได

5,000,000 7,000,000 2,500,000 1,000,000 0รวม  6 โครงการ



หนา 634

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 3,000,000      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็กสายเขาไมนวล- คมนาคมไดอยาง ยาว 520 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

คลองอายเหียก หมูที่ 3 สะดวกและ หนา 0.15 เมตร ยาว 520 เมตร สบายในการ อบต.

ต.ปายุบใน อ.วังจันทร รวดเร็ว พรอมไหลทางลูกรัง สัญจรไปมา ปายุบใน

จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว เฉลี่ย0.50 เมตร และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 4 ต.เขาซก หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี ไมนอยกวา 3,120 ตร.ม

กอสรางทอบล็อก 

ชนิด 2 ชองทางขนาด

ความกวาง 2.10 ม.

สูง 2.10 ม. ยาว 8 ม.

 พรอมกอสรางราว

กันตก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอวังจันทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 635

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กวาง 6 เมตร 4,655,000      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ในการใชรถใช ยาว 950 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายซอยสันติสุข - หนองจรเข ถนนของประชาชน ไหลทางขางละ ยาว 950 เมตร สบายในการ อบต.

แผนชุมชน หมูที่ 2 อบต.  0.50 เมตร สัญจรไปมา ชุมแสง

ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง คิดเปนพื้นที่ และปลอดภัย

6,650 ตร.ม.

3 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจร กวาง 6 ม. 6,173,000   -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังจันทร- คมนาคมไดอยาง ยาว 1,620 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เขาหินแทน ม.5 ต.วังจันทร สะดวกและ หนา 0.15 ม. ยาว 1,620 เมตร สบายในการ อบต.

อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว รวดเร็ว สัญจรไปมา วังจันทร

ตอเนื่องกับ ม.8 ต.วังหวา และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง

(ชวงที่2, ชวงที่3)

4 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริม 2,900,000      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตสายสหกรณ-หนองหอย ในหมูที่ ๗ และหมู เหล็ก กวาง 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(เสนอโดยหมูที่ 7 บานคลองสอง 5 ไดมีถนนในการ ยาว 611 เมตร ไหล ยาว 611 เมตร สบายในการ อบต.

จากแผนฃุมชน ป ๖๐) คมนาคมอยาง ทางแอสฟลทฯ สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

อบต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร สะดวกและ ขางละ0.50 เมตร และปลอดภัย

จ.ระยอง  ปลอดภัย



หนา 636

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 โครงการกอสรางถนน คศล. เพื่อใหประชาชนใน ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 934,800         -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สาย อบต.ปายุบใน-ยุบตาเหนง ตําบลไดมีถนนใช ยาว 205 หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

-ทาเสา หมูที่ 4,5 ต.ปายุบใน ในการคมนาคมได 0.15 เมตร พรอม ยาว 205 เมตร สบายในการ อบต.

อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว อยางสะดวกและ ไหลทางลูกรังกวาง สัญจรไปมา ปายุบใน

ตอเนื่องกับหมูที่ 4 ต.หนองบัว รวดเร็ว ขางละ0.50 เมตร และปลอดภัย

อ.บานคาย จ.ระยอง หรือมีพื้นที่กอสราง

ไมนอยกวา 1,230 

ตารางเมตร

6 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กวาง 6 เมตร 3,150,000      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ในการใชรถใช ยาว 1,000 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ชุมแสง - หนองเสม็ดแดง ถนนของประชาชน ไหลทางขางละ 0.50 ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

แผนชุมชน หมูที่ 1 เมตร คิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา ชุมแสง

อบต.ชุมแสง อ.วังจันทร 7,000 ตร.ม. และปลอดภัย

จ.ระยอง

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจร กวาง 6 ม. 915,000   -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

สายหนองโพรง-ชุมนุมตาเชย  คมนาคมไดอยาง ยาว 240 ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ม.2 ต.วังจันทร อ.วังจันทร สะดวกและ 0.15 ม. ยาว 240 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ รวดเร็ว สัญจรไปมา วังจันทร

ม.4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร และปลอดภัย

จ.ระยอง  (ชวงที่2)



หนา 637

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประฃาชนใน รางระบายน้ํา กวาง 1,100,000      -   -   - - รางระบายน้ํา ประชาชนได อบจ.

สายหลังวัดพลงตาเอี่ยม-วังจันทร หมู 3 ไดมีถนนใน 0.50 เมตร ลึก 0.50 ระยะทาง รับความ ระยอง

(เสนอโดยหมู 3 บานพลงตาเอี่ยม) การคมนาคม เมตร ยาว 550 เมตร 550 สะดวกและ อบต.

(จากแผนชุมชน ป60 อยางสะดวกและ เมตร ปลอดภัยใน พลงตาเอี่ยม

อ.วังจันทร จ.ระยอง ปลอดภัยและปอง การเดินทาง

กันน้ําทวมขัง และน้ําไม

ทวมขัง

9 โครงการกอสรางวางทอสงน้ํา เพื่อใหมีน้ําเพื่อการ ดําเนินการกอสราง 2,500,000      -   -   - - ระบบทอสงน้ํา มีน้ําตนทุน อบจ.

เชื่อมตอสระผลิตน้ําประปา อุปโภคบริโภคและ วางทอสงน้ําเชื่อมตอ เชื่อมตอสระผลิต สํารองไวใช ระยอง

หมูที่ 5 ลงสูสระน้ําหลังที่วาการ มีน้ําตนทุนสํารอง สระผลิตน้ําประปา น้ําประปา ในชวงฤดูแลง ทต.

อําเภอวังจันทร  มีความคาบ ไวใชในฤดูแลง  หมูที่ 5  พรอมสถานีสูบน้ํา อยางเพียงพอ ชุมแสง

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่  5 สถานีสูบน้ํา

 อบต.ชุมแสง อ.วังจันทร   -มอเตอร 150 

จ.ระยอง   hp 2 ตัว 3 p 

  -ขยายเขตไฟฟา 

  100 A  -มิเตอร 

  3 p 4 w  

    - ปมหอยโขง

ทอขนาด 

150 x 123 มม.



หนา 638

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนใน ผิวจราจรกวาง 7 เมตร 8,669,100      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ตําบลไดมีถนนใช ยาว 1,890 เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายชุมชน ปายุบใน- ในการคมนาคมได หนา 0.05 เมตร ยาว 1,890 เมตร สบายในการ อบต.

แยกสักทอง-ยุบตาเหนง อยางสะดวกและ หรือมีพื้นที่กอสราง สัญจรไปมา ปายุบใน

หมูที่ 4,5 ต.ปายุบใน มีความ รวดเร็ว ไมนอยกวา 13,230 และปลอดภัย

คาบเกี่ยวตอเนื่อง หมูที่ 2 ตารางเมตรกอสราง

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง ทอบล็อก ชนิด 2 

ฃองทาง ขนาดกวาง 

2.10 เมตร สูง 2.10

 เมตร ยาว 8  เมตร

พรอมกอสรางราว

กันตกวางทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล. 0.60 เมตร

 จํานวน 3 แหง 

จํานวน20 ทอน    

11 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 1,714,500      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีโสภณ มีถนนใชในการ ยาว 450 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

วังโพลง หมูที่ 2 ต.วังจันทร คมนาคมไดอยาง หนา 0.15 เมตร ยาว 450 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สะดวกและรวดเร็ว สัญจรไปมา วังจันทร

หมูที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม และปลอดภัย

อ.วังจันทร จ.ระยอง (ชวงทื่ 1)



หนา 639

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

12 โครงการซอมสรางถนนสาย เพื่อใหประชาชน ถนนคอนกรีตเสริม 4,300,000      -   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สหกรณ-เขาหวาย ในหมู 6 และหมู เหล็กกวาง 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(เสนอโดยหมู 6 บานคลองอาง) 4 ไดมีถนนในการ ยาว 1,000 เมตร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

(จากแผนชุมชน ป60 คมนาคมอยาง ไหลทางลูกรังขางละ สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

อ.วังจันทร จ.ระยอง สะดวกและ 0.50 เมตร และปลอดภัย

ปลอดภัย

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กวาง 6 เมตร   - 3,780,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ในการใชรถใช ยาว 900 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

คลองสะทอน (ตอจากของเดิม) ถนนของประชาชน คิดเปนพื้นที่ ยาว 900 เมตร สบายในการ อบต.

แผนชุมชน หมูที่ 6 5,400 ตร.ม. สัญจรไปมา ชุมแสง

อ.วังจันทร จ.ระยอง และปลอดภัย

14 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจร กวาง 6 ม.   - 5,334,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายวังจันทร- คมนาคมไดอยาง ยาว 1,400 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เขาหินแทน ม.5 ต.วังจันทร สะดวกและ หนา 0.15 เมตร ยาว 1,400 เมตร สบายในการ อบต.

อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว รวดเร็ว สัญจรไปมา วังจันทร

ตอเนื่องกับ ม.8  ต.วังหวา และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง (ชวงที่3)



หนา 640

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ไดมีถนนใชในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - 2,980,500      -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายศรีโสภณ-วังโพรง เสนอโดย คมนาคมไดอยาง กวาง 6 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 4 บานคลองบางบอจาก สะดวกและ 800 เมตร หนา ยาว 800 เมตร สบายในการ อบต.

แผนชุมชนป 60 มีความคาบเกี่ยว รวดเร็ว 0.15 เมตรไหลทาง สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

ตอเนื่องกับหมูที่ 7 ต.ชุมแสง ขางละ0.50 เมตร และปลอดภัย

และหมูที่ 2 ต.วังจันทร หรือมีพื้นที่กอสราง

อ.วังจันทร จ.ระยอง ไมนอยกวา 4,800

ตารางเมตร

16 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กอสรางถนนลาดยาง   - 1,890,000      -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณถนน ในการใชรถใช แบบแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานลุงเจิม (ถนนจันทรทรัพย) ถนนของ คอนกรีกวาง 6 เมตร ยาว 450 เมตร สบายในการ ทต.

ตําบลพลงตาเอี่ยม  มีความคาบ ประชาชนเพื่อ ยาว 450 เมตร หรือ สัญจรไปมา ชุมแสง

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 2 อํานวยความ คิดเปนพื้นที่แอส และปลอดภัย

อบต.พลงตาเอี่ยม สะดวกแก ฟลทติกคอนกรีตไม

อ.วังจันทร จ.ระยอง เกษตรกรที่ใชเสน นอยกวา 2,700

ทางในการขนสง ตารางเมตร ไมมีไหล

พืชผลทางการ ทาง (ตามแบบกรม

เกษตร การปกครองและ

แบบแปลนของ

เทศบาลตําบลชุมแสง)
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17 ปรับปรุงถนนลาดยางเปน ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจรกวาง 6 ม.   - 1,524,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมไดอยาง ยาว 400 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายศรีโสภณ - วังโพลง ม. 2 สะดวกและ หนา 0.15 ม. ยาว 400 เมตร สบายในการ อบต.

ต.วังจันทร มีความคาบเกี่ยว รวดเร็ว สัญจรไปมา วังจันทร

ตอเนื่องกับ ม.4 และปลอดภัย

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร

จ.ระยอง (ชวงที่ 2)

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อความปลอดภัย กอสรางถนนคอนกรีต   - 2,959,000      -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

พรอมระบบระบายน้ําถนนสาย ในการใชรถใช เสริมเหล็กพรอมระบบ มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ชุมแสง-เขาตลาด  (ถนนทางเขา ถนนของ ระบายน้ําถนนสาย ยาว 660 เมตร ปลอดภัยจาก ทต.

บอขยะเกา) มีความคาบเกี่ยวตอ ประชาชนเพื่อ ชุมแสง -เขาตลาด การใชรถใช ชุมแสง

เนื่องกับหมูที่ 1 อบต.พลงตาเอี่ยม อํานวยความ (ขางบอขยะเกา)  ถนนการขนสง

 และหมูที่ 5 อบต.ชุมแสง สะดวกแก ขนาดผิวจราจรกวาง พืชผลทางการ

อ.วังจันทร จ.ระยอง เกษตรกรที่ใชเสน 6.00 เมตรยาว660 เกษตรของ

ทางในการขนสง  เมตร หนา 0.05 เกษตรกรเปน

พืชผลทางการ เมตร หรือมีขนาด ไปโดยสะดวก

เกษตร พื้นที่ไมนอยกวา รวดเร็ว

3,960 ตารางเมตร
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19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหเด็กและ   - ชวงที่ 1 กวาง   - 1,520,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ผูปกครอง อบจ.

เสริมเหล็กเขาโรงเรียนบาน ผูปกครองใช  9 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น และนักเรียน ระยอง

เขาตลาด จํานวน 2 ชวง เปนเสนทางเขา 155.8 เมตร  ชวงที่ 1 ยาว สามารถใช ทต.

อ.วังจันทร จ.ระยอง ออกในการรับสง  -ชวงที่ 2 กวาง 155.8 เมตร เปนเสนทาง ชุมแสง

บุตรหลาน 7.6 เมตร ยาว 48.4 ชวงที่ 2 ยาว เขาออกได

เมตร หรือมีพื้นที่ไม 48.4 เมตร อยางสะดวก

นอยกวา1,770 ตร.ม

.พรอมชองระบายน้ําตื้น

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต มีถนนใชในการ ผิวจราจรกวาง 6 เมตร - 10,320,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายสวนสม-เขากระพง คมนาคมไดอยาง ยาว 1,700 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 7 ต.ปายุบใน มีความคาบ สะดวกและ  หนา 0.15เมตร ยาว 1,700 ม. สบายในการ อบต.

เกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 6 รวดเร็ว พรอมไหลทางลูกรัง สัญจรไปมา ปายุบใน

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง เฉลี่ย0.50 เมตร และปลอดภัย

พื้นผิวจราจรไมนอย

กวา 10,200 ตร.ม.

กอสรางทอบล็อก

ชนิด 2 ชองทาง กวาง

2.10 ม. สูง 2.10ม.

ยาว 8 ม. พรอมราว

กันตกจํานวน 2 แหง
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21 โครงการซอมสรางถนน มีถนนใชในการ ถนนแอสฟลทติก   - 15,000,000      -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต คมนาคมไดอยาง คอนกรีตกวาง 6 มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายเขาตลาด - วังโพรง หมูที่ 1 สะดวกและ  เมตร ยาว 3,400 ยาว 3,400 ม. สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ รวดเร็ว  เมตรไหลทางขางละ สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

หมูที่ 3 ต.ชุมแสง และทต.ชุมแสง 0.50 เมตร และปลอดภัย

อ.วังจันทร จ.ระยอง

22 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน ไดมีถนนใชในการ ชวงที่ 1 ผิวจราจร   - 6,934,000 -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมไดอยาง กวาง 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายชุมนุมตาเชย - พลงตาเอี่ยม สะดวกและ  ยาว 820 เมตร ยาว 820 ม. สบายในการ อบต.

หมูที่ 2 มีความคาบเกี่ยว รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา วังจันทร

ตอเนื่องกับ ต.พลงตาเอี่ยม ชวงที่ 2 ผิวจราจร และปลอดภัย

อ.วังจันทร จ.ระยอง กวาง 6 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

23 โครงการกอสรางถนนลาดยาง มีถนนใชในการ กวาง 6 เมตร   - 3,780,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต คมนาคมไดอยาง ยาว 900 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายคลองสะทอน สะดวกและ คิดเปนพื้นที่ ยาว 900 ม. สบายในการ อบต.

(ตอจากของเดิม) แผนชุมชน รวดเร็ว 5,600 ตร.ม. สัญจรไปมา ชุมแสง

หมูที่ 6 อ.วังจันทร จ.ระยอง และปลอดภัย
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24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน กอสรางถนน ค.ส.ล.   - 2,645,000    -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายทวีสุข 1 ไดมีถนนใชในการ กวาง 6 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

เชื่อมตอถนนสายอยูเจริญ 2,3 คมนาคมไดอยาง  ยาว 520 ม. หนา ยาว 520 ม. สบายในการ ทต.

เทศบาลตําชุมแสง สะดวกและรวดเร็ว 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีต สัญจรไปมา ชุมแสง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เสริมเหล็กไมนอยกวา และปลอดภัย

หมูที่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม 3,120 ตร.ม.ลูกรังไหล

อ.วังจันทร จ.ระยอง ทางขางละ 0.05 ม.

และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ขนาด1 x 1 ม. 2 แถว 

แถวละ 10ทอน 

คอนกรีตปองกันการ

กัดเซาะ จํานวนรวม 

 20 ทอนทอ ค.ส.ล.

ขนาด 0.80 x 1 ม.

จํานวน 10 ทอน 

และทอ ค.ส.ล.ขนาด 

0.60 x 1 ม. จํานวน 

แบบแปลนทต.ชุมแสง
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25 โครงการซอมสรางถนนพารา เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม.   - 8,690,000    -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติก สายปายุบใน - ไดมีถนนใชในการ ยาว 3,800 ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

คลอง 18 หมุที่ 2,3 ต.ปายุบใน คมนาคมไดอยาง 0.15 ม.พรอมไหลทาง ยาว 3,800 ม. สบายในการ อบต.

อ.วังจันทร จ.ระยอง สะดวกและรวดเร็ว ลูกรัง เฉลี่ย0.50 ม. สัญจรไปมา ปายุบใน

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และปลอดภัย

หมูที่ 3 ต.เขาซก อ.หนองใหญ ไมนอยกวา 

จ.ชลบุรี 10,200 ตร.ม.

26 โครงการซอมสรางถนน เพื่อใหประชาชน ถนนแอสฟลทติก   - 3,110,000    -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตพรอม ไดมีถนนใชในการ คอนกรีตกวาง 6 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

กอสรางรางระบายน้ํา สายหลังวัด คมนาคมไดอยาง ยาว 400 ม.ไหลทาง ยาว 400 ม. สบายในการ อบต.

พลงตาเอี่ยม - วังจันทร หมูที่ 3 สะดวกและรวดเร็ว แอสฟลทติกคอนกรีต สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

ต.พลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยว ขางละ 0.50 ม. และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 2 ต.วังจันทร รางระบายน้ํา กวาง 

อ.วังจันทร จ.ระยอง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม

ยาว 400 ม.

27 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจร   - 5,334,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมไดอยาง กวาง   6 เมตร     มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายวังจันทร - เขาหินแทน สะดวกและ ยาว 1,620 เมตร  ยาว 1,620 ม. สบายในการ อบต.

ม.5 ต.วังจันทร อ.วังจันทร รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา วังจันทร

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และปลอดภัย

ม.8 ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง

(ชวงที่ 3)
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28 โครงการกอสรางถนนลาดยาง มีถนนใชในการ กวาง 6 เมตร   - 4,200,000   -   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต คมนาคมไดอยาง ยาว 1,000 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายสํานักตาเสือ - มะงั่ว สะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,000 ม. สบายในการ อบต.

แผนชุมชน หมูที่ 8 สัญจรไปมา ชุมแสง

อ.วังจันทร จ.ระยอง และปลอดภัย

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัย กอสรางถนน ค.ส.ล.   -   - 2,415,000      - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายทวีสุข 1  เชื่อมตอ ในการใชรถใช กวาง 6  ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ถนนสายอยูเจริญ 2,3 ถนนของ 520 ม. วางทอ ค.ส.ล. ยาว 520 เมตร ปลอดภัยจาก ทต.

ชุมชน 4 เขตเทศบาล ประชาชนเพื่อ เสนผาศูนยกลาง 1 ม. การใชรถใช ชุมแสง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ อํานวยความ จํานวน 10 ทอน ถนนการขนสง

อบต.ชุมแสง สะดวกแกเกษตรกร  (1 แถว) พืชผลทางการ

อ.วังจันทร จ.ระยอง ที่ใชเสนทางในการ เกษตรเปนไป

ขนสงพืชผลทาง โดยสะดวก

การเกษตร รวดเร็ว

30 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอส ไดมีถนนใชในการ ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. - - 9,100,000    - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ฟลทติกคอนกรีต สายคลองหวาย คมนาคมไดอยาง ยาว 1,890 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

โสม ซอย 4 หมูที่ 5 ต.ปายุบใน สะดวกและ หนา 0.05 เมตร ยาว 1,890 เมตร สบายในการ อบต.

อ.วังจันทร จ.ระยอง รวดเร็ว หรือมีพื้นที่กอสราง สัญจรไปมา ปายุบใน

มึความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 14,000 และปลอดภัย

หมูที่ 4 ต.หนองบัว อ.บานคาย ตารางเมตรวาง 

จ.ระยอง  ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

0.60เมตร จํานวน

2 แหง
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31 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กวาง 6 เมตร   -   - 3,920,000   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ในการใชรถใช ยาว 800 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

คลองสะทอน ถนนของประชาชน ไหลทางขางละ 0.50 ยาว 800 เมตร สบายในการ อบต

แผนชุมชน หมูที่ 3  เมตรคิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา ชุมแสง

อ.วังจันทร จ.ระยอง 5,600 ตร.ม. และปลอดภัย

32 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก ไดมีถนนใชในการ ถนนแอสฟลทฯ   -   - 6,012,000   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตสายเขาตลาด-ชุมแสง คมนาคมไดอยาง กวาง 6 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เสนอโดยหมูที่ 1บานเขาตลาด สะดวกและ 1,303 เมตรไหลทาง ยาว 1,303 เมตร สบายในการ อบต.

จากแผนชุมชนป2560 มีความ รวดเร็ว แอสฟลทติกฯขางละ สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับหมูที3่ 0.50 เมตร และปลอดภัย

ต.ชุมแสงและเทศบาลตําบล

ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

33 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กวาง 6 เมตร ยาว   -   - 2,940,000      - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ในการใชรถใช 600 เมตรไหลทาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เนินสูง - เขาตลาด หมูที่ 5 ถนนของประชาชน ขางละ 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร สบายในการ อบต.

แผนชุมชน หมูที่ 5 คิดเปนพื้นที่ 4,200 สัญจรไปมา ชุมแสง

อ.วังจันทร จ.ระยอง ตร.ม. และปลอดภัย
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34 โครงการกอสรางกําแพงทาง เพื่อปองกันการ กอสรางกําแพงทาง   -   - 3,780,000      - - กําแพงทางเดินเทา สามารถลด อบจ.

เดินเทารางระบายน้ํา ค.ส.ล. ทวมขังของของน้ํา เดินเทารางระบายน้ํา รางระบายน้ํา ปริมาณไหล ระยอง

ขางปม ปตท. ชวงฤดูฝนซึ่งไหล  ค.ส.ล.ขางปมปตท ค.ส.ล. ทวมขังของ ทต.

อ.วังจันทร จ.ระยอง ทวมขังถนน ความยาว 186 เมตร ยาว 186 เมตร น้ําในชวงฤดูฝน ชุมแสง

สาย344 ซึ่ง กวาง 10 เมตร สามารถลด

เปนเสนทางหลัก อุบัติเหตุจาก

ในการเดินทาง การใชเสนทาง

สูจังหวัดจันทบุรี ถนนสาย 344

กรุงเทพซึ่งบริเวณ

ดังกลาวกอให

เกิดอุบัติเหตุ

35 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน ไดมีถนนใชในการ ผิวจราจร     -   - 3,124,000   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมนุม คมนาคมไดอยาง  กวาง 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ตาเชย-พลงตาเอี่ยม ม.2 สะดวกและ  ยาว 820  เมตร   ยาว 820 เมตร สบายในการ อบต.

 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  รวดเร็ว  หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา วังจันทร

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร และปลอดภัย

จ.ระยอง (ชวงที่1)
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36 โครงการขยายเขต/ติดตั้งไฟฟา เพื่อใหประชาชน ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง   -   - 4,000,000      - - ไฟฟาแสงสวาง ประชาชน อบจ.

แสงสวาง High Mast (เสาสูง) มีความปลอดภัย เสาสูง  High Mash เสาสูงประมาณ สามารถใชรถ ระยอง

อ.วังจันทร จ.ระยอง ในการใชรถใช ประมาณ 20 เมตร 20 เมตร ใชถนนยาม ทต.

ถนนยามค่ําคืน จํานวน  5  จุด ดังนี้ จํานวน 5 จุด ค่ําคืนอยาง ชุมแสง

เพื่อใหประชาชน   -สี่แยกโรงพยาบาล ปลอดภัย

ผูมาออกกําลังกาย วังจันทร ประชาชน

  -บริเวณตลาดโลตัส ผูมาออก

  -สี่แยกทรงนิมิตร กําลังกายยาม

  -หนาศาลเจาตลาด ค่ําคืนอยาง

 ชุมแสง ปลอดภัย

 - หลังตลาดชุมแสง

37 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. - - 4,213,000    - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

สายหลังวัดเขาตลาด หมูที่ 1 มีการคมนาคม ยาว 930 ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

และหมูที่ 6 ต.พลงตาเอี่ยม ขนสงที่สะดวก 0.15 ม. พื้นที่ คสล ยาว 930 เมตร สบายในการ ทต. 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ปลอดภัย ไมนอยกวา 5,580 สัญจรไปมา ชุมแสง

หมูที่ 1 และ หมูที่ 6 ตร.ม. และปลอดภัย

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร

จ.ระยอง
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38 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ถนนลาดยางแอส   -   - 2,465,000   - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

แอสฟลทติกคอนกรีต มีการคมนาคม ฟลทติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายเนินสูง - เขาตลาด ขนสงที่สะดวก กวาง 6 ม. ยาว 600 ม. ยาว 600 เมตร สบายในการ อบต. 

หมูที่ 5 ต.ชุมแสง ปลอดภัย หนา 0.04 ม. ไหลทาง สัญจรไปมา ชุมแสง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ แอสฟลทติกคอนกรีต และปลอดภัย

หมูที่ 1 ต.พลงตาเอี่ยม กวางขางละ 0.50 ม.

อ.วังจันทร จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4,200 ตร.ม.

39 โครงการซอมสรางถนน เพื่อใหประชาชนมี ถนนแอสฟลทติก - - 6,729,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

แอสฟลทติกคอนกรีตพรอม การคมนาคมขนสง กวาง 6 ม. ยาว 490 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ที่สะดวกปลอดภัย หนา 0.05 ม. ไมมี ยาว 490 เมตร สบายในการ อบต.

สายหลังวัดพลงตาเอี่ยม - ไหลทางหรือมีพื้นที่ไม สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

วังจันทร หมูที่ 3 ต. พลงตาเอี่ยม นอยกวา 2,940 ตร.ม. และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

หมูที่ 2 ต.วังจันทร ขนาดปากกวาง 0.05 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ม. หนา 0.10 ม.

แบบฝาปดคอนกรีต

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 เมตร - - 5,153,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

ซอยหมูชม หมูที่ 1 ต.วังจันทร มีการคมนาคม ยาว 1,258 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

อ.วังจันทร มีความคาบเกี่ยวตอ ขนสงที่สะดวก หนา 0.15  เมตร ยาว 1,258 เมตร สบายในการ อบต.

เนื่องกับ หมูที่ 10 ต.วังหวา และ ปลอดภัย สัญจรไปมา วังจันทร

หมูที่ 4 ต.ทางเกวียน อ.แกลง และปลอดภัย

จ.ระยอง
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41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ถนน  ค.ส.ล. กวาง - - 8,054,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

เสริมเหล็กสายสวนสม - มีการคมนาคม 6 ม. ยาว 1,445 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

เขากะพง หมูที่ 7 ต.ปายุบใน ขนสงที่สะดวก หนา 0.15 เมตร ยาว 1,445 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ปลอดภัย พรอมไหลทางลูกรัง สัญจรไปมา ปายุบใน

หมูที่ 6 ต.ชุมแสง เฉลี่ย 0.50 เมตร และปลอดภัย

อ.วังจันทร  จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 8,670

ตร.ม. และกอสรางทอ

บล็อกชนิด 2 ชองทาง 

ขนาดกวาง 2.10 ม. 

สูง 2.10 เมตร ยาว 

8 ม. จํานวน 2 แหง

วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เสนผาศูนยกลาง

ขนาด 1 ม. ชั้น 3 

ยาว 8 ม. 2 แถว

จํานวน 1 แหง และ

กอสรางราวกันตก

จํานวน 2 แหง
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42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 6 ม. - 2,265,000 2,265,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

สายสุดเขตเทศบาลตําบล มีการคมนาคม  ยาว 500  ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ชุมแสง(ขางปอมตํารวจทางหลวง) ขนสงที่สะดวก 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล. ยาว 500 เมตร สบายในการ ทต. 

หมูที่ 3 ต.พลงตาเอี่ยม ปลอดภัย ไมนอยกวา 3,000  สัญจรไปมา ชุมแสง

(ทต.ชุมแสง) มีความคาบเกี่ยว ตร.ม. และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ หมูที่ 3 ต.พลงตาเอี่ยม

อ.วังจันทร จ.ระยอง

43 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ทําการกอสรางถนนแบบ - - 3,130,000 3,130,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

แอสฟลทติกคอนกรีต มีการคมนาคม แอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายหลุมมะนาว - คลองยายเมือง ขนสงที่สะดวก กวาง 6 ม. ยาว 700 ม. ยาว 700 เมตร สบายในการ อบต. 

หมูที่ 7 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร ปลอดภัย หนา 0.04 ม. ไหลทาง สัญจรไปมา ชุมแสง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ขางละ 0.50 ม. หรือ และปลอดภัย

ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง มีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,900ตร.ม. พรอม

ทอลอดเหลี่ยม 

1.80x180 ม. ยาว 

10 ม. จํานวน 2 ชอง  



หนา 653

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

44 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง - - 2,779,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

แอสฟลทติกคอนกรีต มีการคมนาคม 6 เมตร ยาว 1,303 มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายเขาตลาด - ชุมแสง ขนสงที่สะดวก  เมตร ไหลทาง ยาว 1,303 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 1  ต.พลงตาเอี่ยม ปลอดภัย แอสฟลทขางละ 0.50 สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  เมตร หรือมีพื้นที่ และปลอดภัย

หมูที่ 3 ต.ชุมแสง และ ไมนอยกวา7,818 

ทต.ชุมแสง อ.วังจันทร ตร.ม. (ตามแบบกรม

จ.ระยอง ทางหลวงชนบท)

45 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. - - 2,779,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ. 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีโสภณ- มีการคมนาคม ยาว 700  เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

เขาเจกเกรียง หมูที่ 2  ขนสงที่สะดวก หนา 0.15  เมตร ยาว 700 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ปลอดภัย สัญจรไปมา วังจันทร

หมูที่ 4 ต.พลงตาเอี่ยม  และปลอดภัย

อ.วังจันทร จ.ระยอง (ชวงที่ 1)

46 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อความปลอดภัย กอสรางถนน   -   -   - 2,100,000      - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีต พรอมวางทอระบายน้ํา ในการใชรถใช แอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ค.ส.ล.และทางเทา ถนนสายทาง ถนนของประชาชน ขนาดกวาง  6.00 ยาว 175 เมตร สบายในการ ทต.

เขาโรงเรียนวังจันทรวิทยา เพื่ออํานวยความ  เมตร ยาว 175 สัญจรไปมา ชุมแสง

  -ภาพรวมโรงเรียนมัธยม สะดวกแก  เมตร หนา0.05เมตร และปลอดภัย

ประจําอําเภอ เกษตรกรที่ใชเสน กอสรางทอระบายน้ํา 

อ.วังจันทร จ.ระยอง ทางในการขนสง ค.ส.ล.Ø 1.00เมตร

พืชผลทางการ พรอมบอพักยาว 

เกษตร 180  เมตร



หนา 654

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ไดมีถนนใชในการ ขนาดผิวจราจรกวาง - - - 17,328,000  - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็กสายคลองสิบแปด- คมนาคมไดอยาง 6 ม. ยาว 3,800 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ไรกํานัลฮัว หมูที่ 7 ต.ปายุบใน สะดวกและ หนา 0.15 ม. พรอม ยาว 3,800 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ รวดเร็ว ไหลทางลูกรังเฉลี่ย สัญจรไปมา ปายุบใน

หมู 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร 0.5 ม. หรือพื้นที่ผิว และปลอดภัย

 จ.ระยอง จราจรไมนอยกวา 

10,200 ตร.ม.

48 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อความปลอดภัย กวาง 6 เมตร   -   -   - 4,900,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ในการใชรถใช ยาว 1,000 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายหนองมวงเกา - เขาลอย ถนนของประชาชน ไหลทางขางละ ยาว 7,000 เมตร สบายในการ อบต.

แผนชุมชน หมูที่ 4 0.50 เมตร สัญจรไปมา ชุมแสง

อ.วังจันทร จ.ระยอง คิดเปนพื้นที่ 7,000 และปลอดภัย

ตร.ม.

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      ไดมีถนนใชในการ   ผิวจราจร     -   -   - 4,457,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนตะเคียนทอง-โปรงชาง คมนาคมไดอยาง  กวาง 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ม.6  ต.วังจันทร มีความคาบ สะดวกและ  ยาว 1,170  เมตร ยาว 1,170 เมตร สบายในการ อบต.

เกี่ยวตอเนื่องกับ ม.5 รวดเร็ว  หนา 0.15เมตร สัญจรไปมา วังจันทร

ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร  และปลอดภัย

จ.ระยอง



หนา 655

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ไดมีถนนใชในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   -   -   - 1,998,000      - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็กสายชุมนุมตาเชย- คมนาคมไดอยาง กวาง 6 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

โรงเรียนบานคลองบางบอ สะดวกและ ยาว 1,000 เมตร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

(เสนอโดยหมูที่ 4 บานคลอง รวดเร็ว หนา0.50 เมตร สัญจรไปมา พลงตาเอี่ยม

บางบอจากแผนชุมชน ป2560) และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ

หมูที่ 2 ตําบลวังจันทร

อ.วังจันทร จ.ระยอง

51 ปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนน ไดมีถนนใชในการ  กวาง 6 เมตร   -   -   - 3,810,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมนุม คมนาคมไดอยาง  ยาว 1,000  เมตร   มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ตาเชย-พลงตาเอี่ยม สะดวกและ  หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

ม.2 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง รวดเร็ว สัญจรไปมา วังจันทร

กับ  ม.4 ต.พลงตาเอี่ยม       และปลอดภัย

อ.วังจันทร จ.ระยอง (ชวงที่2)

52 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ไดมีถนนใชในการ กวาง 6 เมตร   -   -   - 1,600,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

เสริมเหล็กสายคลองกลอย- คมนาคมไดอยาง ยาว 200 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เขาดิน อ.วังจันทร จ.ระยอง สะดวกและ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ยาว 200 เมตร สบายในการ อบต.

รวดเร็ว 1,200 ตารางเมตร สัญจรไปมา ชุมแสง

พรอมรางระบายน้ํา

คอนกรีต

40,011,400 82,265,500 72,858,000 39,323,000 0รวม  52 โครงการ



หนา 656

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 ขุดสระน้ําขนาดใหญ หมูที่ 3 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ขุดสระน้ําขนาดใหญพื้นที่กวาง 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 - จํานวนแหลงน้ํา ประชาชนมี อบจ.

ตําบลปายุบใน  อ.วังจันทร ใหเกษตรกรมมีน้ํา 115 เมตร ยาว 340 เมตร เพิ่มขึ้นขนาด น้ําเพื่อการ ระยอง

จ.ระยอง เพื่อการอุปโภค พื้นที่จํานวน 30 ไร กวาง 115 เมตร อุปโภค บริโภค อบต.

บริโภคอยางเพียง ยาว 340 เมตร อยางเพียงพอ ปายุบใน

พอ

2 ขุดลอกคลองใหญ หมูที่ 2,3 เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ขุดลอกคลองกวาง 8 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - คลองน้ํา ประชาชนมี อบจ.

ต.ปายุบใน เชื่อมตอ หมูที่ 1 ใหเกษตรกรมมีน้ํา ยาว 3,000 เมตร กวาง 8 เมตร น้ําเพื่อการ ระยอง

ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง เพื่อการอุปโภค ยาว 3,000 เมตร อุปโภค อบต.

บริโภคอยางเพียง บริโภค ปายุบใน

พอ อยาง

เพียงพอ

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอวังจันทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 657

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 1.เพื่อสงเสริม อาคาร คสล. 3 ชั้น - 8,500,000 - - - นักเรียนและ นักเรียนมี อบจ.

8 หองเรียนของ อบต.นิคมพัฒนา สนับสนุนใหโรงเรียน 8 หองเรียน บุคลากรมี สถานที่เรียน ระยอง

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา มีอาคารเรียน ขนาดกวาง 10 เมตร สถานที่เพียงพอ อยางสะดวก อบต.

จ.ระยอง ในการเรียนการสอน ยาว 28 เมตร ตอการจัด สบาย นิคมพัฒนา

2.เพื่อความเหมาะสม หรือมีพื้นที่ใชสอย กิจกรรม

ตอการจัดกิจกรรม ไมนอยกวา 840 การเรียน

มีความเพียงพอตอ ตารางเมตร การสอน

จํานวนนักเรียน  (ตามแบบ อบจ.รย.)

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของทั้งผูเรียน

และผูสอน

- - 0 8,500,000 0 0 0 - - -รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอนิคมพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 658

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 ปรับปรุงสนามฟุตบอลและ เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงสนาม ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - สนามฟุตบอล ประชาชนมี อบจ.

ติดตั้งไฟฟาสองสวางตางๆ มีสนามฟุตบอล ฟุตบอลและติดตั้ง ที่ไดมาตรฐาน สถานที่แขงขัน ระยอง

บริเวณสนามฟุตบอล ไวใชประโยชน ไฟฟาสองสวางตางๆ จํานวน 1 แหง กีฬาและออก ทต.

ที่วาการอําเภอนิคมพัฒนา ในการออกกําลังกาย บริเวณสนามฟุตบอล กําลังกาย มาบขา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.)

2 กอสรางสนามฟุตบอลพรอม เพื่อกอสรางสนาม กอสรางสนามฟุตบอล 3,000,000 - - - - สนามฟุตบอล ประชาชนมี อบจ.

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง กีฬาฟุตบอล พรอมไฟฟาแสงสวาง ที่ไดมาตรฐาน สถานที่ออก ระยอง

สนามกีฬาตานภัยยาเสพติด พรอมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬา จํานวน 1 แหง กําลังกาย ทต.

หมูที่ 1 ต.มาบขา ไฟฟาแสงสวาง ตานยาเสพติด มาบขา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอนิคมพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02



หนา 659

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 กอสรางลูวิ่งรอบสนามกีฬา เพื่อใหมีสถานที่ ลูวิ่งรอบสนามกีฬา - 2,800,000 - - - กอสรางลูวิ่งเปน มีสถานที่ อบจ.

ฟุตบอล (สนามกีฬาตานยาเสพติด) ในการออกกําลังกาย ฟุตบอล ผิวจราจร ผิวจราจรลาดยาง ออกกําลังกาย ระยอง

จํานวน 2 สนาม หมูที่ 1 สําหรับประชาชน ลาดยางแอสฟลทติก แอสฟลทติกคอนกรีต ที่ไดมาตรฐาน ทต.

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา ในเขตเทศบาล คอนกรีต พื้นที่รวมประมาณ ที่สุดในอําเภอ มาบขา

จ.ระยอง ตําบลมาบขาพัฒนา หนา 0.05 เมตร 5,000 ตารางเมตร เพื่อใหบริการ พัฒนา

กวาง 6 เมตร จํานวน 2 สนาม ประชาชน

ระยะทาง(รอบใน) 

386 เมตร 

พื้นที่รวมประมาณ 

5,000 ตารางเมตร 

(จํานวน 2 สนาม)

5,500,000 2,800,000 0 0 0รวม  3 โครงการ



หนา 660

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 ติดตั้งปายประชาสัมพันธ เพื่อเปนปาย จอภาพปายโฆษณา ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ชุดอุปกรณ ประชาชน อบจ.

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา ประชาสัมพันธ ชนิด LED ที่ไดรับการ มีความ ระยอง

จ.ระยอง งานของ อบจ./ ติดตั้ง สะดวก อบต.

หนวยงานราชการ ในการรับ นิคมพัฒนา

2 ติดตั้งปายประชาสัมพันธ เพื่อเปนปายใชใน จอภาพปายโฆษณา - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - ชุดอุปกรณ ประชาชนไดรับ อบจ.

บริเวณแยก ซ.8 หมูที่ 2 การประชาสัมพันธ ชนิด LED ที่ไดรับการ ทราบขาวสาร ระยอง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา งานของ อบจ./ ติดตั้ง ของทาง อบต.

จ.ระยอง หนวยงานราชการ ราชการมาก พนานิคม

ยิ่งขึ้น

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอนิคมพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 661

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชน ถนน ค.ส.ล.ผิวจราจร ๘,๘๘๐,๐๐๐ 8,880,000    - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เหล็ก ซอย ๒ (สาย ๑๑ - ๑๓) มีถนนในการ กวาง ๘ ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ ๒ ต.นิคมพัฒนา คมนาคมที่ดี ๑,๙๑๕ ม. หนา ยาว 1,915 เมตร สบายในการ ทต.มาบขา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ และสะดวก 0.15 ม. ผิวจราจร สัญจรไปมา

อบต.นิคมพัฒนา ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๑๕,๓๒๐ ตร.ม.

2 จางเหมาติดตั้งไฟฟากิ่งเดี่ยว เพื่อใหประชาชน ติดตั้งเสาไฟฟา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - - จํานวน ประชาชน อบจ.

สาธารณะ ถนนสาย ๑๓ มีความปลอดภัย แสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยว อุบัติเหตุ มีความ ระยอง

ในพื้นที่ ทต.มาบขา อบต. ในชีวิตและทรัพยสิน สูง 9 ม. ลดลง ปลอดภัย อบต.

นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม จํานวน 300 ตน พื้นที่ไดรับแสงสวาง ในชีวิต นิคมพัฒนา

และ ทต.ตําบลมะขามคู เพิ่มขึ้น และทรัพยสิน อบต.

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พนานิคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอนิคมพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 662

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการสัญจร ขนาดผิวจราจรกวาง ๕,๖๐๐,๐๐๐ - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย ๙ ไปมาของประชาชน 7 ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ ๓, ๔ ต.นิคมพัฒนา มีความสะดวกสบาย พื้นที่กอสราง ยาว 2,000 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา ๑๔,๐๐๐  สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

ต.มะขามคู ตร.ม หนา ๐.1๕ ม. และปลอดภัย

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง 6 ม. 5,300,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

สาย 8 เชื่อมตอ ซ.9 หมูที่ 6 มีความสะดวกสบาย ยาว 1,180 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ในการสัญจรไปมา หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,180 เมตร สบายในการ อบต.

จ.ระยอง พื้นที่กอสรางไมนอย สัญจรไปมา พนานิคม

กวา 7,080 ตร.ม. และปลอดภัย

5 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อจางเหมา ผิวจราจรขนาด 12,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสายชิเอเชีย กอสรางถนน กวาง 6 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 5 - 7 เทศบาลตําบล คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 2,972 ม. ยาว 2,972 เมตร สบายในการ ทต.มาบขา

มาบขาพัฒนา มีความคาบ สายชิเอเชีย หมูที่ 5 หนา 0.15 ม. สัญจรไปมา พัฒนา

เกี่ยวตอเนื่องกับหมูที่ 4  - 7 เทศบาล หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และปลอดภัย

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา มาบขาพัฒนา ไมนอยกวา 

จ.ระยอง 17,832 ตร.ม.

(ตามแบบ อบจ.รย.)



หนา 663

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชน ผิวจราจร กวาง 11 ม. - ๔,๑๔๓,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็ก ซอย ๒ มีถนนใชในการ ยาว ๕๕๒ ม. หนา มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

(สาย ๑๑ - ๑๓) หมูที่ ๒ คมนาคมที่ดีและ 0.15 ม. ผิวจราจร ยาว 552 เมตร สบายในการ ทต.มาบขา

ต.นิคมพัฒนา สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวา ๖,๐๗๒ สัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตร.ม. และปลอดภัย

อบต.นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

7 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ขนาดผิวจราจรกวาง - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ๑๑ มีความสะดวกสบาย 7 ม. ยาว 7,000 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ ๓, ๕ ต.นิคมพัฒนา ในการสัญจรไปมา หนา 0.05 ม. ยาว 7,000 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา 49,000 ตร.ม. และปลอดภัย

จ.ระยอง

8 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง ๗ ม. - 6,800,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

ถนนลาดยางโดยวิธี Over lay มีความสะดวกสบาย ยาว 2,000 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ถนน ซ.8 หมูที่ 2 เชื่อมหมู 6 ในการสัญจรไปมา หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,000 เมตร สบายในการ อบต.

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา สัญจรไปมา พนานิคม

จ.ระยอง 14,000 ตร.ม. และปลอดภัย
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9 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อจางเหมากอสราง ผิวจราจร กวาง 9 ม. - 4,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

วางทอระบายน้ํา ถ.สายหนอง ระบบระบายน้ํา ยาว 279 ม. หรือมี มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ผักหนาม - เขาโบสถ หมู 2 ตามระเบียบพัสดุฯ พื้นที่ไมนอยกวา ยาว 279 เมตร สบายในการ ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 2,511 ตร.ม สัญจรไปมา มาบขา

ทต.ทับมา อ.เมืองระยอง พรอมวางทอ และปลอดภัย พัฒนา

จ.ระยอง ระบายน้ําสองฝง 

10 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อจางเหมาปรับปรุง ผิวจราจร กวาง 6 ม. - 2,100,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ถนนสายหนองกวาง ยาว 1,800 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หนองกวาง หมูที่ 5 หมูที่ 5 เชื่อมตอ หรือคิดเปนพื้นที่ ยาว 1,800 เมตร สบายในการ ทต.

ต.มาบขา เชื่อมตอ ถนน สาย 9 ถนนสาย 9 ผิวจราจร ไมนอยกวา สัญจรไปมา มาบขา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 10,800 ตร.ม. และปลอดภัย พัฒนา

อบต.นิคมพัฒนา (ตามแบบ อบจ.รย.)

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

11 ติดตั้งไฟสองสวาง ซอย 12 เพื่อประชาชน ไฟสองสวาง - 4,522,000 - - - พื้นที่สาธารณะ ประชาชน อบจ.

หมูที่ 1, 7 และ 8 ต.พนานิคม ไดรับความสะดวก ชนิดกิ่งเดี่ยว มีความสวางเพิ่มขึ้น ไดรับความ ระยอง

อ.นิคมพัฒนา ในการสัญจร จํานวน 114 ตน ไฟสองสวางชนิด สะดวก อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ กิ่งเดี่ยว ในการสัญจร พนานิคม

อบต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จํานวน 114 ตน

จ.ระยอง
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12 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชน 1.ถนนแอสฟลทติก - 12,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

คอนกรีต สาย 9 หมูที่ 7 ไดรับความสะดวก คอนกรีต ขนาดกวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ รวดเร็วในการเดินทาง 7 เมตร ยาว 2,347 ยาว 2,347 เมตร สบายในการ ทต.

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา และมีความปลอดภัย เมตร หนาเฉลี่ย สัญจรไปมา มะขามคู

จ.ระยอง ในการสัญจรไปมา 0.05 เมตร และปลอดภัย

ผิวจราจรแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 

16,429 ตารางเมตร

2.ทอลอดเหลี่ยม

ขนาด 2 ชอง 

กวางประมาณ 

1.8 เมตร สูงประมาณ

1.8 เมตร ยาวประมาณ

10 เมตร

13 กอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ระบบระบายน้ํา - 3,000,000 - - - ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชน อบจ.

ถนนสายหนองผักหนาม ถนนสายหนองผักหนาม ถนนสายหนองผักหนาม ลดลง ไดรับความ ระยอง

หมูที่ 2, 3 (ทั้งสองฝง) ลดการสูญเสียของ หมูที่ 2, 3 (ทั้งสองฝง) สะดวก ปองกัน อบต.

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา ทรัพยสิน ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา น้ําไหลเขาบาน พนานิคม

จ.ระยอง (มีความคาบเกี่ยวกับ สัญจรสะดวก จ.ระยอง และผูพิการ

เทศบาลตําบลทับมา) ปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.) ไดรับความ

ปลอดภัย



หนา 666

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 กอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่ดี ระบบระบายน้ํา - 3,000,000 - - - ปญหาน้ําทวมขัง ประชาชน อบจ.

บริเวณสี่แยกซอย 8 สาย 13 ปองกันน้ําทวมขัง บริเวณสี่แยกซอย 8 ลดลง ไดรับความ ระยอง

พรอมทางเดินผูพิการ พรอมกับทําทางเทา สาย 13 พรอมทางเดิน ประชาชนไดรับ สะดวก ปองกัน อบต.

คาบเกี่ยวเทศบาลตําบลมะขามคู เพื่อใหผูพิการสัญจร ผูพิการขนาด ความสะดวก น้ําไหลเขาบาน พนานิคม

กับ อบต.พนานิคม อยางปลอดภัย กวาง 0.30 เมตร ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และผูพิการ

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ยาวประมาณ 480 ไดรับความ

เมตร พรอมทอ ปลอดภัย

ระบายน้ําและฝาปด

รัศมีประมาณ 1 เมตร

15 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนน กอสรางถนนคอนกรีต - 4,800,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนสาย ไดมาตรฐาน เสริมเหล็กถนนสาย มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

15 – แมน้ําคู เชื่อมตอระหวาง ประชาชนสัญจร 15 –ถนนแมน้ําคู ยาว 1,180 เมตร สบายในการ ทต.

หมู 1 ต.นิคมพัฒนา ไปมา
ไดสะดวก ผิวจราจรกวาง 6 เมตร สัญจรไปมา มาบขา

เขตเทศบาลตําบลมาบขา, หนา 0.15 เมตร และปลอดภัย

หมู 1 ต.นิคมพัฒนา ยาว 1,180 เมตร 

เขต อบต.นิคมพัฒนา พื้นที่ผิวจราจร

และหมู 6 ต.แมน้ําคู ไมนอยกวา 7,080 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตารางเมตร

16 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหการคมนาคม ปรับปรุงผิวจราจร - 12,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ถนนสาย 9 อบต.นิคมพัฒนา มีความสะดวกสบาย ถนนยาว 3,000 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ในการสัญจรไปมา เมตร กวาง 8 เมตร ยาว 3,000 เมตร สบายในการ อบต.

ทต.มาบขาพัฒนา สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และปลอดภัย
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17 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนน กอสรางถนนคอนกรีต - 1,620,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

เสริมเหล็ก ถนนเชื่อมระหวาง ไดมาตรฐาน เสริมเหล็ก ผิวจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมู 1 ต.นิคมพัฒนา ประชาชนสัญจร กวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร สบายในการ ทต.

เขตเทศบาลตําบลมาบขา ไปมา
ไดสะดวก หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา มาบขา

กับหมู 7 ยาว 203 เมตร และปลอดภัย

เขต อบต.หนองละลอก พื้นที่ผิวจราจร

อ.บานคาย 
จ.ระยอง ไมนอยกวา 1,218  

ตารางเมตร  

โดยชั้นรองพื้นทางเดิน

ลูกรังบดอัดแนนสูง 

ประมาณ 

0.50 – 1.50 เมตร 

18 กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับ 1.กอสรางถนน - 12,000,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คอนกรีต สาย 9 หมูที่ 7 ความสะดวกรวดเร็ว แอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

 มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ในการเดินทางและ ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 2,347 เมตร สบายในการ ทต.

หมูที่ 4 ต.นิคมพัฒนา มีความปลอดภัยใน ยาว 2,347 เมตร สัญจรไปมาและ มะขามคู

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง การสัญจรไปมา หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปลอดภัย

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

16,429 ตรม.

2.กอสรางทอลอด

เหลี่ยมขนาด 2 ชอง

กวาง 1.80 ม. สูง

1.80 ม. ยาว 10 ม.
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19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     เพื่อใหมีถนนที่ได กอสรางถนน ค.ส.ล. 5,224,000 5,224,000 5,224,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

พรอมระบบระบายน้ําสายทางเขา   มาตรฐานประชาชน ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

วัดมาบขา หมูที่ 5-4 ต.มาบขา ในเขตเทศบาลตําบล 11 ม. ยาว 387 ม. ยาว 387 เมตร สบายในการ ทต.มาบขา

อ.นิคมพัฒนา   มาบขาพัฒนาและ หนา0.15 ม. หรือมี สัญจรไปมา พัฒนา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตําบลใกลเคียงมี พื้นที่ผิวจราจรไมนอย และปลอดภัย

ทม.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ความสะดวกในการ กวา 4,257 ตร.ม.

จ.ระยอง สัญจรไปมา พรอมวางระบบ

ระบายน้ํา (ตามแบบ 

อบจ.รย.)

20 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน ผิวจราจรกวาง ๗ ม. - - ๔,๒๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย มีความสะดวกสบาย ยาว ๑,๕๐๐ ม. พื้นที่ มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ซอย ๓ หมูที่ ๒, ๕ ในการสัญจรไปมา หรือคิดเปนพื้นที่ ยาว 1,500 เมตร สบายในการ อบต.

ต.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยว ผิวจราจร ไมนอยกวา สัญจรไปมา นิคม

ตอเนื่องกับ ทต.มาบขา 10,500 ตร.ม. และปลอดภัย พัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หนา ๐.๐๕ ม.

21 ซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจรกวาง ๗ ม. - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ไปมาของประชาชน ยาว ๑,๐๐๐ ม.พื้นที่ มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ซอย ๓ หมูที่ ๑, ๖ มีความสะดวกสบาย หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

ต.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา นิคม

ตอเนื่องกับ ต.แมน้ําคู ผิวจราจร ไมนอยกวา และปลอดภัย พัฒนา

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 7,000 ตร.ม.
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22 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจรกวาง ๗ ม. - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย 19 ไปมาของประชาชน ยาว ๑,3๐๐ ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ซ.11 บานบางบอ หมูที่ 5,7  มีความสะดวกสบาย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,300 เมตร สบายในการ อบต.

ต.พนานิคม มีความคาบเกี่ยว หรือคิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา พนานิคม

ตอเนื่องกับ ต.นิคมพัฒนา ผิวจราจร ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 9,100 ตร.ม.

23 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจรกวาง ๗ ม. - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ซ.7 ไปมาของประชาชน ยาว 700 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

หมูที่ 3 ต.พนานิคม มีความสะดวกสบาย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 700 เมตร สบายในการ อบต.

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หรือคิดเปนพื้นที่ สัญจรไปมา พนานิคม

ผิวจราจร ไมนอยกวา และปลอดภัย

4,900 ตร.ม.

24 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจร กวาง 6 ม. - - 3,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กสาย มาบใหญ - ไปมาของประชาชน ยาว 777 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

มาบตอง (มาบกระบาก - มีความสะดวกสบาย หรือคิดเปนพื้นที่ ยาว 777 เมตร สบายในการ ทต.

สุภัทราแลนด) หมู 8 ต.มาบขา ผิวจราจรไมนอยกวา สัญจรไปมา มาบขา

อ.นิคมพัฒนา มีความคาบเกี่ยว 4,662 ตร.ม. และปลอดภัย พัฒนา

ตอเนื่องกับ อบต.หนองละลอก (ตามแบบ อบจ.รย.)

อ.บานคาย จ.ระยอง
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25 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจรขนาด กวาง - - 8,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

เสริมเหล็กพรอมระบบระบาย ไปมาของประชาชน 6 ม. ยาว 1,930 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

น้ํา สาย 9 ซ.1 หมูที่ 5 มีความสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. ยาว 1,930 เมตร สบายในการ ทต.

ต.มาบขา มีความคาบเกี่ยว หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา มาบขา

ตอเนื่องกับ เขตทต.มาบขา ไมนอยกวา 11,580 และปลอดภัย พัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ตร.ม.พรอมวางระบบ

ระบายน้ํา

(ตามแบบ อบจ.รย.)

26 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย 9     เพื่อใหการคมนาคมมี ปรับปรุงผิวจราจร - - 12,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

ต.นิคมพัฒนา ความสะดวกสบายใน ถนนกวาง 8 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ การสัญจรไปมา ยาว 3,000 ม. ยาว 3,000 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 5 ต.มาบขา สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และปลอดภัย

27 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 6,500,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

ซอยชื่นอารมณ หมูที่ 7 มาตรฐานประชาชน เสริมเหล็ก กวาง 6 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,500 ม. มีพื้นที่ ยาว 1,500 เมตร สบายในการ อบต.

ชวงที่ 2 มีความคาบเกี่ยว กอสรางไมนอยกวา สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

ตอเนื่องกับ หมูที่ 6 9,000 ตารางเมตร และปลอดภัย

ต.แมน้ําคู อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง   
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งบประมาณ

28 ติดตั้งไฟกิ่งเดี่ยว ถนนสาย 13 เพื่อใหประชาชนไดรับ ติดตั้งไฟกิ่งเดี่ยว ถนน - - 13,700,000 - - ติดตั้งไฟกิ่งเดี่ยว ประชาชน อบจ.

ซอย 6 ถึงซอย 14 ต.พนานิคม ความสะดวกในการ สาย 13 ระยะทาง จํานวน 250 ตน ไดรับความ ระยอง

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง สัญจร 10 กม. จํานวน สะดวกในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 250 ตน สัญจร พนานิคม 

หมูที่ 4 อบต.เขาไมแกว

ต.เขาไมแกว อ.บางละมุง

จ.ชลบุรี

29 กอสรางฟุตบาททางเทาพรอม     เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางฟุตบาททางเทา - - 8,000,000 - - รอยละ 80 ของผูใช ประชาชนไดรับ อบจ.

หลังคาคลุมและวางทอระบายน้ํา ความสะดวกในการ พรอมหลังคาคลุม ถนนไดรับความ ความสะดวก ระยอง

สองฝงถนน ซอย 8 ถึงหนา สัญจร และวางทอระบายน้ํา สะดวกปลอดภัย ปองกันน้ําไหล อบต.

รพ.นิคมพัฒนา สองฝงถนนซอย 8 ถึง มากขึ้น เขาบานและ พนานิคม 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หนา รพ.นิคมพัฒนา ผูพิการไดรับ

หมูที่ 1 ทต.มะขามคู ความปลอดภัย

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

30 กอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา กอสรางระบบ - - 7,000,000    - - ประชาชนรอยละ ปองกันปญหา อบจ.

ถนน สายหนองผักหนาม สะดวก รวดเร็ว ระบายน้ําถนน 80 ไดรับความ น้ําทวมขัง ระยอง

หมูที่ 2,3 (ทั้งสองฝง) สายหนองผักหนาม สะดวกปลอดภัย ประชาชน ทต.มาบขา

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา หมูที่ 2,3 (ทั้งสองฝง) มากขึ้น สัญจรไปมา พัฒนา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ต.มาบขา สะดวก

หมูที่ 5 ทต.ทับมา อ.นิคมพัฒนา ปลอดภัย

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จ.ระยอง
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(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน กอสรางถนนคอนกรีต - - 4,800,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนสาย 15 - แมน้ําคู และประชาชนสัญจร เสริมเหล็ก ถนนสาย มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา   ไปมาไดสะดวก 15 ถนนแมน้ําคู ยาว 1,180 เมตร สบายในการ ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ผิวจราจรกวาง 6 ม. สัญจรไปมาและ มาบขา

หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู หนา 0.15 ม. ยาว ปลอดภัย

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1,180 ม. พื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา

7,080 ตร.ม.

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 4,150,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ซอย 2 (สาย 13 - 15) มาตรฐานและ เสริมเหล็ก ผิวจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ระยะที่ 2 หมูที่ 1 ต.นิคมพัฒนา ประชาชนสัญจร กวาง 11 ม. ยาว 550 เมตร สบายในการ ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไปมาไดสะดวก หนา 0.15 ม. สัญจรไปมาและ มาบขา

หมูที่ 2 อบต.นิคมพัฒนา ยาว 550 ม. หรือมี ปลอดภัย

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พื้นทีไมนอยกวา

6,072 ตร.ม.

33 กอสรางสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชน กอสรางสวนสาธาณะ - 30,000,000 30,000,000 - - รอยละ 80 ของ เพื่อให ทต.

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีสถานที่พักผอน ในพื้นที่ ประชาชน ประชาชน มาบขา

หยอนใจ อําเภอนิคมพัฒนา มีสถานที่พักผอน มีสถานที่ อําเภอ

หยอนใจ พักผอน นิคมพัฒนา

หยอนใจ อบจ.ระยอง
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34 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจรกวาง 7 ม. - - - ๒,๘๐๐,๐๐๐ - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ไปมาของประชาชน ยาว ๑,๐๐๐ ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ซอย ๖ หมูที่ ๖ ต.นิคมพัฒนา มีความสะดวกสบาย หนา 0.05 ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ไมนอยกวา ๗,๐๐๐ และปลอดภัย

จ.ระยอง ตร.ม.

35 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหการสัญจร ผิวจราจรกวาง ๗ ม. - - - ๓,๓๖๐,๐๐๐ - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย ไปมาของประชาชน ยาว ๑,๒๐๐ ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

ซอย ๖ หมูที่ ๗ มีความสะดวกสบาย หนา 0.05 ม. ยาว 1,200 เมตร สบายในการ อบต.

ตําบลนิคมพัฒนา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา นิคมพัฒนา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไมนอยกวา 8,400 และปลอดภัย

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ตร.ม.

จ.ระยอง

36 กอสรางทางเทา ซ.8 พรอม เพื่อใหการสัญจร ระยะทางประมาณ - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ทางเทาพรอม ประชาชน อบจ.

รางระบายน้ํา หมูที่ 2 ไปมาของประชาชน 400 ม. รางระบายน้ํา มีความ ระยอง

ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา มีความสะดวกสบาย ระยะทาง สะดวกสบาย อบต.

จ.ระยอง 400 เมตร ในการสัญจร พนานิคม

ไปมา

37 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหประชาชน กอสรางอาคาร - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน ประชาชนมี อบจ.

บริเวณปลาย ซ.8 หมูที่ 6 มีสถานที่ในการจัด อเนกประสงค อาคารที่ไดรับ สถานที่ในการ ระยอง

ต.พนานิคม กิจกรรมตางๆ พื้นที่ใชสอยไมนอย การกอสราง จัดกิจกรรม อบต.

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กวา 250 ตร.ม. เพิ่มขึ้น พนานิคม
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38 วางทอระบายน้ําถนน สาย เพื่อใหการสัญจร วางทอระบายน้ํา - - - 4,143,000 - ทอระบายน้ํา ประชาชน อบจ.

3191 ชวงระยะ หมูที่ 5-6 ไปมาของประชาชน ระยะทาง 1,000 ม. ความยาว มีความ ระยอง

ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา มีความสะดวกสบาย (ตามแบบ อบจ.รย.) 1,000 เมตร สะดวกสบาย ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ในการสัญจร มาบขา

ทม.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ไปมา พัฒนา

จ.ระยอง

39 กอสราง/ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อจางเหมากอสราง ผิวจราจร กวาง 8 ม. - - - ๗,๖๘๐,๐๐๐ - จํานวนถนนที่ได ประชาชนได อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ถนนลาดยางสาย ยาว 1,600 ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น รับความสะดวก ระยอง

สายชากดาวเรือง หมูที่ 7 ชากดาวเรือง ม.7 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ยาว 1,600 เมตร สบายในการ ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เชื่อม ซ.3 ไมนอยกวา สัญจรไปมา มาบขา

ซอย 3 ต.นิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา 12,800 ตร.ม. และปลอดภัย พัฒนา

อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ตามระเบียบพัสดุฯ (ตามแบบ อบจ.รย.)

52,004,000 116,889,000 114,174,000 21,483,000 0รวม  39  โครงการ



หนา 675

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวบริเวณ เพื่อพัฒนาพื้นที่ กอสรางอาคารพรอม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - รอยละ 80 ของ มีแหลงทอง อบจ.

อางเก็บน้ําประแสร หมูที่ 7 บริเวณอางเก็บน้ํา ระบบสาธารณูปโภค นักทองเที่ยวไดรับ เที่ยวเพิ่มขึ้น ระยอง

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา ประแสรและปรับปรุง ความสะดวกมากขึ้น และสราง ทต.ชําฆอ

จ.ระยอง ภูมิทัศนใหสวยงาม รายไดใหกับ

ทองถิ่น

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาแหลง ปรับปรุงภูมิทัศน - 5,000,000 - - - จํานวนนักทองเที่ยว ประชาชน อบจ.

และกอสรางสิ่งอํานวยความ ทองเที่ยวใหม ให และกอสรางสิ่ง ที่ไดรับความสะดวก มีความสะดวก ระยอง

สะดวก เพื่อรองรับนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวไดรูจัก อํานวยความสะดวก สบายเพิ่มขึ้น ในการคมนาคม อบต.

ถ้ําเขาชะอางครอมคลอง และเดินทางมาทอง เพื่อรองรับนักทองเที่ยว เขานอย

หมูที่ 4 บานคลองยาง เที่ยวเพิ่มเติม จาก ถ้ําเขาชะอางครอมคลอง

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา แหลงทองเที่ยวเดิม หมูที่ 4 บานคลองยาง

จ.ระยอง ต.เขานอย อ.เขาชะเมา

จ.ระยอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอเขาชะเมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 676

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 สงเสริมแหลงทองเที่ยว เพื่อใหถนนได ปรับปรุงภูมิทัศน - - 7,000,000 - - รอยละ 80 ของผูใช การคมนาคม อบจ.

อางเก็บน้ําเขาจุก มีความ มาตรฐานประชาชน บริเวณปาชุมชน ถนนไดรับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สัญจรไปมาไดสะดวก ติดตั้งโคมไฟฟา สะดวกปลอดภัยขึ้น มากยิ่งขึ้น อบต.

ต.กองดิน , ต.ทุงควายกิน สาธารณะ น้ําเปน

อ.แกลง จ.ระยอง กอสรางถนน คลล.

- - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ - - -รวม 3 โครงการ



หนา 677

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 ขยายสะพานสินสัมพันธ เพื่อใหสะพานได ขยายสะพานกวาง 4,000,000 - - - - รอยละ 80 ของ การคมนาคม อบจ.

หมูที่ 2 ต.ชําฆอ มีความ มาตรฐานประชาชน 7.00 เมตร ผูใชสะพานไดรับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1  สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 27.00 เมตร สะดวกปลอดภัยขึ้น มากยิ่งขึ้น ทต.ชําฆอ

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา พรอมทางเทาขางละ 

จ.ระยอง 1.00 เมตร

2 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายศรีประชา-คลองหิน  มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมู 1 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 2,000.00 ม. ยาว 2,000 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

หมู 11 ต.กระแสบน ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง 12,000.00 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอเขาชะเมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



หนา 678

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายคลองหิน-สะพาน 1 มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 3 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,500.00 ม. ยาว 1,500 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ไมนอยกวา และปลอดภัย

9,000.00 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายชําฆอ-เขาชองลม หมูที่ 3, มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

4,5 ต.ชําฆอ มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปมาไดสะดวก 1,640.00 ม. ยาว 1,640 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.เขานอย หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไมนอยกวา และปลอดภัย

9,840.00 ตร.ม.

5 ขยายถนนลาดยาง 4 ชองจราจร เพื่อใหถนนได ขยายถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ถนนสายเขาชองลม หมูที่ 4 มาตรฐานประชาชน ระยะทาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.ชําฆอ มีความคาบเกี่ยว สัญจรไปมาไดสะดวก 500 เมตร ยาว 500 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

ตอเนื่องกับ หมูที่ 1 ต.เขานอย สัญจรไปมา

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และปลอดภัย

6 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายหนองมน-คลองปาไม  มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 4 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,500.00 ม. ยาว 1,500 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

หมู 6 ต.กระแสบน อ.แกลง ไมนอยกวา และปลอดภัย

จ.ระยอง 9,000.00 ตร.ม.



หนา 679

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายศรีประชา-โปงสะทอน มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาไดสะดวก 1,000.00 ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

หมูที่ 11 ต.กระแสบน ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง 6,000.00  ตร.ม.

8 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายรางปลาดุก-คลองปาไม  มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 6 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,000.00 ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ ทต.ชําฆอ

คาบเกี่ยวกับ หมูที่ 6 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา

ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง ไมนอยกวา และปลอดภัย

6,000.00 ตร.ม.

9 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 6 เมตร 5,400,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายวัดถ้ําวัฒนมงคล-เกาหอง มาตรฐานประชาชน ยาว 1,500  เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานตะขบ หมูที่ ๕ สัญจรไปมาไดสะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร ยาว 1,500 เมตร สบายในการ อบต.

ต.เขานอย เชื่อมตอ หมูที่ ๖ ไมนอยกวา สัญจรไปมา เขานอย

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา 9,000 ตร.ม. และปลอดภัย

จ.ระยอง พรอมไหลทางขางละ 

0.50 เมตร



หนา 680

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 กอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 6 เมตร 4,200,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายฟอคแลนด-เลียบคลองโพล มาตรฐานประชาชน ยาว 1,000  เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานตะขบ หมูที่  ๕ สัญจรไปมาไดสะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

ต.เขานอย เชื่อมตอ หมูที่ ๖ ไมนอยกวา สัญจรไปมา เขานอย

ตําบลหวยทับมอญ 6,000 ตร.ม. และปลอดภัย

พรอมไหลทางขางละ 

0.50 เมตร 

11 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 6 เมตร 3,960,000 - - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายสปก.- โคงตาหวาน  มาตรฐานประชาชน ยาว 1,000  เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

บานมะเดื่อ  หมูที่  ๒ สัญจรไปมาไดสะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

ตําบลเขานอย  เชื่อมตอ ไมนอยกวา สัญจรไปมา เขานอย

หมูที่ ๔ ตําบลหวยทับมอญ 6,600 ตร.ม. และปลอดภัย

พรอมไหลทางขางละ 

0.50 เมตร 

12 กอสรางอาคารศูนยรวบรวม เพื่อใหเกษตรกรมี กอสรางอาคาร 5,000,000 - - - - รอยละ 80 ของ เกษตรกรมี อบจ.

ผลผลิตทางการเกษตร สถานที่ในการรวบรวม คอนกรีตเสริมเหล็ก  เกษตรกรมีสถานที่ สถานที่รวบรวม ระยอง

ระดับอําเภอเขาชะเมา ผลผลิตทางการเกษตร ขนาดกวาง  32.00 รวบรวมผลผลิตทาง ผลผลิตทาง อบต.

ที่ไดมาตรฐาน เมตร ยาว 40.00  การเกษตรที่มาตรฐาน เกษตรและ เขาชะเมา

เมตร  พื้นใชสอย สามารถคัดแยก

ไมนอยกวา 1,280 ผลผลิตทําให

ตารางเมตร พรอมกับ สินคามีคุณภาพ

ทําการปรับภูมิทัศน เพิ่มขึ้น

โดยรอบ
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13 กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 6 เมตร 21,440,000 21,440,000 21,440,000 21,440,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายสามแยกน้ําเปน-เหมืองแร มาตรฐานประชาชน ยาว 5,240 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมู 1,4 ต.น้ําเปน มีความ สัญจรไปมาไดสะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร ยาว 5,240 เมตร สบายในการ อบต.น้ําเปน

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมู 7 ไมนอยกวา  สัญจรไปมา

และ 8 ต.ทุงควายกิน อ.แกลง 31,440  ตร.ม. และปลอดภัย

จ.ระยอง พรอมไหลตามสภาพ

14 กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 6 เมตร 13,150,000 13,150,000 13,150,000 13,150,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายสามแยกน้ําเปน-เหมืองแร มาตรฐานประชาชน ยาว 2,100 เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เชื่อมตอกับ ต.เขาวงกต    สัญจรไปมาไดสะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร ยาว 2,100 เมตร สบายในการ อบต.น้ําเปน

อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี ไมนอยกวา สัญจรไปมา

12,600  ตร.ม.  และปลอดภัย

15 ปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง - 25,500,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สี่แยกพัฒนา - เขาดิน  มาตรฐาน ประชาชน กวาง  10.00  ม. มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

( อบจ.รย.0719)  สัญจรไปมาไดสะดวก  ยาว 3,000.00 ม. ยาว 3,000 เมตร สบายในการ อบต.

ต.หวยทับมอญ  อ.เขาชะเมา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

จ.ระยอง ไมนอยกวา และปลอดภัย

30,000.00  ตร.ม.

16 กอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหถนนได กอสรางถนนลาดยาง - 5,200,000 - - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

หนาโรงเรียนหวยทับมอญ – มาตรฐาน ประชาชน กวาง  8.00  ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ชําฆอ  ม.1  ต.หวยทับมอญ  สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,000.00 ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับ  ไมนอยกวา  และปลอดภัย

ต.ชําฆอ  อ.เขาชะเมา  8,000.00  ตร.ม.

จ.ระยอง
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17 โครงการขยายถนนลาดยาง เพื่อแกไขปญหาจราจร กอสรางขยายถนน - 29,000,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.

4 ชองจราจร สายเขาชองลม เนื่องจากมีปริมาณ ลาดยาง 4 ชองจราจร มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 4 ต.ชําฆอ มีความ การจราจรหนาแนน สายเขาชองลม ยาว 8,000 เมตร สบายในการ ทต.

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หมูที่ 1 และเพิ่มขึ้นซึ่งอยู หมูที่ 4 ต.ชําฆอ สัญจรไปมา ชําฆอ

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา ในบริเวณสถานศึกษา คาบเกี่ยวตอเนื่อง และปลอดภัย

จ.ระยอง และแหลงชุมชน หมูที่ 1 ต.เขานอย

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ขยายผิวจราจร 

ขางละ 3 ม. ยาว

8,000 ม. พื้นที่

ดําเนินการไมนอย

กวา 48,000 ตร.ม.

18 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหถนนได ปรับปรุงถนนลาดยาง - 6,492,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.

สายยางเอน - มะเดื่อ (สายเกา) มาตรฐาน ประชาชน แบบแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 6 ต.หวยทับมอญ ไดสัญจรไปมา คอนกรีต ขนาดกวาง ยาว 1,855 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สะดวก 6.00 เมตร สัญจรไปมา เขาชะเมา

ต.เขานอย อ.เขาชะเมา ยาว 1,855.00 เมตร และปลอดภัย

จ.ระยอง ผิวจราจรหนา 

0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา

11,130 ตร.ม.
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19 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา เพื่อลดการเกิดปญหา ติดตั้งโคมไฟฟา 2,000,000    2,000,000 - - - พื้นที่สาธารณะ ประชาชน อบจ.

แสงสวางสาธารณะ อุบัติเหตุบนทองถนน สาธารณะ โดยเริ่มตน มีความสวางเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

ถนนสาย อบจ.รย. 0219 และปญหาอาชญากรรม โครงการบริเวณพิกัด การสัญจรไป - มา ในการคมนาคม อบต.

(เขาดิน - สี่แยกพัฒนา) ตางๆ ในยามวิกาล 125542.35N,10 สะดวก ปลอดภัย น้ําเปน

(ชวงที่ 7) ต.น้ําเปน และใหประชาชน 14227.89 สิ้นสุด

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ไดรับความสะดวก โครงการ

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา ปลอดภัยในการ 125163.63,101

จ.ระยอง สัญจรไป-มา 4218.57E

20 โครงการกอสรางถนน เพื่อใชเปนเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีต - 4,500,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนสงสินคาทางการ เสริมเหล็ก สายซอย มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

สายซอยมะเดื่อ - หนองมวง เกษตร และเปนเสน มะเดื่อ - หนองมวง ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 2 บานมะเดื่อ ต.เขานอย ทางสัญจรไป-มา กวาง 6 เมตร สัญจรไปมา เขานอย

อ.เขาชะเมา มีความคาบเกี่ยว สําหรับประชาชน ยาว 1,000 เมตร และปลอดภัย

ตอเนื่องกับ ต.ชุมแสง และนักเรียน หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

อ.วังจันทร จ.ระยอง 6,000 ตารางเมตร

พรอมไหลทางขางละ

0.50 เมตร
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21 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชน กอสรางขยายถนน - 8,793,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.

สายคลองหิน - สะพาน 1 ไดรับความสะดวก ลาดยางสายคลองหิน - มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 3 ต.ชําฆอ ปลอดภัยในการ สะพาน 1 หมูที่ 3 ยาว 3,600 เมตร สบายในการ ทต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ สัญจรไป - มา ต.ชําฆอ มีความคาบ สัญจรไปมา ชําฆอ

หมูที่ 10 ต.กระแสบน เชื่อยโยงระหวาง เกี่ยวกับ หมูที่ 10 และปลอดภัย

อ.แกลง จ.ระยอง ตําบล และเพื่อแกไข ต.กระแสบน

ปญหาความเดือดรอน อ.แกลง จ.ระยอง

ของประชาชนใน ขนาดผิวจราจรกวาง

การขนสงสินคา 6 ม. ยาว 3,600 ม.

ทางการเกษตร คิดเปนพื้นที่ดําเนิน

การไมนอยกวา

21,600 ตร.ม.

22 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน ปรับปรุงถนนลาดยาง - 2,120,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.

สายวัดหนองตะเคียน - ชําฆอ ประชาชนสัญจร แบบแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

หมูที่ 1 ต.หวยทับมอญ ไป - มาไดสะดวก คอนกรีต ขนาดกวาง ยาว 800 เมตร สบายในการ อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ 6 ม. ยาว 800 ม. สัญจรไปมา เขาชะเมา

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ผิวจราจรหนา และปลอดภัย

0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 4,800

ตารางเมตร
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23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน ปรับปรุงถนนลาดยาง - 4,596,000 - - - จํานวนถนนที่ไดรับ ประชาชน อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนสัญจร แบบแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีความสะดวก ระยอง

สายน้ําเปน - เหมืองแร ไป - มาไดสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,725 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 6 บานน้ําเปน ต.น้ําเปน ขนาดกวาง 6.00 เมตร สัญจรไปมา น้ําเปน

อ.เขาชะเมา มีความ ยาว 1,725 เมตร และปลอดภัย

คาบเกี่ยวตอเนื่องกับ หนา 0.05 เมตร

หมูที่ 10,11 ต.กองดิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

อ.แกลง จ.ระยอง ไมนอยกวา 10,350

ตารางเมตร

24 ปรับปรุงถนนสาย  ม.5  เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 17,550,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

ชําฆอ - ม.1  หวยทับมอญ  มาตรฐานประชาชน กวาง 9.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(อบจ.รย.0701) สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 3,000.00 ม. ยาว 3,000 เมตร สบายในการ อบต.

ต.หวยทับมอญ  อ.เขาชะเมา หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

จ.ระยอง ไมนอยกวา และปลอดภัย

1,200.00 ตร.ม.

25 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 5,800,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายหัวสะพานมะเดื่อ – มาตรฐานประชาชน กวาง 8.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เขานอย  ม.6  ต.หวยทับมอญ สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,000.00 ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ  ไมนอยกวา  และปลอดภัย

ต.เขานอย  อ.เขาชะเมา 8,000.00  ตร.ม.

จ.ระยอง
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งบประมาณ

26 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 4,200,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายยางเอน ซอย 1 หมูที่ 6  มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา   สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,000.00 ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

ตอเนื่องกับ ต.เขานอย ไมนอยกวา  และปลอดภัย

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 6,000.00 ตร.ม.

27 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - 4,200,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายยางเอน ซอย 2 หมูที่ 6 มาตรฐานประชาชน กวาง  6.00  ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา  สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว  1,000.00  ม. ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

จ.ระยอง มีความคาบเกี่ยว หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

ตอเนื่องกับ ต.เขานอย ไมนอยกวา และปลอดภัย

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 6,000.00  ตร.ม.

28 กอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 6 เมตร - - 3,210,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายเนินสุขสํารอง-น้ําใส มาตรฐานประชาชน ยาว 823  เมตร  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เชื่อมตอกับ ต.ชําฆอ สัญจรไปมาไดสะดวก รวมพื้นที่ผิวจราจร ยาว 823 เมตร สบายในการ อบต.น้ําเปน

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ไมนอยกวา สัญจรไปมา

4,938  ตร.ม. และปลอดภัย
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29 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนนลาด - - 7,260,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายลาดยาง ชําฆอ รับความสะดวก ยางแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

พิทยาคม -หลุมใน ปลอดภัยในการ คอนกรีต กวาง ยาว 2,000 เมตร สบายในการ ทต.

หมูที่ 2,9 ต.ชําฆอ สัญจรไป - มา 6.00 เมตร ยาว สัญจรไปมา ชําฆอ

อ.เขาชะเมา เชื่อมโยงระหวาง 2,000.00 เมตร และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตําบล และสามารถ หรือมีพื้นผิวจราจร

หมูที่ 7 ต.บานนา ใชเปนเสนทาง ไมนอยกวา 

อ.แกลง จ.ระยอง ขนสงสินคาทาง 12,000.00

การเกษตร ตารางเมตร

30 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนนลาด - - 7,260,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายเขาชองลม - รับความสะดวก ยางแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หนองนกเขา หมูที่ 4,5 ปลอดภัยในการ คอนกรีต กวาง ยาว 2,000 เมตร สบายในการ ทต.

ต.ชําฆอ สัญจรไป - มา 6.00 เมตร ยาว สัญจรไปมา ชําฆอ

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เชื่อมโยงระหวาง 2,000.00 เมตร และปลอดภัย

หมูที่ 1 ต.เขานอย ตําบล และสามารถ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ใชเปนเสนทาง ไมนอยกวา

ขนสงสินคาทาง 12,000.00

การเกษตร ตารางเมตร
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31 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได ปรับปรุงถนนลาด - - 7,260,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

สายหนาโรงเรียนหวยทับมอญ รับความสะดวก ยาง กวาง 6.00 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

 - ชําฆอ หมูที่ 1 ปลอดภัยในการ เมตร ยาว 2,000 ยาว 2,000 เมตร สบายในการ

ต.หวยทับมอญ สัญจรไป - มา เมตร หรือมีพื้นที่ สัญจรไปมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เชื่อมโยงระหวาง ผิวจราจรไมนอยกวา และปลอดภัย

หมูที่ 5 ต.ชําฆอ ตําบล และสามารถ 12,000 ตาราง

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ใชเปนเสนทาง เมตร

ขนสงสินคาทาง

การเกษตร

32 ปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหประชาชนได ปรับปรุงถนนลาด - - 7,800,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

หอยหัว - คลองยาง รับความสะดวก ยางแบบแอสฟลทติก มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

หมูที่ 8 ต.หวยทับมอญ ปลอดภัยในการ คอนกรีต กวาง ยาว 2,000 เมตร สบายในการ อบต.

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง สัญจรไป - มา 6.00 เมตร ยาว สัญจรไปมา เขาชะเมา

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เชื่อมโยงระหวาง 2,000.00 เมตร และปลอดภัย

หมูที่ 1 ต.บอทอง ตําบล และสามารถ ผิวจราจรหนา 0.05

อ.บอทอง จ.ชลบุรี ใชเปนเสนทาง เมตร หรือมีพื้นที่

ขนสงสินคาทาง ผิวจราจรไมนอย

การเกษตร กวา 12,000.00

ตารางเมตร
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33 โครงการกอสรางปรับ เพื่อใหประชาชนได ถนนกวาง 6.00 - - 4,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ปรุงถนนคอนกรีตเสริม รับความสะดวก เมตร ยาว 890.00 มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เหล็ก สายสามแยกน้ําเปน - ปลอดภัยในการ เมตร หนา 0.05 ยาว 890 เมตร สบายในการ อบต.

เหมืองแร หมูที่ 1,4 สัญจรไป - มา เมตร ไหลทางเฉลี่ย สัญจรไปมา น้ําเปน

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา เชื่อมโยงระหวาง ขางละ 0.50 เมตร และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตําบล และสามารถ หรือมีพื้นที่กอสราง

หมูที่ 7 และหมู 8 ใชเปนเสนทาง

ต.ทุงควายกิน อ.แกลง ขนสงสินคาทาง

จ.ระยอง การเกษตร

34 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนอาคาร กอสรางอาคารศูนย - - 8,150,000 - - ศูนยการเรียนรู ประชาชนใน อบจ.

ศูนยการเรียนรูอเนก ศูนยเรียนรูอเนก การเรียนรูอเนก ที่ไดมาตรฐาน ตําบลไดมี ระยอง

ประสงค หมูที่ 1 ต.น้ําเปน ประสงคและใช ประสงค จํานวน 1 แหง สถานที่ใช อบต.

อ.เขาชะเมา เปนสถานที่ใน ขนาดกวาง 25 เมตร ทํากิจกรรม น้ําเปน

จ.ระยอง การจัดกิจกรรม ยาว 72 เมตร ของตําบล

ตาง ๆ ของตําบล สูง 10 เมตร

น้ําเปน หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,800 ตร.ม.
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35 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนนกวาง - - 3,850,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

คอนกรีตเสริมเหล็ก รับความสะดวก 6.00 เมตร ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

สายทรัพยแสน - สามทา ปลอดภัยในการ 793.00 เมตร ยาว 793 เมตร สบายในการ อบต.

บานทรัพยแสน หมูที่ 1 สัญจรไป - มา หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมา เขานอย

ต.เขานอย เชื่อมโยงระหวาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และปลอดภัย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ตําบล และสามารถ ไมนอยกวา 4,758

หมูที่ 5 ต.ชําฆอ ใชเปนเสนทาง ตารางเมตร พรอม

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ขนสงสินคาทาง ไหลทางลูกรัง

การเกษตร ขางละ 0.50เมตร

36 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนนลาด - - 2,000,000 - - จํานวนถนนที่ได ประชาชนมี อบจ.

ลาดยางเคพซีลสาย รับความสะดวก ยางเคพซีล กวาง มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

เลียบคลองโพล -บานมะเดื่อ ปลอดภัยในการ 6.00 เมตร ยาว ยาว 400 เมตร สบายในการ อบต.

หมูที่ 2 ต.เขานอย สัญจรไป - มา 560.00 เมตร สัญจรไปมา เขานอย

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ เชื่อมโยงระหวาง พรอมไหลทาง และปลอดภัย

หมูที่ 6 ต.หวยทับมอญ ตําบล และสามารถ ขางละ 0.50 เมตร

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ใชเปนเสนทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ขนสงสินคาทาง ไมนอยกวา 3,920

การเกษตร ตารางเมตร
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37 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหสะพานได กอสรางสะพาน - - - 2,570,000 - รอยละ 80 ของ การคมนาคม อบจ.

มะเดื่อ  (ซอย  1)  หมูที่ 6  มาตรฐานประชาชน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ผูใชถนนไดรับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

ต.หวยทับมอญ สัญจรไปมาไดสะดวก กวาง  9.00  ม. สะดวกปลอดภัยขึ้น มากยิ่งขึ้น อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยาว  30.00  ม. เขาชะเมา

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

38 กอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหสะพานได กอสรางสะพาน - - - 2,570,000 - รอยละ 80 ของ การคมนาคม อบจ.

มะเดื่อ  (ซอย  3)  ม.6  มาตรฐานประชาชน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผูใชสะพานไดรับความ สะดวกรวดเร็ว ระยอง

ต.หวยทับมอญ  สัญจรไปมาไดสะดวก กวาง  9.00  ม. สะดวกปลอดภัยขึ้น มากยิ่งขึ้น อบต.

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับ ยาว  30.00  ม. เขาชะเมา

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง

39 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - - 4,200,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายยางเอน ซอย 3 ม.6 มาตรฐานประชาชน กวาง 6.00 ม. ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.หวยทับมอญ มีความคาบ สัญจรไปมาไดสะดวก 1,000.00 ม. หรือมี ยาว 1,000 เมตร สบายในการ อบต.

เกี่ยวกับ ต.เขานอย อ.เขาชะเมา พื้นที่ผิวจราจรไมนอย สัญจรไปมา เขาชะเมา

จ.ระยอง    กวา 6,000.00 ตร.ม. และปลอดภัย

40 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - - 17,550,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

สายบ.หวยทับมอญ - บ.ชําฆอ มาตรฐานประชาชน กวาง 9.00 ม.  ยาว มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(สินสัมพันธ) อบจ.รย.0703  สัญจรไปมาไดสะดวก 3,000.00 ม. หรือมี ยาว 3,000 เมตร สบายในการ อบต.

ต.หวยทับมอญ  อ.เขาชะเมา  พื้นที่ผิวจราจรไมนอย สัญจรไปมา เขาชะเมา

จ.ระยอง กวา 1,200.00 ตร.ม. และปลอดภัย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

41 ปรับปรุงถนนสายสี่แยกพัฒนา - เพื่อใหถนนได กอสรางถนนคอนกรีต - - - 20,000,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

คลองยาง  (อบจ. รย. 0702)  มาตรฐานประชาชน กวาง 8.00 ม.  มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

ต.หวยทับมอญ  อ.เขาชะเมา  สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 3,000.00 ม. ยาว 3,000 เมตร สบายในการ อบต.

จ.ระยอง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร สัญจรไปมา เขาชะเมา

ไมนอยกวา และปลอดภัย

24,000.00 ตร.ม.

42 ปรับปรุงซอมแซมถนนสาย เพื่อใหถนนได ถนนกวาง 7 เมตร - - - 5,100,000 - จํานวนถนนที่ได ประชาชนไดรับ อบจ.

อบจ.รย 0219 มาตรฐานประชาชน ยาว 1,200 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ความสะดวก ระยอง

(เขาดิน-สี่แยกพัฒนา) สัญจรไปมาไดสะดวก ยาว 1,200 เมตร สบายในการ อบต.

จากสะพานละโอก ถึง สัญจรไปมา น้ําเปน

น้ําตกคลองปลากาง และปลอดภัย

เชื่อมตอกับ ต.หวยทับมอญ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

94,150,000 122,791,000 117,130,000 86,580,000 0รวม  42 โครงการ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

    5.2 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิด

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

1 ขุดลอกสระน้ํา เพื่อใหประชาชน สระน้ํากวาง 60 ม. 1,500,000 - - - - มีพื้นที่กักเก็บน้ํา ประชาชน อบจ.

บานเนินสมบูรณ หมูที่ 7 มีแหลงน้ําสําหรับ ยาว 120 ม. เพิ่มขึ้น มีแหลงน้ํา ระยอง

ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา อุปโภคบริโภค ลึกเฉลี่ย 4 ม. อุปโภค บริโภค ทต.ชําฆอ

จ.ระยอง ปริมาณขุดดิน ไมนอย

กวา 26,880 ลบ.ม.

2 ขุดลอกคลองโพล เพื่อเปนแหลงกักเก็บ ขุดลอกคลองโพล 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - รอยละ 80 ของ สามารถ อบจ.

อบต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา น้ําไวใชการเกษตร ตลอดทั้งเสน เกษตรกรมีแหลงน้ํา บรรเทาภัยแลง ระยอง

จ.ระยอง ไวใชอยางพอเพียง และมีแหลงน้ํา อบต.น้ําเปน

ไวใชในการ

เกษตร

3 กอสรางฝายเก็บน้ําคลองโพล  เพื่อใหประชาชน กอสรางฝายเก็บน้ํา - 2,500,000 - - - รอยละ 80 ของ ประชาชน อบจ.

หมูที่ 2  ต.หวยทับมอญ  มีแหลงน้ําสําหรับ ขนาดกวาง 30.00 ม. เกษตรกรมีน้ําใช มีแหลงน้ํา ระยอง

อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง  อุปโภคบริโภค สันฝายสูง 2.00 ม. เพิ่มขึ้น อุปโภค อบต.

ซึ่งเปนลําคลองกั้นระหวาง  บริโภค เขาชะเมา

ต.หวยทับมอญ  ทําการเกษตร

กับ ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา เพิ่มขึ้น

จ.ระยอง

- - ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ - - -รวม 3 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตอําเภอเขาชะเมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

 1.ยุทธศาสตรการพัฒนา

ความเปนเลิศดานการศึกษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

  1.2 การศึกษา 1 104,830,000   1 655,000,000   2 1,009,000,000  2 1,009,000,000  2 1,009,000,000  8          3,786,830,000    

รวม 1          104,830,000   1          655,000,000   2          1,009,000,000  2          1,009,000,000  2          1,009,000,000  8          3,786,830,000  

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

อยางสมดุลและยั่งยืน

  2.1 การศาสนา วัฒนธรรมและ

       นันทนาการ 1 530,000,000   1 140,000,000   1 140,000,000   1 140,000,000   1          140,000,000   5          1,090,000,000  

รวม 1          530,000,000   1          140,000,000   1          140,000,000   1          140,000,000   1          140,000,000   5          1,090,000,000  

 3.ยุทธศาสตรการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่เปนมิตร และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

  3.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 92,300,000     1 52,000,000     2 143,140,000   2 143,140,000   2          143,140,000   8          573,720,000    

  3.3 เคหะและชุมชน 1 30,000,000     1 30,000,000     7 3,001,500,000    7 3,001,500,000    6          2,971,500,000    22        9,034,500,000  

รวม 2 122300000 2 82000000 9 3144640000 9 3144640000 8 3114640000 30 9608220000

ป 2565 รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

แบบ ผ
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

ป 2565 รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

 4.ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.4 สาธารณะสุข 1 689,816,400   1 689,816,400   1 689,816,400   1 689,816,400   1          689,816,400   5          3,449,082,000  

รวม 1 689,816,400    1 689,816,400    1 689,816,400    1 689,816,400    1 689,816,400    5 3,449,082,000  

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทุกดาน

อยางสมดุลและยั่งยืน

  5.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 383,117,500   1 96,664,000     2 126,664,000   1 96,664,000     -                  6          703,109,500       

รวม 2          383,117,500   1          96,664,000     2          126,664,000   1          96,664,000     -       -                  6          703,109,500   

 6.ยุทธศาสตรการพัฒนา

การเกษตร เศรษฐกิจ และปรับ

โครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

  6.3 เกษตร 1 483,000,000   1 200,000,000   1 200,000,000   1 200,000,000   1          200,000,000   5          1,283,000,000  

รวม 1 483,000,000    1 200,000,000    1 200,000,000    1 200,000,000    1 200,000,000    5 1283000000

รวมทั้งสิ้น 8 2,313,063,900    7 1,863,480,400    16 5,310,120,400    15 5,280,120,400    13 5,153,456,400    59 19,920,241,500  
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ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 1. เพื่อจัดแหลงเรียนรู จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 104,830,000 655,000,000 655,000,000 655,000,000 655,000,000 มีวัสดุ อุปกรณ 1.มีกําลังคนดาน อบจ.ระยอง

อาชีวศึกษาตากสินระยอง ดานนวัตกรรมใหแก การศึกษา สื่อการเรียน ครุภัณฑการศึกษา อาชีวศึกษาที่ตอบรับกับ กองการศึกษาฯ

นักเรียน นักศึกษา การสอน ในการจัดการ สื่อการเรียนการสอน  ความตองการกําลังคน

ไดศึกษาหาความรู อาชีวศึกษา และอาคารโรงฝกงาน ตามนโยบายพัฒนา

แกไขปญหาการ ของ อบจ.ระยอง ที่มีมาตรฐาน ระเบียงเศรษฐกิจ

ขาดแคลนแรงงาน ใหแกนักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออก

วิชาชีพในปจจุบัน และประชาชน 2.มีวัสดุ อุปกรณ 

2. เพื่อขอรับการ ครุภัณฑการศึกษา

จัดสรรงบประมาณ สื่อการเรียนการสอน 

ในการจัดหาวัสดุ และอาคารโรงฝกงาน 

อุปกรณ ครุภัณฑ ในการจัดการอาชีว

การศึกษาสื่อการเรียน ศึกษา อบจ.ระยอง

การสอน และกอสราง

อาคารโรงฝกงาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงคโครงการที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา

   1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงคโครงการที่

งบประมาณ

2 จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ เพื่อจัดการศึกษา จัดหาอาคารเรียนและ - - 354,000,000 354,000,000 354,000,000 มีวัสดุ อุปกรณ มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อบจ.ระยอง

ตากสินแกลง สังกัดองคการบริหาร พัฒนาคน รองรับการ อาคารประกอบในการ ครุภัณฑการศึกษา มาตรฐานนานาชาติ กองการศึกษาฯ

สวนจังหวัดระยอง พัฒนาพื้นที่ EEC จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ สื่อการเรียนการสอน  มีแหลงเรียนรูที่สามารถ

สรางทางเลือกใหม ตากสินแกลง และอาคารเรียน ฝกฝนดานภาษา

และขยายโอกาส ที่มีมาตรฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ

104,830,000 655,000,000 1,009,000,000 1,009,000,000 1,009,000,000รวม
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ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน

   2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง อนุรักษและฟนฟู เสนทางเดินชมสภาพ 530,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 1. แหลงทองเที่ยว สงเสริมและพัฒนาพื้นที่ อบจ.ระยอง

"ปาชายเลนพระเจดียกลางน้ํา ปาชายเลนและ ธรรมชาติปาชายเลน เชิงอนุรักษ ปาชายเลน และพระเจดีย กองทรัพยากรฯ

อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" พระเจดียกลางน้ํา ปาชายเลน กลางน้ําใหมีความสมบูรณ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง  เจดียกลางน้ํา 1 แหง

2. สรางจิตสํานึก

ใหทุกภาคสวน

ทั้งภาครัฐ 

ภาคประชาชนสังคม 

เอกชน ชุมชนและ

ประชาชนรวมกัน

อนุรักษ ฟนฟูและ

เสริมสรางความ

อุดมสมบูรณของ

ปาชายเลน 

530,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000   รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ



หนา 699

ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

                             และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุรักษและฟนฟูปาชายเลนในพื้นที่ 1. เพื่ออนุรักษพื้นที่ 1. กอสรางอาคารจัดแสดง 92,300,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 แหลงเรียนรู 1. พื้นที่ปาชายเลน อบจ.ระยอง

แนวถนนบูรพาชลทิตสูการพัฒนา ปาชายเลนเปนแหลง นิทรรศการ เชิงนิเวศ ไดรับการพัฒนา กองแผนฯ

เปนแหลงเรียนรูเชิงนิเวศอยาง เรียนรูทางธรรมชาติ 2.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพิ่มขึ้น 1 แหง ใหเปนแหลงทองเที่ยว กองทรัพยากรฯ

ยั่งยืนและพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 2.เพื่อเปนการเผยแพร ปาชายเลนในพื้นที่ ทางธรรมชาติ

ทางธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ และประชาสัมพันธ จังหวัดระยอง 2.มีแหลงทองเที่ยวเปน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สถานที่ทองเที่ยว ที่รูจักของประชาชน

รัชกาลที่ 9 3.เพื่อปองกันการบุกรุก

พื้นที่ปาชายเลน

2 จัดตั้งศูนยศึกษาธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเปนแหลง เสนทางเสนทางศึกษา - - 91,140,000 91,140,000 91,140,000 ศูนยศึกษาธรรมชาติ ศูนยศึกษาธรรมชาติ อบจ.ระยอง

สวนพฤกษศาสตรบานเพ ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ธรรมชาต,ิ เรือนยอดไม เพิ่มขึ้น 1 แหง สวนพฤกษศาสตร กองแผนฯ

ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง และเปนแหลงเรียนรู  (Sky Walk) ติดตั้งปายสื่อ บานเพ กองชาง

จังหวัดระยอง ทางธรรมชาติ ความหมายสวนบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเปนแหลง

อาคารศูนยการเรียนรูและ ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

สวนอํานวยการ สวนจัดแสดง และเปนแหลงเรียนรู

เพื่อการศึกษาธรรมชาติ ทางธรรมชาติ

92,300,000 52,000,000 143,140,000 143,140,000 143,140,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



หนา 700

ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดําเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

                             และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรค รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการมีสวนรวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยะกลับฝง หมูที่ 4 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ นําขยะกลับฝงจาก 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - จํานวนพื้นที่ เกาะเสม็ตมีพื้นที่สําหรับ อบจ.

บานเกาะเสม็ด ตําบลเพ ฝงกลบขยะในอนาคต หมูที่ 4 ดําเนินการ การฝงกลบขยะในอนาคต ระยอง

อําเภอเมืองระยอง ของเกาะเสม็ด บานเกาะเสม็ด เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ อบต.เพ

จังหวัดระยอง หมูที่ 4 หมูที่ 4 บานเกาะเสม็ด

บานเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง

ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

จ.ระยอง สามารถ สามารถรองรับ

รองรับการทองเที่ยวได การทองเที่ยวได

2 กอสรางศูนยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ - - 357,000,000 357,000,000 357,000,000 ศูนยกําจัดมูลฝอย เกิดกระบวนการ อบจ.ระยอง

เขตบริการสุขภาพที่ 6 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในเขตจังหวัดระยอง ติดเชื้อเปนไปตาม จัดการมูลฝอยติดเชื้อ กองทรัพยากรฯ

ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง มาตรฐานถูกหลัก เปนไปตามมาตรฐาน

และจังหวัดใกลเคียง ไดอยางถูกหลักสุขาภิบาล สุขาภิบาล ถูกหลักสุขาภิบาล

เพื่อใหเกิดกระบวนการ จํานวน 1 แหง

จัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เปนไปตามมาตรฐาน

ถูกหลักสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดําเนินการขุดขยะมูลฝอย - - 70,000,000     70,000,000     70,000,000     ขยะตกคางสะสม ปญหาขยะมูลฝอย อบจ.ระยอง

ตกคางสะสมบนพื้นที่เกาะเสม็ด ระบบกําจัดขยะ ตกคางสะสมจากสถานที่ บนพื้นที่เกาะเสม็ด บนพื้นที่เกาะเสม็ด กองทรัพยากรฯ

มูลฝอยบนเกาะเสม็ด กําจัดขยะมูลฝอย ไดรับการกําจัด ไดรับการจัดการ

เพื่อขนยายขยะเกา บนพื้นที่เกาะเสม็ด อยางถูกหลัก อยางเปนระบบและ

ตกคางสะสมบนพื้นที่ สุขาภิบาล มีประสิทธิภาพ และ

เกาะเสม็ดสงไปกําจัด ไมมีปริมาณขยะสะสม

อยางถูกหลักสุขาภิบาล และตกคางบนเกาะเสม็ด

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบการ เพิ่มประสิทธิภาพสถานี - - 104,500,000   104,500,000   104,500,000   มีสถานีขนถายขยะ ปญหาขยะมูลฝอย อบจ.ระยอง

สถานีขนถายขยะมูลฝอยชุมชน จัดการขยะขององคกร ขนถายขยะมูลฝอยชุมชน มูลฝอยชุมชน บนพื้นที่อําเภอแกลง กองทรัพยากรฯ

(ศูนยอําเภอแกลง) ปกครองสวนทองถิ่น โดยกอสรางอาคาร ศูนยอําเภอแกลง อําเภอวังจันทร

ในพื้นที่อําเภอแกลง คัดแยกขยะ อาคารบม จํานวน 1 แหง อําเภอเขาชะเมา

อําเภอวังจันทรและ หมักปุย อาคารบานพัก ไดรับการจัดการ

อําเภอเขาชะเมา ใหมี ระบบบําบัดน้ําเสีย อยางเปนระบบและ

ศักยภาพในการรับขยะ มีประสิทธิภาพ

และมีระบบควบคุม

ดานสิ่งแวดลอมใหมี

ประสิทธิภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน

5 กอสรางระบบรวบรวมและระบบ เพื่อกอสรางระบบ กอสรางระบบรวบรวม - - 960,000,000   960,000,000   960,000,000   อําเภอปลวกแดง น้ําเสียในอําเภอปลวกแดง อบจ.ระยอง

บําบัดน้ําเสียรวมอําเภอปลวกแดง รวบรวมและระบบ น้ําเสีย และระบบบําบัด มีระบบรวบรวมและ ไดรับการบําบัด กองทรัพยากรฯ

บําบัดน้ําเสียรวม น้ําเสียในเขต ระบบบําบัดน้ําเสีย ใหเปนไปตามมาตรฐาน

อําเภอปลวกแดง ตําบลมาบยางพร รวมอําเภอปลวกแดง ดานสิ่งแวดลอม

จังหวัดระยอง ตําบลปลวกแดง จํานวน 1 แหง ไมกอใหเกิดปญหา

แหลงน้ําเสื่อมโทรม

ในพื้นที่
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

   3.3  แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วางแนวทอรวบรวมและ - - 1,400,000,000   1,400,000,000   1,400,000,000   ระบบบริหารจัดการ น้ําเสียในเขตควบคุม อบจ.ระยอง

น้ําเสียในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ระบบบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียในพื้นที่ มลพิษไดรับการบําบัด กองทรัพยากรฯ

จังหวัดระยอง น้ําเสียในพื้นที่เขต ในพื้นที่เขต เขตควบคุมมลพิษ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

ควบคุมมลพิษ ควบคุมมลพิษ จํานวน 1 แหง ดานสิ่งแวดลอม

เพื่อกอสรางและ จังหวัดระยอง ไมกอใหเกิดปญหา

ปรับปรุงระบบ แหลงน้ําเสื่อมโทรม

รวบรวมและระบบ ในพื้นที่

บําบัดน้ําเสีย

7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบฝงกลบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ งานหลุมฝงกลบพรอม - - 80,000,000     80,000,000     80,000,000     ระบบฝงกลบ จังหวัดระยอง มีบอ อบจ.ระยอง

ขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล ระบบฝงกลบให ถนนรอบ จํานวน 1 หลุม อยางถูกหลัก ฝงกลบขยะเพิ่มเติม กองทรัพยากรฯ

ภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม สามารถรองรับขยะ งานจัดหาครุภัณฑ สุขาภิบาล สามารถรองรับขยะ

แบบครบวงจร จังหวัดระยอง ที่เหลือจากการคัดแยก รถขุดตีนตะขาบ มูลฝอยเขามากําจัด

โดยการกอสราง งานจัดหาครุภัณฑ ดวยวิธีฝงกลบ

หลุมฝงกลบขยะ รถแทรกเตอรตีนตะขาบ อยางถูกหลักสุขาภิบาล

มูลฝอยอยางถูกหลัก เปนการแกไขปญหา

สุขาภิบาล การจัดการขยะมูลฝอย

จํานวน 1 หลุม จังหวัดระยอง

- - 30,000,000 30,000,000 3,001,500,000 3,001,500,000 2,971,500,000 - - -รวม 7 โครงการ
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ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   4.4 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางศูนยฟนฟู เพื่อจัดบริการ กอสรางศูนยฟนฟู 689,816,400 689,816,400 689,816,400 689,816,400 689,816,400 รอยละของ ประชาชนไดรับการ อบจ.ระยอง

สมรรถภาพและคุณภาพชีวิต สาธารณสุขใหกับ สมรรถภาพและคุณภาพ ประชาชน บริการสาธารณสุข กองแผน

ของผูสูงอายุจังหวัดระยอง ประชาชนในพื้นที่ ชีวิตของผูสูงอายุ ที่ไดรับการ ที่สะดวกและรวดเร็ว กองชาง

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง บริการ มากขึ้น

ขนาด 100 เตียง สาธารณะ

ที่ดีเพิ่มขึ้น

689,816,400 689,816,400 689,816,400 689,816,400 689,816,400รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย. เพื่อลดความหนาแนน ผิวจราจรเดิมกวาง 9 - 14 286,453,500 - - - 1.ประชาชนในพื้นที่ ราษฎรในพื้นที่ อบจ.ระยอง

0113 สายตอนระยอง - บานแลง ในการสัญจรไป - มา เมตร มีคุณภาพชีวิตที่ดี, และผูใชเสนทางไดรับ กองชาง

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ของถนนสายหลัก กอสรางปรับปรุงขยาย มีรายไดเพิ่มมากขึ้น ความสะดวก รวดเร็ว

(สุขุมวิทและสาย 36) ผิวจราจร ค.ส.ล. 2.ประชาชนทั่วไป ลดอุบัติเหตุ

ขนาดกวาง 20 เมตร ไดรับความสะดวก

ยาว 6,050 เมตร รวดเร็วในการเดิน

หนา 0.23 เมตร ทางเร็วขึ้น

พรอมกอสราง

ขยายสะพาน ค.ส.ล. , 

ทอระบายน้ํา และ

ไฟฟาแสงสวาง        

2 กอสรางสวนสาธารณะ เพื่อใหประชาชน สวนสาธารณะประจํา 30,000,000 รอยละ 80 ของ เพื่อใหประชาชน เทศบาลตําบล

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีสถานที่พักผอน อําเภอนิคมพัฒนา ประชาชนในอําเภอ มีสถานที่พักผอน มาบขา

หยอนใจ จํานวน 1 แหง นิคมพัฒนามีสถานที่ หยอนใจ และอําเภอ

พักผอน หยอนใจ นิคมพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



หนา 705

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน

   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

3 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อใหประชาชนใน ระยะที่ 1 เริ่มจาก 96,664,000 96,664,000 96,664,000 96,664,000 จํานวนถนน ประชาชน อบจ.

พรอมกอสรางทางเทาบริเวณ พื้นที่ไดรับความ สะพานหนาโรงงาน ที่ไดมาตรฐาน สามารถสัญจร ระยอง

สี่แยกแมน้ําคู (ทางหลวงแผนดิน สะดวกและปลอดภัย เวลิดเฟล็กซ - สะพาน เพิ่มขึ้น ไปมาไดสะดวก

หมายเลข 3191) ในการเดินทางสัญจร วัดสิทธิ และปลอดภัย

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไปมา 1 งานถนนขยายผิว

จราจรจากสะพาน

หนาโรงงานเวลิด

เฟล็กซ - สะพานวัด

สิทธิทั้งสองฝง ฝงละ 1

ชองทางจราจร

383,117,500 96,664,000 126,664,000 96,664,000 0รวม

กวางขางละ 3.6 เมตร ยาว 1,800 เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร คิดเปนพ้ืนที ่12,960 ตารางเมตร 2. งานทางเทา กอสรางทางเทาจากสะพานหนาโรงงานเวลิด
เฟล็กซ-สะพานวดัสิทธิทั้งสองฝงกวางฝงละ 1.5 เมตร ยาวฝงละ 1,800 เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร 
3. งานทอระบายน้ํา งานทอระบายน้ําจากสะพานหนาโรงงานเวลิดเฟล็กซ - สะพานวดัสิทธิ ทั้งสองฝง ยาวฝงละ 1,800 เมตร ยาวรวม 3,600 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย
ระยะที ่2 เริม่วัดสิทธิ - ส่ีแยกพวงมาลัย
1. งานถนนขยายผิวจราจรจาหนาวัดสิทธ-ิส่ีแยกพวงมาลัย ระยะทาง 4,000 เมตร สองขาง ความยาวรวม 8,000 เมตร คิดเปนพ้ืนที่ 28,800 เมตร
2. งานทางเทา กอสรางทางเทาหนาวัดสิทธิส่ีแยกพวงมาลัย ระยะทาง 4,000 เมตร สองขางความยาวรวมคิดเปนพ้ืนที่ 28,800 เมตร

3. งานทอระบายน้ําจากหนาวดัสิทธ-ิส่ีแยกพวงมาลัย ระยะทาง 4,000 เมตร สองขางความยาวรวม 8,000 เมตร คิดเปนพ้ืนที่ 28,800 เมตร  



หนา 706

ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรม

                                 และเพื่อการทองเที่ยว

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่  6 สรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาภาคเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได

   6.3 แผนงานการเกษตร
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศูนยบริการการพัฒนา เพื่อกอสรางศูนยการ กอสรางอาคารศูนย 483,000,000 200,000,000   200,000,000   200,000,000   200,000,000   จํานวน เยาวชนและประชาชน อบจ.ระยอง

ปลวกแดงตามพระราชดําริ เรียนรูตามแนว การเรียนรูและอบรม ประชาชน ในจังหวัดระยอง สํานักปลัดฯ

จังหวัดระยอง หมูที่ 6 ต.แมน้ําคู พระราชดําริเศรษฐกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ที่เขามา ไดรับความรูตามแนว

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พอเพียง พอเพียง เยี่ยมชม พระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง

483,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สํานักปลัด

และขนสง

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ

พรอมอุปกรณครบชุด

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชา/คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 2,786,400 2,786,400 2,878,680 2,878,680 2,878,680 สํานักปลัดฯ

พรอมอุปกรณครบชุด

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร(สําหรับสํานักงาน) 64,000 51,000 51,000 51,000 51,000 สํานักปลัดฯ

จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

ผ.03 
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11 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 สํานักปลัดฯ

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาเชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 974,400 974,400 974,400 974,400 974,400 สํานักปลัดฯ

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 สํานักปลัดฯ

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สํานักปลัดฯ

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงค 4 ตัว 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 สํานักปลัดฯ

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพรอมอุปกรณครบชุด พรอมติดตั้ง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สํานักปลัดฯ

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเครื่องถายภาพโดยอากาศยานไรคนขับ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สํานักปลัดฯ

เผยแพร (โดรน) พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ จํานวน 1 เครื่อง

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 1,400,000 1,400,000 - - - สํานักปลัดฯ

 -สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

 -องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร - 864,000 - - - สํานักปลัดฯ

สําหรับสํานักงาน จํานวน 54 เครื่อง

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน - 240,000 - - - สํานักปลัดฯ

ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 8 เครื่อง

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด - 187,600 - - - สํานักปลัดฯ

ไมนอยกวา 800 VA จํานวน 67 เครื่อง

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสีหรือชนิด LED สี - 144,000 - - - สํานักปลัดฯ

ชนิด Network จํานวน 12 เครื่อง

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรสี หรือ ชนิดขาวดํา - 102,700 - - - สํานักปลัดฯ

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 13 เครื่อง
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24 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ - 11,200 - 11,200 - สํานักปลัดฯ

(L2 Switch) ขนาด 16 ชอง จํานวน 6 เครื่อง

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ - 18,600 - 18,600 - สํานักปลัดฯ

(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน 4 เครื่อง

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด - 6,000 6,000 - - สํานักปลัดฯ

ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อโปรแกรมออกแบบบัตร - 25,000 25,000 - - สํานักปลัดฯ

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน คาจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 13 คิว - 19,000 19,000 - - สํานักปลัดฯ

งานครัว จํานวน 1 เครื่อง

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง ขนาด - 38,000 38,000 - - สํานักปลัดฯ

งานครัว ไมนอยกวา 1.4 แรงมา จํานวน 4 เครื่อง

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง ขนาด - 20,000 20,000 - - สํานักปลัดฯ

งานครัว ไมนอยกวา 1.9 แรงมา จํานวน 2 เครื่อง

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องปมน้ํา จํานวน 4 ชุด - 500,000 500,000 - - สํานักปลัดฯ

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - 14,000 14,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอ LED ระบบสัมผัสหนาจอพรอมอุปกรณ - 2,800,000 2,800,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้ง ขนาดจอภาพไมนอยกวา

75 นิ้ว ความละเอียดไมนอยกวา 3840*2160

พิกเซล จํานวน 1 ชุด 

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน LED (LED TV) แบบ Smart tv - 64,000 64,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ชุด

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียด - 19,000 19,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล 

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูโชวกระจก แบบ 3 ชอง ขนาด - 75,000 75,000 - - สํานักปลัดฯ

ไมนอยกวา 120*44*200 ซม. จํานวน 5 ตู

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง มีที่ทาวแขน มีลอเลื่อน - 11,000 11,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาดไมนอยกวา 80 x 68 x 110 ซม. จํานวน 1 ตัว
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38 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 180 x 87 x - 24,900 24,900 - - สํานักปลัดฯ

76 ซม. จํานวน 1 ตัว พรอมตอตัวขาง ขนาดไมนอย

กวา 52x120x76 ซม. จํานวน 1 ตัว จํานวน 1 ชุด

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานไมเมลามีน ขนาดไมนอยกวา - 14,000 14,000 - - สํานักปลัดฯ

120*60*75 ซม. จํานวน 4 ตัว

40 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อกระจกโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา - 2,000 2,000 - - สํานักปลัดฯ

120*60*75 ซม. จํานวน 4 แผน

41 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิงสูงขนาดไมนอยกวา - 23,900 23,900 - - สํานักปลัดฯ

 64*78*113 ซม. แบบมีลอเลื่อน จํานวน 4 ตัว

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมไมเมลามีน ขนาดไมนอยกวา - 6,490 6,490 - - สํานักปลัดฯ

120*180*75 ซม. แบบมีลอเลื่อนจํานวน 4 ตัว

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ประชุม มีพนักพิง มีลอเลื่อน - 14,000 14,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาดไมนอยกวา 62*66*95 ซม. จํานวน 4 ตัว

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน ขนาดไมนอยกวา - 27,500 27,500 - - สํานักปลัดฯ

121.8 x 45 x 183 ซม. จํานวน 5 ตัว

45 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 ลิ้นชัก - 20,000 20,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาดไมนอยกวา 45*60*70 ซม. จํานวน 5 ตู

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง มีที่ทาวแขน - 90,000 90,000 90,000 90,000 สํานักปลัดฯ

มีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา 64 x 72 x 119 ซม.

จํานวน 20 ตัว

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโพเดียม ขนาดไมนอยกวา - 40,000 40,000 - - สํานักปลัดฯ

42*45*110 ซม. จํานวน 2 ตัว

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง จํานวน 1 เครื่อง - 30,000 30,000 - - สํานักปลัดฯ

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟาและ - 20,600 20,600 - - สํานักปลัดฯ

เขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น - 497,550 497,550 - - สํานักปลัดฯ

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 60,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง
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51 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง ทรงเตี้ย - 54,000 54,000 - - สํานักปลัดฯ

มีที่เทาแขน มีลอเลื่อน จํานวน 12 ตัว

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้แถวเปนเหล็กชุบ จํานวน 40 ชุด - 228,000 228,000 - - สํานักปลัดฯ

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง - 9,500 9,500 - - สํานักปลัดฯ

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - เย็น ชนิดตั้งพื้น - 12,000 12,000 - - สํานักปลัดฯ

แบบ 2 กอก จํานวน 2 เครื่อง

55 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นไม จํานวน 4 ตัว - 13,200 13,200 - - สํานักปลัดฯ

56 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็นสามลอ อเนกประสงค จํานวน 2 คัน - 7,000 7,000 - - สํานักปลัดฯ

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร - 2,576,000 2,576,000 - - สํานักปลัดฯ

และขนสง กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 2 คัน 

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน - 2,187,000 2,187,000 - - สํานักปลัดฯ

และขนสง 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี

หรือมีกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 3 คัน

59 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด - 400,000 400,000 - - สํานักปลัดฯ

60 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (AED) - 100,000 100,000 - - สํานักปลัดฯ

61 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น จํานวน 5 ตัว - 26,000 26,000 - - สํานักปลัดฯ

62 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 ตัว - 13,000 13,000 - - สํานักปลัดฯ

63 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใชติดตั้งภายใน - 500,000 500,000 - - สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

64 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปด - 4,000 4,000 - - สํานักปลัดฯ

มือจับฝง จํานวน 1 ตู

65 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูล็อกเกอร ขนาด 12 ชอง จํานวน 4 ตู - 27,200 27,200 - - สํานักปลัดฯ

66 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้เคานเตอร แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว - 4,000 4,000 - - สํานักปลัดฯ

67 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมี - 4,500 4,500 - - สํานักปลัดฯ

พนักพิง มีลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว
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68 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโซฟา จํานวน 1 ชุด - 25,900 25,900 - - สํานักปลัดฯ

69 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สนามกีฬา พรอมคาติดตั้ง สําหรับติดตั้ง - 1,200,000 1,200,000 - - สํานักปลัดฯ

ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 800 ตัว

70 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อซุมมานั่งสํารอง ชนิด 18 ที่นั่ง แบบ 2 ชั้น - 500,000 500,000 - - สํานักปลัดฯ

สําหรับติดตั้งภายในสนามฟุตบอล 1

ของสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

71 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดเคานเตอร พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด - 18,550 18,550 - - สํานักปลัดฯ

72 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจางเหมาจัดทําผามาน (มานมวน) พรอมคาติดตั้ง - 187,000 187,000 - - สํานักปลัดฯ

73 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card - 700 700 - - สํานักปลัดฯ

Reader) จํานวน 1 เครื่อง

74 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทรงกลม พรอมเกาอี้ - 15,000 15,000 - - สํานักปลัดฯ

แบบมีพนักพิง จํานวน 3 ชุด

75 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้อลูมิเนียม แบบมีพนักพิง - 165,000 165,000 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 30 ชุด 

76 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ภาคสนาม แบบมีพนักพิง - 96,000 96,000 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 60 ตัว

77 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 ตัว - 14,000 14,000 - - สํานักปลัดฯ

78 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 12 เครื่อง - 144,000 144,000 - - สํานักปลัดฯ

79 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานแบตเตอรี่ไรสาย จํานวน 1 เครื่อง - 7,000 7,000 - - สํานักปลัดฯ

80 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด - 67,400 67,400 - - สํานักปลัดฯ

และเผยแพร ไมนอยกวา 3,500 ANSILUMENS จํานวน 2 เครื่อง

81 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา คาจัดซื้อสกอรบอรดไฟฟา ขนาด - 550,000 550,000 - - สํานักปลัดฯ

2.50 x 4.00 ม. จํานวน 1 เครื่อง

82 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก - 49,500 49,500 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต พรอมกระจก 

83 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอย - 500,000 500,000 - - สํานักปลัดฯ

กวา 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

84 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 2 บานเปด มือจับฝง จํานวน 1 ตู - 4,000 4,000 - - สํานักปลัดฯ
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85 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูล็อกเกอร 12 ชอง จํานวน 4 ตู - 27,200 27,200 - - สํานักปลัดฯ

86 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้เคานเตอร มีพนักพิง จํานวน 2 ตัว - 4,000 4,000 - - สํานักปลัดฯ

87 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีพนักพิง มีลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว - 4,500 4,500 - - สํานักปลัดฯ

88 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโซฟา ประกอบดวย (โซฟายาว 1 ตัว + - 25,530 25,530 - - สํานักปลัดฯ

โซฟาเล็ก 2 ตัว + โตะกลาง 1 ตัว) จํานวน 1 ชุด

89 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดเคานเตอร จํานวน 1 ชุด - 18,550 18,550 - - สํานักปลัดฯ

90 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดผามาน (มานมวน) จํานวน 1 ชุด - 186,200 186,200 - - สํานักปลัดฯ

91 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด มือจับเขาควาย - 8,000 8,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาดไมนอยกวา 90 x 45 x 180 ซม. จํานวน 2 ตู

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

92 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง ขนาดไมนอยกวา - 4,500 4,500 - - สํานักปลัดฯ

90 x 30 x 170 ซม. จํานวน 1 ตู

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

93 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน(กระจกใส) - 4,500 4,500 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู จํานวน 1 ตู

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

94 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงคขาพับขนาดไมนอยกวา60x150 - 1,450 1,450 - - สํานักปลัดฯ

x75 ซม.จํานวน 1 ตัว (ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยองฯ)

สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

95 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต - 27,500 27,500 - - สํานักปลัดฯ

พรอมกระจก จํานวน 5 ตัว

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

96 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา64 x 65 x - 16,500 16,500 - - สํานักปลัดฯ

100 ซม.)จํานวน 3 ตัว(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยองฯ)

97 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก - 25,000 25,000 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง (ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยองฯ)

98 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง - 18,500 18,500 - - สํานักปลัดฯ

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)
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99 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ - 28,000 28,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

100 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเตาไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่อง - 13,000 13,000 - - สํานักปลัดฯ

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

101 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด - 12,100 12,100 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

102 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้รอตรวจ ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด - 3,500 3,500 - - สํานักปลัดฯ

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

103 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้จัดเลี้ยง ผลิตจากเหล็กแปบเหลี่ยม - 1,380 1,380 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 6 หุน ความหนา 1 มม.ชุบโครเมี่ยม ที่นั่งและ

พนักพิงหุมดวยหนังพียู จํานวน 2 ตัว

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

104 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด - 34,000 34,000 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 ชุด (ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

105 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง - 5,000 5,000 - - สํานักปลัดฯ

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

106 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED สี แบบที่ 1 - 10,000 10,000 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง(ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

107 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา - 15,000 15,000 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง(ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

108 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ํา - 50,000 50,000 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง(ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

109 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อหมอตมเครื่องมือ จํานวน 1 เครื่อง - 12,800 12,800 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย (ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

110 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (แบบแขนสอด) - 70,000 70,000 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง(ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)
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111 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต (แบบพกพา/เคลื่อนที)่ - 2,500 2,500 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง(ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

112 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อรถเข็นทําแผลพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน - 13,500 13,500 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย (ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

113 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องชั่งนําหนัก แบบดิจิตอล พรอมที่วัดสวนสูง - 20,000 20,000 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง(ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

114 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเตียงเฟาวเลอร แบบ ข ชนิดมือหมุน - 16,800 16,800 - - สํานักปลัดฯ

หรือการแพทย จํานวน 1 เตียง (ใชในหองพยาบาล สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

115 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็น ชนิดนั่ง จํานวน 1 คัน - 7,500 7,500 - - สํานักปลัดฯ

(ใชในหองพยาบาล อบจ.ระยอง สถานีขนสงแหงที่ 2ฯ)

116 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อไมโครโฟนไรสาย (ไมคลอย) - 56,600 56,600 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร แบบไมคคู 2 เครื่องเสียง พรอมอุปกรณ

จํานวน 2 ชุด (ใชในศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ)

117 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น - 497,550 497,550 - - สํานักปลัดฯ

มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู 

จํานวน 6 เครื่อง (ใชในศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงฯ)

118 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอแสดงสื่อประชาสัมพันธ แบบภายในอาคาร - 220,000 220,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ขนาด 75 นิ้ว พรอมติดตั้ง

119 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอแสดงสื่อประชาสัมพันธ แบบภายนอกอาคาร - 220,000 220,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร พรอมติดตั้ง

120 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย ติดตั้งภายใน - - 3,000,000 - - สํานักปลัดฯ

สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จํานวน 15 เครื่อง 

121 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเลนสกลองถายภาพระบบดิจิตอล - - 53,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ขนาด 70 - 200 mm

122 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน - - 51,000 - - สํานักปลัดฯ

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

123 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา - - 25,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาดไมนอยกวา 800 VA จํานวน 10 เครื่อง
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124 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) - - 14,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 16 ชอง จํานวน 5 เครื่อง 

125 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) - - 12,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 

126 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ ชนิด LED สี - - 10,000 - - สํานักปลัดฯ

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

127 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร - - 15,000 - - สํานักปลัดฯ

หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

128 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น - - 80,400 - - สํานักปลัดฯ

หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

129 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดนั่งขับ แบบ 3 พวงตัด เครื่องยนต - - 950,000 - - สํานักปลัดฯ

เบนซิน ขนาดไมนอยกวา 20 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

130 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อลําโพงแขวนผนัง ขนาด 30 วัตต จํานวน 7 ใบ - - 42,000 - - สํานักปลัดฯ

131 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องเลน DVD CD MP3 USB จํานวน 1 เครื่อง - - 5,000 - - สํานักปลัดฯ

132 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 240 วัตต จํานวน 1 เครื่อง - - 30,000 - - สํานักปลัดฯ

133 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อวอลลุมหรี่เสียงลําโพง 30 วัตต จํานวน 1 ตัว - - 2,500 - - สํานักปลัดฯ

134 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบ มือถือเดี่ยว จํานวน 1 ชุด - - 20,000 - - สํานักปลัดฯ

135 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี แบบ สมารททีวี - - 80,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

136 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อขายึดทีวีแบบแขวนเพดาน จํานวน 4 ชุด - - 10,000 - - สํานักปลัดฯ

137 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองแยกสัญญาณเขา 1 ออก 4 จํานวน 1 ตัว - - 10,000 - - สํานักปลัดฯ

138 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อสายสัญญาณ HDMI ยาว 20 เมตร จํานวน 4 เสน - - 8,000 - - สํานักปลัดฯ

139 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาขัดซื้อสายลําโพง จํานวน 60 เมตร - - 1,800 - - สํานักปลัดฯ

140 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้ออุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 งาน - - 15,000 - - สํานักปลัดฯ

141 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ คาจัดซื้อเครื่องจายกระแสไฟฟาและควบคุม - - 80,000 - - สํานักปลัดฯ

วิทยุ การสนทนา จํานวน 1 เครื่อง 

142 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อไมโครโฟนประชุม จํานวน 11 ชุด - - 192,500 - - สํานักปลัดฯ
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143 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อสายสัญญาณสําหรับไมโครโฟนประชุม - - 18,700 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ความยาว 1 เมตร จํานวน 11 เสน

144 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV - - 30,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ระดับความละเอียดจอภาพ 340x2160 พิกเซล

ขนาด 55 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

145 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมโลง ขนาด - - 32,000 - - สํานักปลัดฯ

150 x 60 x 175 ซม. จํานวน 8 ตัว

146 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมโลง ขนาด - - 5,000 - - สํานักปลัดฯ

80 x 60 x 75 ซม. จํานวน 2 ตัว

147 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะเขามุม ขนาด - - 10,000 - - สํานักปลัดฯ

65 x 65 x 75 ซม. จํานวน 4 ตัว

148 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 20 ตัว - - 100,000 - - สํานักปลัดฯ

149 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขง มอเตอรไฟฟา - 11,000 11,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 1 นิ้ว 1.5 แรงมา จํานวน 2 ตัว

150 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขง มอเตอรไฟฟา - 11,000 11,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงมา จํานวน 2 ตัว

151 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรอเนกประสงค - 700 700 - - สํานักปลัดฯ

(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง

152 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล - - 54,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ความละเอียดไมนอยกวา 21 ลานพิกเซล 

153 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเลนสกลองถายภาพระบบดิจิตอล - - 30,000 - - สํานักปลัดฯ

เผยแพร ขนาด 24 - 105 mm

154 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ คาจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟา - 1,000,000 1,000,000 - - สํานักปลัดฯ

ขนสง จํานวน 1 คัน

155 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ชนิดขอแข็ง ขนาดไมนอยกวา - 28,500 28,500 28,500 - สํานักปลัดฯ

งานครัว 1.4 แรงมา จํานวน 3 เครื่อง (ใชงานภายในศูนยบริการ

ปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง)
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156 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย - - 130,000 - สํานักปลัดฯ

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

157 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - - 22,000 - สํานักปลัดฯ

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

158 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไมนอยกวา - - - 5,600 - สํานักปลัดฯ

19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

159 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ - 88,100 88,100 88,100 - สํานักปลัดฯ

ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 2 เครื่อง

160 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อรถตัดหญา ชนิดนั่งขับ จํานวน 1 คัน - - - 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ

161 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 20 ตัว - - - 32,000 32,000 สํานักปลัดฯ

162 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม - - - 22,000,000 22,000,000 สํานักปลัดฯ

163 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการสภาฯ

164 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองกิจการสภาฯ

และขนสง

165 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการสภาฯ

166 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการสภาฯ
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167 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการสภาฯ

168 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการสภาฯ

169 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการสภาฯ

170 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีพนักพิงทรงเตี้ย มีลอเลื่อน - 31,500 18,000 22,500 22,500 กองกิจการสภาฯ

ขนาดไมนอยกวา 62 x 67 x 90 ซม. จํานวน 4 ตัว

171 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรหนาเมลามีน จํานวน 2 ตัว - 9,800 - - - กองกิจการสภาฯ

172 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร หนาไม จํานวน 3 ตัว - 10,500 - - - กองกิจการสภาฯ

173 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง - - 22,000 22,000 - กองกิจการสภาฯ

174 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจกแบบสูง - - 11,000 - - กองกิจการสภาฯ

ขนาดไมนอยกวา 90 x 45 x 180 ซม. จํานวน 2 ตู

175 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ - - 18,000 - - กองกิจการสภาฯ

ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

176 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (สําหรับงานสํานักงาน) - - 128,000 48,000 48,000 กองกิจการสภาฯ

จํานวน 5 เครื่อง

177 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน - - - 33,000 33,000 กองกิจการสภาฯ

กระจกใสแบบสูง จํานวน 6 ตู

178 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 5 ตู - - - 22,500 - กองกิจการสภาฯ

179 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก - - - 13,000 13,000 กองกิจการสภาฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว
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180 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีที่เทาแขน - - - - 22,500 กองกิจการสภาฯ

แบบมีพนักพิง มีลอเลื่อน จํานวน 5 ตัว

181 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองแผนฯ

182 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองแผนฯ

และขนสง

183 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองแผนฯ

184 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองแผนฯ

185 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองแผนฯ

186 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองแผนฯ

187 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองแผนฯ

188 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก - - 6,500 - - กองแผนฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

189 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานทรงเตี้ย มีที่เทาแขน - - 4,700 - - กองแผนฯ

แบบมีพนักพิง มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

190 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง - 5,000 5,000 - - กองแผนฯ

191 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด LED สี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองแผนฯ

แบบ Network 
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192 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด LED ขาว-ดํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองแผนฯ

แบบ Network 

193 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใชเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตัว - 4,500 4,500 - - กองแผนฯ

194 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรงสูง จํานวน 1 ตัว 4,500 4,500 - - กองแผนฯ

195 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก - 45,000 45,000 - - กองแผนฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต 

196 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ชนิดปอนกระดาษ A4 - 29,000 29,000 - - กองแผนฯ

อัตโนมัติไดไมนอยกวา 50 แผน สามารถสแกนเอกสาร

ได 2 หนา แบบอัตโนมัติจํานวน 1 เครื่อง

197 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อเครื่องยนตเรือรุน DL 40 WL - 200,000 200,000 - - กองแผนฯ

และขนสง Longshaft 20"/Tiller Handle จํานวน 2 เครื่อง

198 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ - 2,400,000 2,400,000  -  - กองแผนฯ

จํานวน 2 คัน

199 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอ LED ระบบสัมผัสหนาจอ พรอมอุปกรณที่ - 292,500 - - - กองแผนฯ

เผยแพร เกี่ยวของ พรอมติดตั้งขนาดจอภาพไมนอยกวา 75 นิ้ว 

ความละเอียดไมนอยกวา 3840*2160 พิกเซล 

จํานวน 1 ชุด  

200 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานไมเมลามีนขนาด  - 44,000 44,000 - - กองแผนฯ

ไมนอยกวา120*72*75 ซม. จํานวน 4 ตัว
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201 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิงทรงเตี้ย มีที่เทาแขน - 45,000 45,000 - - กองแผนฯ

มีลอเลื่อน

202 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง - - 22,000 - - กองแผนฯ

203 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง - 34,000 34,000 - - กองแผนฯ

204 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ - เกาอี้ - - 25,000 - - กองแผนฯ

โตะ = มอก.1494 - 2541 ระดับ 6

ขนาด 40 x 60 x 76 ซม.

เกาอี้ = มอก.1495 - 2541 ระดับ 6

ขนาด 38 x 39 x 46 ซม.

205 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร - - 6,500 - - กองแผนฯ

206 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู - 6,200 6,200 - - กองแผนฯ

207 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม ขนาด 40 ชอง จํานวน 2 ชั้น - 9,000 9,000 - - กองแผนฯ

208 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขนาดไมนอยกวา 62 x 67 x 90 ซม. - - - 9,000 - กองแผนฯ

209 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอม - 60,000 60,000 60,000 60,000 กองแผนฯ

อุปกรณครบชุด จํานวน 2 เครื่อง

210 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด LED/สี - - - 20,000 20,000 กองแผนฯ

แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

211 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร หนาเมลามีน ขนาด 4 ฟุต - 14,700 14,700 14,700 14,700 กองแผนฯ

มีลิ้นชักขาง ขนาดไมนอยกวา 120x72x75 เซนติเมตร 

212 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง

213 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองคลัง

และขนสง
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214 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง

215 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง

216 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง

217 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง

218 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง

219 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขาว-ดํา 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

แบบ Network จํานวน 5 เครื่อง

220 แผนงานบริหารงานทั่ไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต - - 13,000 13,000 13,000 กองคลัง

ขนาด 154 x 78 x 75 ซม.)

221 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 18,000 18,000 - - - กองคลัง

สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง

222 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิงมีที่เทาแขนมีลอเลื่อน 15,000 15,000 - - - กองคลัง

ขนาดไมนอยกวากวาง 62 x ยาว 67 x สูง 90 ซม.

จํานวน 3 ตัว

223 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค 4 ลอ ขนาด 6,500 6,500 - - - กองคลัง

ไมนอยกวา 100 ลิตร จํานวน 1 คัน

224 แผนงานบริหารงานทั่ไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก ขนาด 12,500 12,500 - - - กองคลัง

ไมนอยกวา 40*60/70 ซม. จํานวน 5 ตู

225 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 15,000 15,000 - - - กองคลัง

226 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะขาวขาพับ จํานวน 2 ตัว 4,000 4,000 - - - กองคลัง
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227 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําแบบ - 60,000 - - - กองคลัง

 Network สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

228 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อน จํานวน 4 ตู 20,000 20,000 - - - กองคลัง

229 แผนงานบริหารงานทั่ไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร  จํานวน 1 เครื่อง 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 กองคลัง

230 แผนงานบริหารงานทั่ไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค 4 ลอ ขนาด 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลัง

ไมนอยกวา 100 ลิตร จํานวน 1 คัน

231 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 4 เครื่อง - 8,000 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

232 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค ความเร็วในการพิมพ - 60,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง

ไมนอยกวา 480 ตัวอักษรตอวินาที จํานวน 1 เครื่อง

233 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิงมีที่เทาแขน มีลอเลื่อน - - 100,000 100,000 100,000 กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา กวาง 62 x ยาว 67 x สูง 90 ซม.

จํานวน 14 ตัว

234 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานที่รองรับน้ําหนักไมนอยกวา - - 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

150 - 200 กิโลกรัม จํานวน 2 ตัว

235 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงคขาพับขนาดไมนอยกวา - - 1,450 1,450 1,450 กองคลัง

60 x 150 x 75 ซม. จํานวน 1 ตัว

236 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้หัวโลน เกาอี้ไมยางขาเหล็ก ขนาดสูง - - 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 10 ตัว

237 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟาแบบตั้งโตะ ระบบ 2 ภาษา - - 40,000 40,000 40,000 กองคลัง

ไทย - อังกฤษ จํานวน 1 ตัว

238 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรแบบมีลิ้นชักขาง - - 4,900 4,900 4,900 กองคลัง

ขนาด 120 x 72 x 75 ซม. จํานวน 1 ตัว

239 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจกใส - - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 120x40x85 ซม  จํานวน 4 ตู

240 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง - - 14,000 14,000 14,000 กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 120x45x180 ซม จํานวน 2 ตู
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241 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กพรอม - - 21,000 21,000 21,000 กองคลัง

กระจกขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 3 ตัว

242 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน - - 840,000 840,000 840,000 กองคลัง

ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) จํานวน 2 ชุด

243 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง - - 360,000 360,000 360,000 กองคลัง

ขนาดไมนอยกวา 36000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง

244 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด - - 12,000 12,000 12,000 กองคลัง

ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

245 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา - 54,000 54,000 108,000 54,000 กองคลัง

แบบNetwork สําหรับกระดาษขนาด A3 

246 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA มีกําลังไฟฟา - - 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

ดานนอก ไมนอยกวา 800 VA (480watts) สามารถ

สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 8 เครื่อง

247 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

การโยธา

248 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กองชาง

การโยธา และขนสง

249 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

การโยธา เผยแพร

250 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

การโยธา

251 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

การโยธา

252 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

การโยธา

253 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชาง

การโยธา
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254 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถรางไฟฟา จํานวน 4 คัน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กองชาง

การโยธา และขนสง

255 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาคารุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถกอลฟไฟฟาไมนอยกวา 6 ที่นั่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 2 คัน

256 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาคารุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถกอลฟไฟฟาไมนอยกวา 4 ที่นั่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 2 คัน

257 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางาน ชนิดเหล็ก ขนาด - 65,000 65,000 - - กองชาง

การโยธา ไมนอยกวา 5 ฟุต พรอมกระจก  

258 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 17 ตัว - 83,300 83,300 - - กองชาง

การโยธา

259 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม ขนาด 40 ชอง - 27,000 - กองชาง

การโยธา จํานวน 6 ตู

260 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน - 27,000 27,000 - - กองชาง

การโยธา (กระจกใส) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 12 ตู

261 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กขนาด 10 ลิ้นชัก - 3,500 - - - กองชาง

การโยธา จํานวน 1 ตู

262 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก - 18,600 18,600 - - กองชาง

การโยธา

263 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ทรงเตี้ย - 135,000 135,000 135,000 135,000 กองชาง

การโยธา แบบมีพนักพิง มีลอเลื่อน จํานวน 30 ตัว
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264 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน - 300,000 - - - กองชาง

การโยธา ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 10 เครื่อง

265 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED - 30,000 - - - กองชาง

การโยธา ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

266 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด - 58,000 - - - กองชาง

การโยธา 1 kVA จํานวน 10 เครื่อง

267 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) - 1,628,000 - - - กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 2 คัน

268 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องวัดแสง - 8,000 - - - กองชาง

การโยธา หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง

269 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องวัดไฟฟา - 22,000 - - - กองชาง

การโยธา หรือการแพทย จํานวน 1 เครื่อง

270 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องตรวจสอบกราว - 17,000 - - - กองชาง

การโยธา หรือการแพทย แบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

271 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ คาจัดซื้อตะแกรงรอนทราย - 45,000 - - - กองชาง

การโยธา จํานวน 15 ใบ

272 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ คาจัดซื้อเครื่องกดคอนกรีตแบบดิจิตอล - 350,000 - - - กองชาง

การโยธา จํานวน 1 เครื่อง

273 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ คาจัดซอเครื่องเขยาตะแกรง - 20,000 - - - กองชาง

การโยธา จํานวน 1 เครื่อง
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274 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง - 9,500 9,500 - - กองชาง

การโยธา จํานวน 8 เครื่อง

275 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ - - 10,000,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 2 คัน

276 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม ขนาด 40 ชอง - - 18,000 - - กองชาง

การโยธา จํานวน 4 ตู

277 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ทรงเตี้ย แบบมีพนักพิง - - 135,000 - - กองชาง

การโยธา มีลอเลื่อน จํานวน 30 ตัว

278 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํารวจ คาจัดซื้อลอวัดระยะทาง - - 300,000 - - กองชาง

การโยธา จํานวน 20 อัน

279 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํารวจ คาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง - - 200,000 - - กองชาง

การโยธา จํานวน 20 อัน

280 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องตบดิน - - 20,000 - - กองชาง

การโยธา จํานวน 1 เครื่อง

281 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล - - 24,000 - - กองชาง

การโยธา หรือการแพทย 10 กิโลกรัม จํานวน 2 เครื่อง

282 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมชักฟวส - - 28,000 - - กองชาง

การโยธา จํานวน 1 อัน

283 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา - - 4,173,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 1 คัน

284 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน - - 3,960,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง 6 ลอ จํานวน 2 คัน

285 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ลอ - - 6,660,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง 2 เพลา จํานวน 2 คัน

286 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน - - 3,500,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 1 คัน

287 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถตักหนาขุดหลังชนิดลอยาง - - 3,300,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน
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288 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดบูมยาว - - 11,800,000 - - กองชาง

การโยธา และขนสง จํานวน 2 คัน

289 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิคชนิดลอยาง 4 ลอ พรอมบุงกี๋ - - 5,400,000 5,400,000 - กองชาง

การโยธา และขนสง ขนาดกําลังสุทธิสูงสุดไมนอยกวา 145 แรงมา 

290 แผนงานอุตสาหกรรมและ คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - กองชาง

การโยธา และขนสง พรอมเครื่องตัดหญาไหลทาง  

291 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัสดุฯ

292 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองพัสดุฯ

และขนสง

293 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัสดุฯ

294 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัสดุฯ

295 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัสดุฯ

296 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัสดุฯ

297 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองพัสดุฯ

298 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองพัสดุฯ

ทรงเตี้ย มีที่เทาแขน มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

299 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองพัสดุฯ

สงเอกสารไดครั้งละ 30 แผน จํานวน 2 เครื่อง

300 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา แบบ 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 กองพัสดุฯ

ตั้งโตะ จํานวน 2 เครื่อง

301 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 กองพัสดุฯ

ไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว
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302 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางเครื่องพิมพดีดไฟฟา 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองพัสดุฯ

ชนิดเหล็ก มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

303 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรไมเมลามีน จํานวน 1 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองพัสดุฯ

304 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ชนิดปอนกระดาษ A4 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 กองพัสดุฯ

อัตโนมัติไดไมนอยกวา50 แผน สามารถสแกนเอกสาร

ได 2 หนา แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

305 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง (สีเทา) ขนาดไมนอยกวา 31,500 31,500 - 31,500 31,500 กองพัสดุฯ

91.7 x ยาว 31 x สูง 176 ซม. จํานวน 7 ตู

306 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 2 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 12,400 12,400 - 12,400 12,400 กองพัสดุฯ

46.4 x ยาว 61.8 x สูง 71.8 ซม. จํานวน 4 ตู

307 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. - 40,000 40,000 40,000 40,000 กองพัสดุฯ

(แบบกํามะหยี่และมีลอเลื่อน) จํานวน 2 อัน

308 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 20 ชอง (สีเทา) ขนาดไมนอยกวา 15,200 15,200 - - - กองพัสดุฯ

90 x ยาว 30 x สูง 95 ซม. จํานวน 4 ตู

309 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด ขนาดไมนอย 8,000 8,000 - - - กองพัสดุฯ

กวา 90 x ยาว 45 x สูง 180 ซม. จํานวน 2 ตู 

310 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต - 25,000 - - - กองพัสดุฯ

311 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 26,000 26,000 - - - กองพัสดุฯ

ขนาด 4 ฟุต ขนาดไมนอยกวา120 x 45 x 180 ซม. 

จํานวน 4 ตู

312 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต - - 45,000 45,000 45,000 กองพัสดุฯ

ขนาดไมนอยกวา 150x40x85 ซม. จํานวน 10 ตู

313 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางาน 4 ฟุต จํานวน 5 ตัว - 27,500 - 27,500 27,500 กองพัสดุฯ

314 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว - 22,500 - 22,500 22,500 กองพัสดุฯ

315 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง (สีเทา) ขนาด - - 225,000 225,000 31,500 กองพัสดุฯ

ไมนอยกวา 90x30x170 ซม. จํานวน 50 ตู

316 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ - - 44,000 44,000 44,000 กองพัสดุฯ

ขนาดไมนอยกวา 150x40x85 ซม. จํานวน 10 ตู
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317 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน - - 18,000 18,000 18,000 กองพัสดุฯ

(กระจกใส) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู

318 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น - - 7,500 7,500 7,500 กองพัสดุฯ

แบบ 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง

319 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ - - 85,000 80,000 80,000 กองพัสดุฯ

ครบชุด จํานวน 5 ชุด

320 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 5 เครื่อง - 14,000 14,000 14,000 กองพัสดุฯ

321 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร - - 14,000 14,000 14,000 กองพัสดุฯ

LED ขาว - ดํา จํานวน 5 เครื่อง

322 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร - - 14,000 14,000 14,000 กองพัสดุฯ

LED สี  จํานวน 3 เครื่อง

323 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็น ขนาดบรรจไมนอยกวา - - 8,000 8,000 - กองพัสดุฯ

65 ลิตร มีลอ 4 ลอ จํานวน 1 คัน

324 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ จํานวน 4 อัน - - 40,000 40,000 - กองพัสดุฯ

325 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

326 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

327 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

328 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

329 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

330 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

331 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
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332 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องชวยชีวิตแบบตัด - ถาง 2,000,000 2,000,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

หรือการแพทย จํานวน 1 ชุด

333 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน 4 ตู 12,400 12,400 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

334 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 22,000 22,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

กระจกใสแบบสูง จํานวน 4 ตู

335 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองดิจิตอลความละเอียด 30,000 30,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

เผยแพร ไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

336 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศนสี LED (LED/TV) 13,000 13,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

เผยแพร ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

337 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 44,000 44,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

338 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน - 16,500 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 3 ตู

339 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด - 19,500 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 3 ตัว

340 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็น จํานวน 2 คัน 5,000 5,000 5,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

341 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร หนาเมลามีน ขนาด 3 ฟุต - 15,000 15,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

จํานวน 3 ตัว

342 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด - 13,000 13,000 13,000 13,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว

343 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานทรงเตี้ย แบบมี - 9,000 9,000 9,000 9,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

พนักพิง มีลอเลื่อน จํานวน 2 ตัว

344 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค 4 ลอ ขนาด 13,000 13,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ไมนอยกวา 100 ลิตร  จํานวน 2 คัน
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345 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อน จํานวน 4 ตู 20,000 20,000 20,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

346 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง - 11,600 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

347 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน - 60,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

348 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA - 17,700 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

(600 WattsX จํานวน 3 เครื่อง

349 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย - 130,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

350 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ - 23,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

Access Point แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

351 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) - 6,200 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

352 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค - 42,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

353 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะสําหรับ - 37,600 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

แสดงผลไดอยางนอย 3 จอ จํานวน 1 เครื่อง

354 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 2 kVA - 13,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

(1,200 Watts) จํานวน 1 เครื่อง

355 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - 2,050,000 2,050,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 2 คัน

356 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ - 600,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

หรือการแพทย คารบอนมอนนอกไซตในบรรยากาศ จํานวน 1 เครื่อง

357 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศ - 600,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

หรือการแพทย คารบอนมอนนอกไซตในบรรยากาศ จํานวน 1 เครื่อง

258 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ คาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ - 50,000 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ดาวเทียม (GPS) จํานวน 2 เครื่อง

359 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED) แบบ Smart TV  - 79,500 - - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
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360 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน - - 22,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 4 ตู

361 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อตูเย็น 16 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู - - 25,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

362 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อเรือยาง - - 560,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง จํานวน 2 ลํา

363 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถยนตตรวจวัดคุณภาพอากาศ ชนิด 6 ลอ - - 18,000,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง จํานวน 1 คัน พรอมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ

อากาศเคลื่อนที่ ประกอบดวย

1.เครื่องตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศ

2.เครื่องตรวจวัดกาซโอโซน

3.เครื่องตรวจวัดกาซคารบอนมอนนอกไซด

4.เครื่องตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน

5.เครื่องตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด

6.เครื่องตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย

7.เครื่องตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา

364 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ พรอมติดตั้งหองเย็น - - 2,800,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง เก็บขนมูลฝอย ติดเชื้อ จํานวน 1 คัน

365 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ลอ แบบอัดทาย ตูบรรทุก - - 12,000,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง มูลฝอยความจุไมนอยกวา 10 ลบ.ม. จํานวน 4 คัน

366 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง - - 380,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

367 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อถังอากาศสํารอง - - 22,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

หรือการแพทย จํานวน 4 ถัง

368 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อกระดานชวยชีวิต - - 204,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

หรือการแพทย จํานวน 3 ตัว

369 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องช็อตกระตุนหัวใจ - - 210,000 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

หรือการแพทย จํานวน 3 ชุด

370 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู - - 6,200 - - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

371 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 4 ตู - - 18,000 - 18,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
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372 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน - - - 16,500 16,500 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 3 ตู

373 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร หนาเมลามีน จํานวน 5 ตัว - - - 15,000 15,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

374 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) - - - 957,000 957,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง จํานวน 1 คัน

375 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อเจ็ทสกี - - - 270,000 - กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

และขนสง จํานวน 1 ลํา

376 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง - - - - 35,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

จํานวน 1 เครื่อง

377 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟาและ - - - - 18,000 กองทรัพยากรธรรมชาติฯ

เขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง

378 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการเจาหนาที่

379 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองการเจาหนาที่

และขนสง

380 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการเจาหนาที่

เผยแพร

381 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการเจาหนาที่

382 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการเจาหนาที่

383 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการเจาหนาที่

384 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการเจาหนาที่

385 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 20 ชอง จํานวน 2 ตู 5,600 5,600 - - - กองการเจาหนาที่

386 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 30,000 30,000 - - - กองการเจาหนาที่

387 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 11,000 11,000 22,000 - - กองการเจาหนาที่

388 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 22,500 22,500 20,000 10,000 10,000 กองการเจาหนาที่
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389 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 6 ฟุต 15,000 15,000 - - - กองการเจาหนาที่

390 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะไมพรอมเกาอี้ สําหรับ 27,000 27,000 - - - กองการเจาหนาที่

รับรองผูมาติดตอราชการ จํานวน 2 ชุด

391 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จํานวน 6 ตู 33,000 33,000 - - - กองการเจาหนาที่

392 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู 15,000 15,000 - - - กองการเจาหนาที่

393 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรไมเมลามีน จํานวน 5 ตัว 25,000 25,000 - - - กองการเจาหนาที่

394 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อบอรดประชาสัมพันธขนาด 1.20 x  2.40 เมตร 20,000 20,000 - - - กองการเจาหนาที่

แบบกํามะหยี่และมีลอเลื่อน

395 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟาสแตนเลส ขนาด 25,000 25,000 - - - กองการเจาหนาที่

ความจุไมนอยกวา 14 ลิตร จํานวน 2 ถัง

396 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 17,000 17,000 - - 17,000 กองการเจาหนาที่

ชนิดเลเซอร/ชนิดLED สี จํานวน 1 เครื่อง

397 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 15,000 15,000 - - 15,000 กองการเจาหนาที่

ขาว-ดํา แบบ Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

398 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 128,000 128,000 - 32,000 32,000 กองการเจาหนาที่

399 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 800 VA 20,000 20,000 - 5,000 5,000 กองการเจาหนาที่

400 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูวางทีวี จํานวน 2 ตู - - 13,000 - - กองการเจาหนาที่

401 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด - - 20,000 - - กองการเจาหนาที่

ประกอบดวย โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว

โซฟาขนาด 1 ที่นั่ง 2 ตัว , โตะกลาง 1 ตัว

402 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต - - 22,000 - - กองการเจาหนาที่

พรอมกระจก จํานวน 4 ตัว

403 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิงทรงเตี้ย มีลอเลื่อน - - 20,000 - - กองการเจาหนาที่

ขนาดไมนอยกวา 62x67x90 ซม. จํานวน 4 ตัว

404 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟาแบบตั้งโตะ - - 25,000 25,000 - กองการเจาหนาที่

ระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ จํานวน 1 เครื่อง

405 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - 32,000 - 16,000 กองการเจาหนาที่

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
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406 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV - - 14,000 - - กองการเจาหนาที่

เผยแพร ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

407 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หนวยความจํา - - - - 24,000 กองการเจาหนาที่

ไมนอยกวา 16 GB จํานวน 3 เครื่อง

408 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

409 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

และขนสง

410 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

เผยแพร

411 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

412 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

413 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

414 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนวยตรวจสอบภายใน

415 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 32,000 - 32,000 - - หนวยตรวจสอบภายใน

416 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาว - ดํา 20,000 - 40,000 - - หนวยตรวจสอบภายใน

แบบ Network จํานวน 3 เครื่อง 

417 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 6,200 - 6,200 - - หนวยตรวจสอบภายใน

418 แผนงานริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคส จํานวน 1 เครื่อง - 21,000 21,000 - - หนวยตรวจสอบภายใน

419 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการศึกษาฯ

ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ
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420 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กองการศึกษาฯ

และขนสง ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ

421 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการศึกษาฯ

เผยแพร ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ

422 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการศึกษาฯ

ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ

423 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการศึกษาฯ

ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ

424 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการศึกษาฯ

ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ

425 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองการศึกษาฯ

ร.ร.ในสังกัดอบจ.ระยองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวฯ

426 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น -           7,200 - - - กองการศึกษาฯ

427 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -    1,025,000 1,025,000 - - กองการศึกษาฯ

และขนสง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
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428 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนา  -  - 500,000  -  - กองการศึกษาฯ

429 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม  -  - 36,000  -  - กองการศึกษาฯ

430 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออก  -  - 15,000  -  - กองการศึกษาฯ

431 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก   - 480,000  -  - กองการศึกษาฯ

432 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  -  - 20,000  -  - กองการศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง

433 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม ชนิด 40 ชอง จํานวน 30 ตู  -  - 135,000  -  - กองการศึกษาฯ

434 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง  -  - 91,000  -  - กองการศึกษาฯ

435 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหมูบูชา ไมนอยกวา 9 หมู  -  - 17,000  -  - กองการศึกษาฯ

436 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  -  - 90,000  -  - กองการศึกษาฯ

437 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก พรอมโตะกลาง  -  - 32,000  -  - กองการศึกษาฯ

438 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเรียงเอกสาร  -  - 200,000  -  - กองการศึกษาฯ

439 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก  -  - 28,000  -  - กองการศึกษาฯ

440 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 1 บาน 6 ลิ้นชัก  -  - 15,000  -  - กองการศึกษาฯ



หนา 740

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

441 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน แบบทึบ  -  - 13,000  -  - กองการศึกษาฯ

442 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมวงรี สําหรับ 6 ที่นั่ง พรอมเกาอี้  -  - 51,000  -  - กองการศึกษาฯ

443 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมวงรี สําหรับ 14 ที่นั่ง พรอมเกาอี้  -  - 130,000  -  - กองการศึกษาฯ

444 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน แบบกระจก  -  - 13,000  -  - กองการศึกษาฯ

445 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร พรอมเกาอี้  - 39,000  -  - กองการศึกษาฯ

446 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้  -  - 48,000  -  - กองการศึกษาฯ

447 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหาร  -  - 10,000  -  - กองการศึกษาฯ

448 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร  -  - 62,500  -  - กองการศึกษาฯ

449 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  -  - 35,200  -  - กองการศึกษาฯ

450 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  -  - 22,000  -  - กองการศึกษาฯ

451 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  -  - 27,500  -  - กองการศึกษาฯ

พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

452 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ  -  - 36,000  -  - กองการศึกษาฯ

453 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนหองประชุมระบบดิจิตอล  -  - 300,000  -  - กองการศึกษาฯ

454 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  -  - 230,000  -  - กองการศึกษาฯ

455 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน  -  - 32,000  -  - กองการศึกษาฯ

456 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  -  - 40,000  -  - กองการศึกษาฯ

หรือชนิด LED สี แบบ Network 

457 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED  -  - 105,000  -  - กองการศึกษาฯ

ขาวดํา ชนิด Network แบบ 2 (33 หนา/นาท)ี
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458 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  -  - 169,000  -  - กองการศึกษาฯ

459 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท  -  - 15,000  -  - กองการศึกษาฯ

460 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นชนิด 5 หัวกอก พรอมกรอง  -  - 250,000  -  - กองการศึกษาฯ

ระบบแบบ 5 ขั้นตอน ติดตั้งภายในเครื่อง

461 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น ชนิด 2 หัวกอก  -  - 20,000  -  - กองการศึกษาฯ

462 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเย็น แบบ 2 ประตู ขนาด 13 คิวบิกฟุต  -  - 37,000  -  - กองการศึกษาฯ

463 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต  -  - 26,000  -  - กองการศึกษาฯ

464 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ไทย/อังกฤษ  -  - 28,000 28,500 28,500 กองการศึกษาฯ

465 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องเลน ดีวีดี พรอมชั้นวาง  -  - 36,000 36,000 36,000 กองการศึกษาฯ

466 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง  -  - 25,000 26,000 26,000 กองการศึกษาฯ

467 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อฉากกั้น พารทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย  -  - 45,000  -  - กองการศึกษาฯ

468 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางเครื่องโทรสาร  -  - 3,000  -  - กองการศึกษาฯ

469 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหินออน พรอมเกาอี้ แบบมีพนักพิง  -  - 83,200  -  - กองการศึกษาฯ

470 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็ก - - 13,000 13,000 13,000 กองการศึกษาฯ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว

471 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง มีที่ทาวแขน - - 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษาฯ

มีลอเลื่อน ขนาดไมนอยกวา62x67x90 ซม.จํานวน 2 ตัว

472 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด ขนาดไมนอย - - 24,000 24,000 24,000 กองการศึกษาฯ

กวา 90x ยาว 45 xสูง 180 ซม. จํานวน 6 ตู

473 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ชนิด 2 บาน - - 33,000 33,000 33,000 กองการศึกษาฯ

จํานวน 6 ตู

474 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรไมเมลามีน จํานวน 2 ตัว - - 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ

475 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานจํานวน 5 เครื่อง - - 85,000 85,000 85,000 กองการศึกษาฯ

476 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน - - 60,000 60,000 60,000 กองการศึกษาฯ

ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

477 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก - - 66,000 66,000 66,000 กองการศึกษาฯ

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง
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478 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา - - 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

ขนาด 800 VA จํานวน 20 เครื่อง

479 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา - - 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ

ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

480 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี - - 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

ชนิด NetWork แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

481 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction - - 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ

เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 2 เครื่อง

482 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องถายภาพโดยอากาศยานไรคนขับ - - 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษาฯ

(โดรน) พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ จํานวน 1 เครื่อง

483 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) - - 18,000 18,000 - กองการศึกษาฯ

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 

484 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเลเซอรพอทยเตอร พรอมอุปกรณครบชุด - - 5,000 5,000 - กองการศึกษาฯ

จํานวน 2 ชุด 

485 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 2 เครื่อง - - 5,000 5,000 - กองการศึกษาฯ

 

486 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ชั้นวางรองเทาครุภัณฑสํานักงาน - 500,000      - - - กองการศึกษาฯ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใชสําหรับอุทยานการเรียนรูระยอง (อุทยานการเรียนรูฯ)

487 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้ออุปกรณอานและเขียนขอมูลแผน RFID - 200,000      - - - กองการศึกษาฯ

จํานวน 3 ชุด (เปนอุปกรณเฉพาะ (อุทยานการเรียนรูฯ)

ใชสําหรับอุทยานการเรียนรูระยอง

488 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพบัตรสมาชิก RFID - 50,000        - - - กองการศึกษาฯ

(ใชสําหรับอุทยานการเรียนรูระยอง) (อุทยานการเรียนรูฯ)

489 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรขนาดไมนอยกวา - 2,000 - - - กองการศึกษาฯ

120*60*75 ซม. จํานวน 1 ตัว (อุทยานการเรียนรูฯ)

490 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ - 47,000 - - - กองการศึกษาฯ

และเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง (อุทยานการเรียนรูฯ)
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491 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูใสเอกสาร จํานวน 4 ตัว และครุภัณฑ - - 25,000 - - กองการศึกษาฯ

สํานักงานอื่นๆ ใชสําหรับอุทยานการเรียนรูระยอง (อุทยานการเรียนรูฯ)

492 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อระบบประชาสัมพันธบนโทรทัศนผานเครือขาย - - 200,000 - - กองการศึกษาฯ

เผยแพร พรอมติดตั้งประกอบดวย โทรทัศนสีจอ LED ขนาด 55 นิ้ว (อุทยานการเรียนรูฯ)

ชุดแขวนจอ อุปกรณรับ-สง สัญญาณภาพและเสียง

ผานเครือขาย

493 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟฟา - - 6,000 - - กองการศึกษาฯ

จํานวน 3 เครื่อง (อุทยานการเรียนรูฯ)

494 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ คาจัดซื้อกลองวงจรปด - - 24,000 - - กองการศึกษาฯ

วิทยุ จํานวน 2 ตัว (อุทยานการเรียนรูฯ)

495 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้กลมหนาไม ขาเหล็ก  จํานวน 300 ตัว - 450,000 450,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

496 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารทึบ จํานวน 30 ตู - 16,500 16,500 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

497 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 40 ชอง จํานวน 5 ตู - 22,500 22,500 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

498 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด - 80,000 800,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ขาว - ดํา จํานวน 10 เครื่อง

499 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดระบบไฟฟา - 25,000 25,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

2 ระบบ จํานวน 1 เครื่อง

500 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็น จํานวน 5 คัน - 25,000 25,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

501 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ชนิด 2 รู - 6,000 6,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง

502 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้บุนวม ขาเหล็ก - 1,100,000 1,100,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

503 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง - 18,000 18,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

504 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ชนิด DSLR - 164,700 164,700 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เผยแพร พรอมเลนสและอุปกรณเสริม จํานวน 3 ชุด

505 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ความละเอียด - 109,800 109,800 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เผยแพร ภาพ 6,000x40,000 จํานวน 2 ชุด



หนา 744

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

506 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องซักผา ขนาด 15 กก. จํานวน 3 เครื่อง - 54,000 54,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

507 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อรถเข็น ชนิดนั่ง จํานวน 1 คัน - 6,900 6,900 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และการแพทย

508 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อบันได 2 ขั้น ขึ้นเตียง - 2,000 2,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และการแพทย จํานวน 1 อัน

509 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องชั่งน่ําหนัก แบบดิจิตอล - 20,000 20,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และการแพทย พรอมที่วัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง

510 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อหมอตมเครื่องมือ - 13,000 13,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และการแพทย จํานวน 1 หมอ

511 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - เย็น แบบ - 26,000 26,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และการแพทย ตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง

512 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แบบ - 32,000 32,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เคลื่อนที่ แรงดัน 80-150 บาร จํานวน 2 เครื่อง

513 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานไรสาย ขนาด 10.8 V  จํานวน 1 ตัว - 4,000 4,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

514 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานไฟฟา ระบบโรตารี่ (220 vac) จํานวน 1 ชุด - 13,500 13,500 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

515 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อประแจบล็อก ระบบเมทริก จํานวน 1 ชุด - 5,000 5,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

516 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อหินเจียรมือ จนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 ตัว - 2,600 2,600 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

517 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อประแจคอมา ขนาด 30 - 40 นิ้ว จํานวน 4 ตัว - 8,800 8,800 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

518 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องปมน้ําในอาคารสูบน้ําได 20 - 95 ลิตร/นาที - 468,000 468,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ระบบ 380 V.1 จํานวน 26 เครื่อง

519 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องปมน้ําหอยโขง นอกอาคาร สูบน้ําได 200 - - 438,000 438,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

700 ลิตร/นาที ระบบ 380 V. แรงมา จํานวน 12 เครื่อง 

520 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จํานวน 6 เครื่อง - - 3,000,000   3,000,000   3,000,000   ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

521 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองถายภาพพรอมวีดีโอ จํานวน 2 ตัว - - 160,000      160,000      160,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

522 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองถายภาพ Mirrorless พรอมเลนส จํานวน 2 ตัว - - 160,000      160,000      160,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

523 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร - - 200,000      200,000      200,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง
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524 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร - - 450,000      450,000      450,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา-สี)  จํานวน 1 เครื่อง

525 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง - - 180,000      180,000      180,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

526 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็นของ 4 ลอ จํานวน 4 คัน - - 12,000        12,000        12,000        ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

527 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง - - 50,000        50,000        50,000        ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

528 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 3 ชุด - - 25,500        25,500        25,500        ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

529 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 600 ชุด - - 1,440,000   1,440,000   1,440,000   ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

530 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะมานั่งหินออน พรอมมานั่งยาว จํานวน 6 ชุด - - 54,000        54,000        54,000        ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

531 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมวงรี 10 ที่นั่ง ขนาดไมนอยกวา - - 96,000 96,000 96,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

240x120x75 ซม.  จํานวน 6 ตัว 

532 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก มีกระจก - - 351,000 351,000 351,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ขนาด 5 ฟุต จํานวน 54 ตัว

533 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก มีกระจก - - 165,000 165,000 165,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 30 ตัว

534 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดเกาอี้สํานักงาน จํานวน 60 ตัว - - 270,000 270,000 270,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

535 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV - - 2,172,500 2,172,500 2,172,500 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เผยแพร ขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว จํานวน 79 เครื่อง

536 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอประชาสัมพันธ LED พรอมติดตั้ง - - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เผยแพร แบบภายนอก 2 จอ , แบบภายใน 1 จอ

537 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา 62x67x90 ซม. - - 135,000 135,000 135,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

จํานวน 30 ตัว

538 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย คาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา หนาจอดิจิตอล - - 6,000          6,000          6,000          ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

มีผาพันแขน จํานวน 2 เครื่อง

539 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด -  - 50,000 50,000 50,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เผยแพร ไมนอยกวา 24.2 ลาน พิกเซล จํานวน 1 ตัว

540 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองถายวีดีโอ จํานวน 1 ตัว -  - 60,000 60,000 60,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

541 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อหลังคารถบรรทุก - - 32,400        32,400        32,400        ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และขนสง ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 หลัง
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542 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถยนตปรับอากาศ - - 3,000,000   3,000,000   3,000,000   ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และขนสง 50 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน

543 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อลิฟทโดยสาร พรอมติดตั้ง - - 5,842,200   5,842,200   5,842,200   ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

และขนสง จํานวน 4 ชุด 

544 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ คาจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง - - 2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

วิทยุ ทั้งภายในและภายนอก

545 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว-ดํา ชนิด - - 225,000      225,000      225,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

Network แบบที่ 2 จํานวน 15 เครื่อง

546 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ - - 135,000      135,000      135,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 5 เครื่อง

547 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร คาจัดซื้อเครื่องปมน้ํา - - 500,000      500,000      500,000      ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

548 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูบานเลื่อน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

549 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑกีฬา คาจัดซื้อครุภัณฑกีฬา เชน กระสอบทราย 300,000 - - 300,000 300,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

เสาแขวนกระสอบทราย ผาปูเวทีมวย

เปาหุนชกมวย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

550 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 2,450,700 265,700 103,700 103,700 103,700 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

551 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 168,800 168,800 168,800 168,800 168,800 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

552 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมชนิดตางๆ 300,000 120,000 68,000 - - ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

553 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาเชาเครื่องถายเอกสาร - -       504,000       504,000       504,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

554 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด 5,594,040    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

555 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 32 เครื่อง - -       192,000       192,000       192,000 ร.ร.มัธยมตากสินระยอง

556 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ เครื่องยนต 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

และขนสง ดีเซล จํานวน 1 คัน ตากสินระยอง

557 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน - - 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

พรอมใชงาน จํานวน 150 เครื่อง ตากสินระยอง

558 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง - - 172,000 172,000 172,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 40 เครื่อง ตากสินระยอง
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559 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะ และเกาอี้ นักเรียน - - 200,000 - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง

560 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ เกาอี้ ทํางาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

สําหรับครู ตากสินระยอง

561 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกระดานไวทบอรด - - 800,000 - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

พรอมติดตั้งในหองเรียน ตากสินระยอง

562 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียนพรอมทั้งสื่อและ - - 1,000,000 - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

อุปกรณประกอบการเรียนการสอนครบชุด ตากสินระยอง

563 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑประจําหอง - - 250,000 150,000 150,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ปฏิบัติการเรียนการสอน ตากสินระยอง

564 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบพรอมติดตั้ง - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ใชงานภายในหองปฏิบัติการสอน 8 กลุมสาระฯ ตากสินระยอง

565 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบพรอมติดตั้ง - - 1,200,000 1,200,000 - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

เผยแพร ใชงานภายในหองปฏิบัติการสอน 8 กลุมสาระฯ ตากสินระยอง

566 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการเรียนการสอน - - 2,900,000 2,900,000 - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

พรอมใชงาน จํานวน 150 เครื่อง ตากสินระยอง

567 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก - - 43,000 43,000 - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ตากสินระยอง

568 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ และเกาอี้ นักเรียน - - 200,000 - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง

569 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ เกาอี้ ทํางานสําหรับครู - - 150,000 - ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง

570 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะ เกาอี้  จํานวน ๓๐๐ ชุด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง

571 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะรับประทานอาหารพื้นสแตนเลส ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

พรอมเกาอี้ สําหรับนักเรียน ตากสินระยอง

572 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อรถตัดหญาแบบเข็น ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง
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573 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะ เกาอี้  จํานวน  6๐  ชุด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง

574 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV - - 600,000 600,000 600,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

เผยแพร ขนาดไมนอยกวา 65 นิ้ว จํานวน 15 เครื่อง ตากสินระยอง

575 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ - - 200,000 - 200,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

(Ink Tank printer) จํานวน 40 เครื่อง ตากสินระยอง

576 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับประมวลผล - - 1,000,000 - 1,000,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

 จํานวน 40 เครื่อง ตากสินระยอง

577 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ คาจัดซื้อรถยนตโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง - 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 กองการศึกษาฯ

ขนสง ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน ร.ร.อนุบาลนานาชาติ

ตากสินระยอง

578 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ตู เกาอี้ ชั้นวางของ บานคาย(วัดหวายกรอง)

579 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

580 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑดนตรี คาจัดซื้อครุภัณฑดนตรีวงโยธวาทิต 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

581 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะ เกาอี้ โรงอาหาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

582 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

และขนสง 120 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ บานคาย(วัดหวายกรอง)

583 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร บานคาย(วัดหวายกรอง)
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584 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อ/คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60 เครื่อง 632,000 632,000 632,000 632,000 632,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมระบบ ปฏิบัติการ Windows แบบ oem บานคาย(วัดหวายกรอง)

พรอมเครื่องสํารองไฟ

585 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาเชาเครื่องถายเอกสาร - - 500,000 500,000 500,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมติดตั้ง บานคาย(วัดหวายกรอง)

586 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ -    1,994,400 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมติดตั้ง บานคาย(วัดหวายกรอง)

587 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต -       231,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 42 ตัว พรอมกระจก บานคาย(วัดหวายกรอง)

588 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบลอเลื่อน -       315,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 70 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

589 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา -       180,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

(62x67x90 ซม.) จํานวน 40 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

590 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรความละเอียด -       120,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ระดับ Full HD พรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

591 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา -         18,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

แบบสงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน จํานวน 1 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

592 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลมแบบเจาะ -         18,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

กระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)
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593 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร -         28,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 2 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

594 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร -         36,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 3 จํานวน 1 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

595 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว -       250,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมติดตั้ง จํานวน 100 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

596 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโคมไฟถายภาพและวีดีโอ -         30,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 1 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

597 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุม แบบพับได มีลอเลื่อน -       880,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

มีแผนบังหนาโตะ ความกวางไมนอยกวา บานคาย(วัดหวายกรอง)

150 เซนติเมตร จํานวน 80 ตัว

598 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้จัดเลี้ยง จํานวน 225 ตัว -       270,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

599 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคทอปโตะไม Particle ปดPoard -       150,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ขอบ PVC Edge อยางหนาโครงขาพน Epoxy กันสนิม บานคาย(วัดหวายกรอง)

ขนาด (150x60x75) กวางxลึกxสูง จํานวน 100 ตัว

600 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง แรงดันไมนอยกวา -         30,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

160 BAR กําลังไฟไมนอยกวา 2400 WATT บานคาย(วัดหวายกรอง)

601 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อฉากกั้นหอง -       200,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)
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602 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กบานเปดทึบ จํานวน 40 ตู -       220,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

603 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อมานกรองแสง -    1,500,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

604 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อกระดานไวทบอรดแมเหล็ก -       454,740       400,000       400,000       400,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมติดตั้ง บานคาย(วัดหวายกรอง)

605 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเวทีสําเร็จรูป ขนาด 5 x10 เมตร -       500,000   -     -     -   ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมฉากหลัง บานคาย(วัดหวายกรอง)

606 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน โตะคอมพิวเตอร จํานวน 75 ตัว -       262,500   -     -     -   ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

607 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บกุญแจ เก็บได -           9,620 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ไมนอยกวา 90 ชุด จํานวน 2 ตู บานคาย(วัดหวายกรอง)

608 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ 3 ที่นั่ง แบบเหล็ก -         53,040 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 6 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

609 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้แลคเชอร แบบพับได -       450,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ที่นั่งและพนักพิงพลาสติก จํานวน 250 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

610 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค -       500,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หนาโตะมีลอเลื่อน จํานวน 40 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

611 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ขาเหล็ก -         60,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 50 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

612 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงคขาพับ -         72,500 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 50 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

613 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงคแบบทรงสูง -         36,140 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 2 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)
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614 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อกระดานกรีนบอรดไรฝุน -         80,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมติดตั้ง บานคาย(วัดหวายกรอง)

615 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะสแตนเลส พรอมเกาอี้ -       900,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 5 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

616 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้นักเรียน -         36,750 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 35 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

617 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมสําหรับ 20 ที่นั่ง -       100,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 1 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

618 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมสําหรับ 8 - 10 ที่นั่งขนาด -         60,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

(240 x 90 x 75) กวางxลึกxสูง จํานวน 3 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

619 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อผามาน พรอมติดตั้ง -       200,000 200,000 - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

620 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน -         92,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

621 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน -         60,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

622 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA -       420,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 150 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

623 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดําชนิด -         86,900 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาท)ี จํานวน 11 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

624 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง -         47,300 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 11 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

625 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction -           9,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา บานคาย(วัดหวายกรอง)

626 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ -       530,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 20 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

627 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายวีดีโอ ความละเอียดระดับ -         80,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร 4K พรอมอุปกรณเสริม จํานวน 1 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)
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628 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล -         19,300 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร ความละเอียด 20 ลาน พิกเซล จํานวน 1 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

629 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง พรอมอุปกรณ -       200,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร พรอมติดตั้ง สําหรับหองประชุม 2 หอง บานคาย(วัดหวายกรอง)

630 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบตอทอ -         78,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

งานครัว ขนาด 2 กอก จํานวน 3 เครื่อง - บานคาย(วัดหวายกรอง)

631 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน คาจัดซื้อเตารีดไอน้ํา แบบยืน -         10,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

งานครัว จํานวน 1 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

632 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา คาจัดซื้อระบบจัดการแขงขันวายน้ํา -       400,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

พรอมติดตั้ง บานคาย(วัดหวายกรอง)

633 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อแผงกั้นจราจร ชนนิดบรรจุน้ําไดวัสดุทําจาก -       286,000 - - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

และขนสง โพลีเอทีลีน ขนาดไมนอยกวา50x100x80 ซม. บานคาย(วัดหวายกรอง)

จํานวน 130 อัน

634 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้มานั่งยาว แบบมีพนักพิง - 325,000 325,000 325,000 325,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

และที่พักแขน จํานวน 50 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

635 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก - - 55,000        - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 10 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

636 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน - - 180,000      - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 40 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

637 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ 3 ที่นั่ง - - 15,000        - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 2 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

638 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 40 ชอง - - 27,000        - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 6 ตู บานคาย(วัดหวายกรอง)

639 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร - - 55,000        - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 10 ตู บานคาย(วัดหวายกรอง)

640 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อผามาน พรอมติดตั้ง - - 80,000 - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)
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641 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้ออางลางอุปกรณ วิทยาศาสตรชนิด 2 หลุม - - 30,000 30,000 30,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หรือการแพทย จํานวน 2 ชุด สําหรับหองเรียนวิทยาศาสตร บานคาย(วัดหวายกรอง)

642 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะ-เกาอี้ สําหรับหองเรียนวิทยาศาสตร - - 200,000 - - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 2 หองเรียนประกอบดวย บานคาย(วัดหวายกรอง)

1.โตะนักเรียน 8 ตัว

2.เกาอี้นักเรียน 40 ตัว

3.โตะครู 1 ตัว  

4.เกาอี้ครู 1 ตัว

643 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10 ตัว - - 55,000        - ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ตัวละ 5,500 บาท บานคาย(วัดหวายกรอง)

644 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางาน ขาโตะเหล็ก ทอปโตะเปนไม  -  -       115,000       115,000       115,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ปดผิวและปดขอบ ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก บานคาย(วัดหวายกรอง)

645 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีลอเลื่อน พนักพิงและที่วางแขน  -         20,000       110,000         20,000         20,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บุฟองน้ําหุมหนัง ขนาด (กวางxลึกxสูง) ไมนอยกวา บานคาย(วัดหวายกรอง)

50x50x120 เซนติเมตร

646 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโซฟาแบบปรับเอนนอนได ขนาด (กวางxลึก)  -  -         16,000         16,000         16,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ไมนอยกวา 180x110 เซนติเมตร โตะกลาง ทอปกระจก บานคาย(วัดหวายกรอง)

ขาเหล็ก ขนาด (กวางxลึกxสูง) ไมนอยกวา

100x50x40 เซนติเมตร

647 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 3 แบบ ประกอบดวย  -  -         45,000         45,000         45,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

1.ชุดโตะรับแขกโตะบาร ทําจากไม เกาอี้บารเขาชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

ทําจากไม ที่นั่งหมุนได

2.ชุดโตะรับแขก โตะกลางทําจากไม ทอปทรงกลมเกาอี้เขาชุด

3.ชุดโตะรับแขก โตะกลางทําจากไม เกาอี้เขาชุด

648 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้มานั่งยาวประกอบขึ้นจากเหล็กทั้งตัว  -  -       250,000       250,000       250,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

มีที่พักแขนและพนักพิง ขนาด (กวางxลึกxสูง) ไมนอยกวา บานคาย(วัดหวายกรอง)

125x50x75 เซนติเมตร
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649 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ 3 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งทําจากเหล็ก  -         45,000         11,000         11,000         11,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ขึ้นรูปชิ้นเดียว บานคาย(วัดหวายกรอง)

650 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตู จํานวน 3 แบบ ประกอบดวย  -  -       206,500         80,000         80,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ตูแบบที่ 1 เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบสูง บานคาย(วัดหวายกรอง)

ตูแบบที่ 2 ตูเอกสารดานลางทึบ แบบบานเปด

ดานบนโปรงแบงชอง

ตูแบบที่ 3 ตูเก็บอุปกรณครัวครึ่งลางทึบ แบบบานเปด

ท็อปเปนซิ้งคลางจาน ดานบนมีชองเก็บของ ตูเก็บอุปกรณ

ครัวครึ่งลางทึบ แบบบานเปด ดานบนมีชองเก็บของ

651 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 40 ชอง 6 ตู 36,000 36,000 36,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

652 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน รถเข็น 3 ลอ อเนกประสงค จํานวน 2 คัน           9,000           9,000           9,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(วัดหวายกรอง)

653 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น - - 30,000 30,000 30,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หรือการแพทย สําหรับหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน 2 คัน บานคาย(วัดหวายกรอง)

654 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อตูควบคุมความชื้น           9,000           9,000           9,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

และการแพทย ขนาดไมนอยกวา 60 ลิตร บานคาย(วัดหวายกรอง)

655 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อเครื่องฆาเชื้อดวยแสงยูวี - - 85,500 85,500 85,500 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หรือการแพทย จํานวน 9 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

656 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อหุนจําลองรางกายมนุษยขนาดความสูง - - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หรือการแพทย ไมนอยกวา 42 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิ้น บานคาย(วัดหวายกรอง)

657 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร คาจัดซื้อกลองโทรทรรศนชนิดหักเหแสง - - 28,000 28,000 28,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

หรือการแพทย ความยาวโฟกัส  900 มิลลิเมตร จํานวน 8 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

658 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกลองโทรทรรศนชนิดหักเหแสง ความยาวโฟกัส - -         52,000         52,000         52,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ไมนอยกวา 900 มิลลิเมตร บานคาย(วัดหวายกรอง)
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659 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา - -       260,000       260,000       260,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

สําหรับงานการสอน จํานวน 8 ตัว บานคาย(วัดหวายกรอง)

660 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล - -       100,000       100,000       100,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร ชนิด DSLR พรอมเลนส 1 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

661 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ - - 40,000 40,000 40,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 2 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

662 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  - 530,000       110,000         50,000         50,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร แบบ Smart TV จํานวน 3 เครื่อง บานคาย(วัดหวายกรอง)

663 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเครื่องถายภาพมุมสูง (โดรน)  -  -         80,000         80,000         80,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด บานคาย(วัดหวายกรอง)

664 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอภาพสําหรับหองประชุม -  - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

เผยแพร พรอมติดตั้ง บานคาย(วัดหวายกรอง)

665 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบพรอมอุปกรณ -  - 450,000 450,000 450,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ขนาดจอไมนอยกวา 70 นิ้ว บานคาย(วัดหวายกรอง)

666 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อถังตมน้ําสแตนเลส ขนาดความจุไมนอยกวา - -         30,000         30,000         30,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

20 ลิตร จํานวน 2 ถัง บานคาย(หวายกรอง)

667 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรี คาจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลครบชุด ไดแก - -       100,000       100,000       100,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

1. กลองชุด บานคาย(หวายกรอง)

2. กีตารไฟฟา

3. กีตารเบสไฟฟา 

4. แอมกีตาร

5. แอมเบส

668 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล         88,000         88,000         88,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 4 เครื่อง บานคาย(หวายกรอง)

669 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA - -         48,000         48,000         48,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 4 เครื่อง บานคาย(หวายกรอง)

670 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี - -         54,000         54,000         54,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง บานคาย(หวายกรอง)
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671 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ คาจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง - - 1,500,000   1,500,000   1,500,000   ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

วิทยุ บานคาย(หวายกรอง)

672 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน คาจัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง - - 10,000        10,000        10,000        ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(หวายกรอง)

673 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน - - 40,000        40,000        40,000        ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 10 ตู บานคาย(หวายกรอง)

674 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟาสแตนเลส - - 12,000        12,000        12,000        ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

จํานวน 2 ถัง บานคาย(หวายกรอง)

675 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม พรอมติดตั้ง - -  -         80,000         80,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ในอาคารอเนกประสงค บานคาย(หวายกรอง)

676 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา - -  -         60,000         60,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(หวายกรอง)

677 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการสอน พรอมติดตั้ง - -  -       210,000       200,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(หวายกรอง)

678 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา - -  -         18,000         18,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

แบบสงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน บานคาย(หวายกรอง)

679 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา - -  -         50,000         50,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ชนิด Network แบบที่ 1 บานคาย(หวายกรอง)

680 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง - -  -         43,000         43,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) บานคาย(หวายกรอง)

681 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้ง - -  -         50,000         50,000 ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสิน

บานคาย(หวายกรอง)

682 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพรอมกระจก  - 65,000 65,000 65,000 65,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 10 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

683 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก หนา TOP ไมเมลามีน - 104,000 104,000 104,000 104,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 16 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

684 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 82 ตัว - 451,000 451,000 451,000 451,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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685 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้อเนกประสงค จํานวน 10 ตัว - 15,000 15,000 15,000 15,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

686 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง - 97,500 97,500 97,500 97,500 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต จํานวน 15 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

687 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง - 24,000 24,000 24,000 24,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต จํานวน 5 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

688 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบแบบสูง - 17,600 17,600 17,600 17,600 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 3 ฟุต จํานวน 4 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

689 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน(ทึบ) - 26,400 26,400 26,400 26,400 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 6 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

690 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน (กระจกใส) - 24,000 24,000 24,000 24,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

691 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน (กระจกใส) - 27,000 27,000 27,000 27,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต จํานวน 6 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

692 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อรถยนต 4 ประตูเครื่องยนตดีเซล - 814,000 814,000 814,000 814,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนสง จํานวน 1 คัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

693 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตร - 1,294,000 1,294,000 1,294,000 1,294,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนสง กระบอกสูบไมต่ํากวา2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

694 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาเชาเครื่องถายเอกสาร - 200,000 200,000 240,000 240,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

695 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง - 13,500 13,500 13,500 13,500 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 3 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

696 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 1 บาน 8 ลิ้นชัก - 11,600 11,600 11,600 11,600 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

697 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก - 21,000 21,000 21,000 21,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 6 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

698 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก - 19,200 19,200 19,200 19,200 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 3 ฟุต จํานวน 4 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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699 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก มีชั้นกลาง - 26,000 26,000 26,000 26,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

700 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูมีลอเลื่อน แบบ 2 ลิ้นชัก - 28,000 28,000 28,000 28,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 10 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

701 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ประชุม จํานวน 1 ชุด - 309,000 309,000 309,000 309,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

702 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะพรอมเกาอี้สําหรับประชุม 8 ที่นั่ง - 18,000 18,000 18,000 18,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

703 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น ขนาดไมนอยกวา - 13,000 13,000 13,000 13,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

67x33x160 ซม. อาชีวศึกษาตากสินระยอง

704 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูหนังสือชองโลงจัดวาง 4 ชั้น - 7,000 7,000 7,000 7,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 50x25x135.4 ซม. จํานวน 2 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

705 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ คาจัดซื้อเตนท จํานวน 6 หลัง - 240,000 240,000 240,000 240,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

706 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อกระดานไวทบอรด พรอมโครงลอเลื่อน - 7,600 7,600 7,600 7,600 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

707 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อบอรดเสียบกระดาษโปสเตอร - 10,000 10,000 10,000 10,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

708 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูล็อคเกอร 12 ชอง - 52,000 52,000 52,000 52,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 8 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

709 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน -         15,000         15,000         15,000         15,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

710 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน - 162,000 162,000 162,000 162,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ชนิดแขวน จํานวน 5 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

711 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด - 29,100 29,100 29,100 29,100 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

บันทึกเวลาเขา - ออก จํานวน 3 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

712 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะสี่เหลี่ยม จํานวน 5 ชุด - 115,000 115,000 115,000 115,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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713 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะสแตนเลสพรอมเกาอี้  -  - 190,000 190,000 190,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 10 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

714 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กทรงสูง บานเปดทึบ -  - 26,000 26,000 26,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

 จํานวน 2 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

715 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเสื้อผาเหล็กทรงสูง บานเปดทึบ -  - 7,000 7,000 7,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

716 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเสื้อผาเหล็กทรงสูง บานเปดทึบ -  - 7,200 7,200 7,200 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

มีแผนคั่นกลาง จํานวน 1 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

717 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กวางหนังสือ ขนาด 4 ชั้น - 57,000 57,000 57,000 57,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 10 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

718 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบนอน - 10,400 10,400 10,400 10,400 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 5 ชั้น จํานวน 2 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

719 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบตั้งตรง - 10,000 10,000 10,000 10,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 5 ชั้น จํานวน 2 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

720 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา - - 217,300      217,300      217,300      วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

120x60x75 ซม. จํานวน 41 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

721 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดรับแขกขนาด 5 ที่นั่ง - - 40,000 40,000 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

722 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

สาขาชางกลโรงงาน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

723 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

สาขาชางไฟฟากําลัง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

724 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน - 1,000,000 300,000 300,000 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

สาขาวิชาการทองเที่ยว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

725 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อชุดปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ เสียง 3 มิติ - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

726 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะเลคเชอร ขนาดไมนอยกวา 49x67x81 ซม. - - 300,000 300,000 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 120 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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727 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อโตะเรียน ขนาดไมนอยกวา 150x75x75 ซม. - - 2,167,500 2,167,500 2,167,500 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 289 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

728 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อเกาอี้เรียน ขนาดไมนอยกวา 53x50x81 ซม. - - 652,800 652,800 652,800 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 544 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

729 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศนสี แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV - - 630,000 630,000 630,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

เผยแพร ขนาด 65 นิ้ว พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 18 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

730 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  -  - 40,000 50,000 50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

เผยแพร ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 3 จอ อาชีวศึกษาตากสินระยอง

731 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร ขนาด 3,000 ANSI Lumens  -  - 60,000 60,000 60,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

เผยแพร ระดับ SVGA และ XGA จํานวน 3 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

732 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว -  - 10,000 10,000 10,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 6 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

733 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตั้งพื้น  - 24,000 24,000 24,000 24,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 4 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

734 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา  - 30,000 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

735 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้ออางลางจานสแตนเลส 3 หลุม แบบขาตั้ง  - 64,000 64,000 64,000 64,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 67x190x80 ซม. จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

736 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อรถเข็น 3 ชั้น ลอขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว  - - 6,200 6,200 6,200 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาด 48x79x86 ซม.จํานวน 1 คัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

737 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องชงกาแฟ  - - 40,000 40,000 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

738 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเตาอุนกาแฟ แบบ 2 หัว พรอมโถพลาสติก  - - 8,000 8,000 8,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

สแตนเลสอุนกาแฟ จํานวน 2 โถ จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

739 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อคูลเลอรสแตนเลส ขนาดความจุไมนอยกวา  - - 24,000 24,000 24,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

50 ลิตร จํานวน 4 อัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

740 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network  - - 150,000 150,000 150,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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741 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา Network  - - 150,000 150,000 150,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

742 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ - - 44,000 44,000 44,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

งานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

743 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้งภายใน  -  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

เผยแพร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

744 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนหองประชุมระบบดิจิตอล -  - 140,000 140,000 140,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

745 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พรอมหลังคาโดยสาร  -  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

และขนสง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

746 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี  -  - 56,000 56,000 56,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

และขนสง จํานวน 1 คัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

747 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี  -  - 70,000 70,000 70,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

และขนสง พรอมอุปกรณตอพวงครบชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

748 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะบาร ขนาดไมนอยกวา  -         30,000         30,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

(150x50x100) กวางxลึกxสูง จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

749 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทรงสูง จํานวน 2 ตัว - 13,000 13,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

750 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางวารสาร 5 ชั้น (แบบตอหัวทายแถว) - 6,000 6,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

751 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางวารสารแบบวางตรง 5 ชั้น - 7,000 7,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

752 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโพเดียมไมแทนบรรยาย - 10,000 10,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

753 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูล็อคเกอร 18 ชอง - 17,000 17,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

754 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโตะประชาสัมพันธ - 69,000 69,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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755 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร - 6,500 6,500 6,500 6,500 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

756 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเวทีสําเร็จรูป พรอมฉากหลัง - 500,000 500,000 500,000 100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

757 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงค ขาพับ - 66,000 66,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 30 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

758 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ประชุมขาเหล็ก จํานวน 120 ตัว - 120,000 120,000 120,000 120,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

759 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา - 18,000 18,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

760 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท  - 5,000 5,000 5,000 5,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

761 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อกระดานฟลิปชารทไวทบอรดชนิดแมเหล็ก - 26,000 26,000 26,000 26,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

762 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบ - 300,000 300,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

พรอมอุปกรณติดตั้ง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

763 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพ DSLR พรอมเลนส - 38,000 38,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

เผยแพร จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

764 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพพรอมวีดีโอ DSLR full - frame - 55,000 55,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

เผยแพร จํานวน 1 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

765 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว  - 60,000 60,000 60,000 60,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

แบบมีลอลาก พรอมไมคลอย จํานวน 3 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

766 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น มีหัวกอกจายน้ํารอน -  -  - 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

น้ําเย็น อยางละ 1 หัว จํานวน 4 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

767 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ  -  - 15,000 15,000 15,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

768 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อชุดฝกปฎิบัติการการติดตั้งไฟฟา  - 600,000 600,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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769 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเครื่องมือวัด  - 400,000 400,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ทางไฟฟา อาชีวศึกษาตากสินระยอง

780 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อชุดฝกปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา  - 2,500,000 2,500,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

กระแสตรงและกระแสสลับ อาชีวศึกษาตากสินระยอง

781 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อโตะทดลองปฏิบัติงานไฟฟาและ  - 360,000 360,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อิเล็กทรอนิกส พรอมเกาอี้ จํานวน 20 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

782 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานไรสาย  - 10,500 10,500  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 3 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

783 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานไฟฟา  - 9,000 9,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 3 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

784 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานไฟฟา เจาะเหล็ก  - 7,500 7,500  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 3 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

785 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อสวานไฟฟา เจาะคอนกรีต  - 13,000 13,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

786 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อเครื่องเปาลมรอน ทอ PVC  - 12,000 12,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 3 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

787 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อปากกาจับทอ พรอมขาตั้ง  - 19,000 19,000  -  - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

788 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  - 500,000 500,000 500,000 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

789 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  - 300,000 300,000 300,000 300,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

790 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

791 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว  - 200,000 200,000 200,000 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

792 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  - 200,000 200,000 200,000 200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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793 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

794 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

795 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง - 20,000        20,000        20,000        20,000        วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

796 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อตูเชื่อม อินเวอรเตอร  ขนาด 400 แอมป - 253,000      253,000      - - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

พรอมโตะประกอบงานเชื่อม หนาโตะทําจากเหล็กกลอง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

ขนาด 3.5x3.5นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร มีแผนรองขาโตะ 

เปนเหล็กขนาด 20x20 เซนติเมตร หนา 10 มิลลิเมตร 

จํานวน 4 ชุด

797 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น แบบขางหลังโลง - 3,000          3,000          3,000          3,000          วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 67x33x160 ซม. จํานวน 1 อัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

798 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น - 10,000        10,000        10,000        10,000        วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 120x180 ซม. จํานวน 1 อัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

799 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางโชวเอกสาร จัดวางของ 5 ชั้น - 12,000        12,000        12,000        12,000        วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 67x33x160 ซม. จํานวน 3 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

800 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะกลมพับหนามีลอ (แตงโม) ขนาดไมนอยกวา - 20,000 20,000 40,000 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

150x75 ซม. จํานวน 3 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

801 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อวิทยุสื่อสารและอุปกรณ พรอมติดตั้ง - 60,000        60,000        - - วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย อาชีวศึกษาตากสินระยอง

1.วิทยุพกพา จํานวน 10 ตัว

2.ตัวรับสัญญาณวิทยุ จํานวน 1 ตัว

3.ตัวแปลงสัญญาณไฟ  จํานวน 1 ตัว

4.เสาสัญญาณแบบถาวร จํานวน 1 เสา

5.เสาสัญญาณแบบเคลื่อนยาย จํานวน 1 เสา

802 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะครึ่งวงกลม พับขาได ขนาดไมนอยกวา - 14,000 14,000 20,000 20,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

150x75 ซม. จํานวน 4 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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803 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูโชว ขนาดไมนอยกวา 80x42x179 ซม. - 25,000 25,000 40,000 40,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

804 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็น มี 4 ลอเลื่อน - 25,000 25,000 25,000 25,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 คัน อาชีวศึกษาตากสินระยอง

805 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูรางเลื่อนพวงมาลัย ขนาดไมนอยกวา - 405,000 405,000 1,215,000 1,215,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

122x254x225 ซม. จํานวน 3 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

806 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อหุนโชวเต็มตัว จํานวน 2 ตัว - 13,000 13,000 13,000 13,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

807 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเสื้อผาเหล็กทรงสูง บานเปดทึบมีแผนคั่นกลาง - 21,600 21,600 64,800 64,800 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 91x53x180 ซม. จํานวน 3 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

808 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด ขนาดไมนอยกวา - 8,000 8,000 24,000 24,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

90x45x180 ซม. จํานวน 2 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

809 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อแผงกั้นหองปารติชั่น พรอมอุปกรณ - 72,000 72,000 162,000 162,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขนาดไมนอยกวา 100x5x156 ซม. อาชีวศึกษาตากสินระยอง

810 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอน - 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

หองปฏิบัติการไฟฟา อาชีวศึกษาตากสินระยอง

811 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อกระดานอัจฉริยะและระบบพรอมอุปกรณ - 480,000 480,000 1,440,000 1,440,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ติดตั้ง ขนาดจอไมนอยกวา 84 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

812 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงกชันอิงคเจ็ท พิมพเร็ว - 33,000 33,000 99,000 99,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ขาว-ดํา 50 แผน/นาที จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

813 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางรองเทาชองโลง จัดเก็บไมนอยกวา 5 ชั้น - 4,600 4,600 4,600 4,600 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ตู อาชีวศึกษาตากสินระยอง

814 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพฉลาก จํานวน 1 เครื่อง - 2,500 2,500 2,500 2,500 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

815 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อตูเชื่อมอินเวอรเตอร ขนาด 400 แอมป - 253,000 253,000 506,000 506,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

พรอมโตะประกอบงานเชื่อม จํานวน 4 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

816 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ  -  - 660,000 660,000 660,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

ครบชุด จํานวน 55 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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817 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อวิทยุสื่อสารและอุปกรณพรอมติดตั้ง - 60,000 60,000 120,000 120,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุดประกอบดวย 1.วิทยุพกพา จํานวน 10 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

2.ตัวรับสัญญาณวิทยุ จํานวน 1 ตัว 3.ตัวแปลงสัญญาณไฟ

จํานวน 1 ตัว 4.เสาสัญญาณแบบถาวร จํานวน 1 เสา

5.เสาสัญญาณแบบเคลื่อนยาย จํานวน 1 เสา

818 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 กองการศึกษาฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี จํานวน 1 คัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวฯ

819 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อเครื่องตรวจสอบชิ้นงานดานระบบสแกนเนอร - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

3 มิติ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

820 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรูพื้นฐานดาน - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

821 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพวัสดุ PLA หรือ ABS แบบ 3 มิติ - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

822 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดฝกเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พรอมอุปกรณ - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 2 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

823 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดฝกหุนยนตอุตสาหกรรมพรอมโปรแกรม - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 ชุด อาชีวศึกษาตากสินระยอง

824 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟา จํานวน 2 ชุด - 500,000 500,000 500,000 500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

825 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อโทรโขง จํานวน 2 ตัว - 9,000 9,000 9,000 9,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง

826 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน LED ขนาดจอไมนอยกวา 55 นิ้ว - 27,500 27,500 27,500 27,500 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

827 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องซักผา ขนาดถังซักไมนอยกวา 21 กก. - 32,000 32,000 32,000 32,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

828 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องปงขนมปง จํานวน 2 เครื่อง - 2,800 2,800 2,800 2,800 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาตากสินระยอง
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829 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อตะกราใสแกวแบบเปด บวกตัวตอ 25 ชอง - 15,000 15,000 15,000 15,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 10 แร็ค อาชีวศึกษาตากสินระยอง

830 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อถังตมน้ําสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 14 ลิตร  - 15,000 15,000 15,000 15,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 1 เครื่อง อาชีวศึกษาตากสินระยอง

831 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง คาจัดซื้อปากกาจับแทนเจาะ ขนาด 6 นิ้ว - 40,800 40,800 81,600 81,600 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

จํานวน 5 ตัว อาชีวศึกษาตากสินระยอง

832 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ -  - 20,000 20,000 20,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

833 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ  -  - 19,400 19,400 19,400 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิดบันทึกเวลาเขาออก จํานวน 2 เครื่อง

834 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร -  - 480,000 500,000 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 15 ลิ้นชัก 

835 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร -  - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู

836 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร -  - 20,000 20,000 20,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 10 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู

837 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร -  - 21,700 21,700 21,700 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 2 ลิ้นชัก จํานวน 7 ตู

838 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร  -  - 25,000 25,000 25,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 3 ลิ้นชัก จํานวน 7 ตู

839 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร  -  - 30,000 30,000 30,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7 ตู

840 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม ชั้นเก็บ  -  - 13,500 13,500 13,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เอกสาร 40 ชอง จํานวน 3 ตู

841 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  -  - 45,000 45,000 45,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิดบานเลื่อน (ทึบ) ขนาด 5 ฟุต

842 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน  -  - 45,000 45,000 45,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

(กระจกใส) ขนาด 5 ฟุต
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843 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ  -  - 35,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบสูง ขนาด 4 ฟุต

844 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก  -  - 35,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบสูง ขนาด 4 ฟุต

845 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 1 บาน 6 ลิ้นชัก  -  - 33,600 33,600 33,600 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาด 3 ฟุต จํานวน 7 ตู

846 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาดไนนอยกวา 5 ฟุต + กระจก - - 130,000 130,000 130,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาดไมนอยกวา 154x78x75.3 ซม. จํานวน 20 ตัว

847 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานไม ขนาดไมนอยกวา - - 25,000 25,000 25,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

120x60x75 ซม. จํานวน 5 ตัว

848 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหมูบูชา 9x9 ขนาดไมนอยกวา 180 ซม.  -  - 17,000 15,000 15,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 1 ชุด

849 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพรอม  -  - 32,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

โตะกลาง จํานวน 1 ชุด 

850 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุม สําหรับ 16 ที่นั่ง - - 200,000 200,000 200,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 

851 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา - - 155,000 155,000 155,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

64 x 65 x 100 ซม. จํานวน 25 ตัว

852 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอเนกประสงคขาพับ ขนาดไมนอยกวา - - 75,000 75,000 75,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

45x150x75 ซม. จํานวน 50 ตัว

853 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก พรอมโลโก โรงเรียนนานาชาติ - - 235,000 235,000 235,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ตากสินแกลงและผาคลุม จํานวน 500 ตัว

854 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด - - 45,000 45,000 45,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

855 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อฉากกั้น พารทิชั่นครึ่ง กระจกขัดลาย  -  - 45,000 50,000 50,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาดไมนอยกวา 120x120 ซม. จํานวน 15 อัน

856 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดชื้อโตะญี่ปุนไมยางพารา  -  - 92,000 95,000 95,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

857 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดชื้อโตะญี่ปุน ขนาดไมนอยกวา กวาง 75xยาว 75x  -  - 79,200 79,200 79,200 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

สูง 33 ซม. จํานวน 36 ตัว
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858 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะอาหารอนุบาลแบบสแตนเลส - - 500,000 500,000 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

พรอมมานั่ง จํานวน 25 ชุด

859 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางรองเทา ชนิดพื้นเอียง จํานวน 10 อัน  -  - 17,500 17,500 17,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

860 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาซื้อโตะคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ จํานวน 30 ชุด  -  - 200,000 200,000 200,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

861 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้นั่งคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด  -  - 20,000 20,000 20,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

862 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหินออน พรอมมานั่งยาว จํานวน 10 ชุด  -  - 55,000 55,000 55,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

863 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นอเนกประสงคไมสีสัน 30 ชอง จํานวน 5 ชุด  -  - 25,000 25,000 25,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

864 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเก็บที่นอนไม 9 ชอง ฝาทึบ จํานวน 20 ชุด  -  - 90,000 90,000 90,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

865 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค  -  - 17,500 17,500 17,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ไมสีสัน 3 ชอง สี่เหลี่ยม จํานวน 25 ชุด

866 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค  -  - 17,500 17,500 17,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ไมสีสัน 3 ชอง สามเหลี่ยม จํานวน 25 ชุด

867 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นไมอเนกประสงค  -  - 12,500 12,500 12,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบพื้นเอียง กวาง 120 ซม. จํานวน 5 ชุด

868 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อบอรดกํามะหยี่ ตูกระจก  - 80,000 80,000 80,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาด 120x150 ซม. จํานวน 8 ชุด

869 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  -  - 22,000 25,000 25,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

870 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  -  - 11,000 11,000 11,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ความละเอียด 18 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

871 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาซื้อกลองถายภาพวีดีโอระบบดิจิตอล  -  - 35,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ความละเอียด 3840x2160 ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

872 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศนแบบ LCD พรอมติดตั้ง  -  - 185,000 185,000 185,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ขนาดไมนอยกวา 65 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง

873 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอมอนิเตอรแบบ LED พรอมติดตั้ง  -  - 100,000 100,000 100,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ขนาดไมนอยกวา 70 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

874 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อลําโพงพรอมระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 ชุด  -  - 250,000 250,000 250,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

875 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว จํานวน 6 ชุด  -  - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง
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876 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่แบบลากจูง  -  - 24,000 24,000 24,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 2 ชุด

877 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอม -  - 36,000 36,000 36,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโตะ จํานวน 2 ชุด

878 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง  -  - 500,000 - 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง

879 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน -  - 17,000 17,000 17,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่อง

880 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 - - 90,000 90,000 90,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

881 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล - - 230,000 250,000 250,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

882 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําชนิด - - 75,000 75,000 75,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

Network แบบที่ 2 (38หนา/นาท)ี จํานวน 5 เครื่อง

883 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี - - 55,000 55,000 55,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

884 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ - - 32,000 32,000 32,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

885 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อจักรยานสําหรับเด็กอนุบาล 4 ลอ  -  - 50,000 50,000 50,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

และขนสง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 15 คัน

886 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา คาจัดซื้อเครื่องเลนพรอมติดตั้ง  -  - 500,000 500,000 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ภายในโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง

887 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา ขนาด 14 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง  -  - 15,000 15,000 15,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

888 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้ออางลางจานสแตนเลส  -  - 8,500 8,500 8,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 2 หลุม จํานวน 1 เครื่อง

889 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อรถเข็น ลอขนาด 5 นิ้ว จํานวน 2 คัน  -  - 6,250 6,250 6,250 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

890 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูทําน้ําเย็น แบบตั้งพื้น จํานวน 5 เครื่อง  -  - 37,500 37,500 37,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

891 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น  -  - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิด 2 หัวกอก จํานวน 1 เครื่อง
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892 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อตูเย็น แบบ 2 ประตู ขนาด 13 คิวบิกฟุต -  - 18,500 18,500 18,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 1 เครื่อง

893 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องซักผาฝาหนา จํานวน 1 เครื่อง  -  - 20,000 20,000 20,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

894 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี  -  - 56,000 56,000 56,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

และขนสง

895 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ คาจัดซื้อแผงกั้นจราจรเหล็ก พรอมติดปายชื่อ  -  - 175,000 - 180,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนสง โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง จํานวน 70 อัน

896 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ คาจัดซื้อกําแพงน้ํา ชนิดบรรจุน้ําได จํานวน 100 แผง  -  - 320,000 350,000 350,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนสง

897 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอลความละเอียด - 90,000 90,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

300 x 300 จุดตอตารางนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

898 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลมแบบเจาะ - 18,000 18,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

กระดาษไฟฟาและเขาเลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง

899 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นเก็บแฟม ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง - 30,000 42,000 45,000 45,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 5 ชั้น 

900 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหมูบูชา ไมนอยกวา 9 หมู จํานวน 2 ชุด - 17,000 17,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

901 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก พรอมโตะกลาง จํานวน 1 ชุด - 32,000 32,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

902 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเรียงเอกสาร มีชองใสกระดาษ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ไมนอยกวา 10 ชอง  จํานวน 1 เครื่อง

903 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน แบบทึบ- - 65,000 65,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

กระจก จํานวน 5 ตู

904 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 1 บาน - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

6 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู

905 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมวงรี สําหรับ 6 ที่นั่ง - 51,000 51,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

พรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด 

906 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูบริหาร จํานวน 1 ตัว - 10,000 10,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

907 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน 2 เครื่อง - 5,000 5,000 15,000 15,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

908 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซิ้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ไทย/อังกฤษ จํานวน 1 เครื่อง - 28,000 28,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง
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909 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางเครื่องโทรสาร จํานวน 1 ตัว - 3,500 3,500 3,500 3,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

910 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูล็อคเกอร ขนาดไมนอยกวา 18 ชอง จํานวน 2 ตู - 14,000 14,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

911 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก - 15,800 15,800 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 2 ตู

912 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA - 58,000 58,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

913 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอรเตอรไฟฟา - 20,000 20,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 1 จอ

914 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนหองประชุมระบบดิจิตอล - 300,000 350,000 350,000 350,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

สําหรับ 14 ทาน จํานวน 2 ชุด

915 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5 เครื่อง - 29,000 29,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

916 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นชนิด 5 หัวกอก พรอมกรองระบบ - 190,000 190,000 - - ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบ 5 ขั้นตอน ติดตั้งภายในเครื่อง จํานวน 5 เครื่อง

917 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต  -  - 135,000 135,000 135,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

918 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพสําเนา  -  - 500,000 500,000 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

919 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม  -  - 36,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

920 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง  -  - 91,000 95,000 95,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

921 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือพรอมขาตั้ง  -  - 36,000 36,500 36,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

922 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อไมโครโฟนแบบตั้งโตะ ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

923 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  -  - 170,000 175,000 175,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

924 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  -  - 75,000 75,000 75,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิด Network แบบ 2 (38 หนา/นาท)ี

925 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี  -  - 55,000 55,000 55,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิด Network แบบ 1

926 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  -  - 90,000 95,000 95,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

927 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องเรียงเอกสาร  -  - 200,000 200,000 200,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

928 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ลิ้นชัก  -  - 28,000 30,000 30,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

929 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน แบบทึบ  -  - 13,000 15,000 15,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง
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930 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมวงรี สําหรับ 6 ที่นั่ง พรอมเกาอี้  -  - 51,000 55,000 55,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

931 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะประชุมวงรี สําหรับ 14 ที่นั่ง พรอมเกาอี้  -  - 130,000 135,000 135,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

932 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน แบบกระจก  -  - 13,000 15,000 15,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

933 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารพรอมเกาอี้  - 50,000 50,000 50,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

934 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร พรอมเกาอี้  -  - 48,000 50,000 50,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

935 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูบริหาร  -  - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

936 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร  -  - 62,500 75,500 75,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

937 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  -  - 35,200 40,000 40,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

938 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  -  - 106,500 107,000 107,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

939 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ  -  - 36,000 36,500 36,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

940 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อไมโครโฟนหองประชุมระบบดิจิตอล  -  - 300,000 350,000 350,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

941 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  -  - 230,000 250,000 250,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

942 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร  -  - 40,000 42,000 42,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

หรือชนิด LED สี แบบ Network 

943 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา  -  - 105,000 105,000 105,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ชนิด Network แบบ 2 (33 หนา/นาท)ี

944 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  -  - 169,000 175,000 175,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

945 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน  -  - 32,000 35,000 35,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

946 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นชนิด 5 หัวกอก พรอมกรอง  -  - 250,000 255,000 255,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ระบบแบบ 5 ขั้นตอน ติดตั้งภายในเครื่อง

947 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูทําน้ํารอน น้ําเย็น  -  - 20,000 22,500 22,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

แบบตั้งพื้น ชนิด 2 หัวกอก

948 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเย็น แบบ 2 ประตู  -  - 37,000 37,500 37,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาด 13 คิวบิกฟุต

949 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  -  - 26,000 26,000 26,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต

950 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ไทย/อังกฤษ  -  - 28,000 28,500 28,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

951 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อเครื่องเลน ดีวีดี พรอมชั้นวาง  -  - 36,000 36,000 36,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง
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952 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางเครื่องโทรสาร  -  - 3,000 3,500 3,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

953 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะหินออน พรอมเกาอี้แบบมีพนักพิง  -  - 83,200 90,000 90,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

954 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับหองประชุม  -  - 400,000 400,000 400,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

955 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อลําโพงติดผนังสําหรับหองประชุม  -  - 50,000 55,000 55,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

956 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเก็บอุปกรณ ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว สูง 9U  -  - 25,000 25,000 25,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

957 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูวางกระเปานักเรียน ขนาดไมนอยกวา 10 ชอง  -  - 123,000 123,500 123,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

958 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูเก็บที่นอนนักเรียน  -  - 75,000 75,500 75,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

959 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  -  - 127,800 - 128,500 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 48 นิ้ว

960 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะสแตนเลสพรอมเกาอี้  -  - 200,000 200,000 20,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

961 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อมานปรับแสงพรอมติดตั้ง  -  - 500,000 550,000 550,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

962 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชุดแกวกาแฟ  -  - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

963 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อถาดอาหารสําหรับเด็กอนุบาล  -  - 160,000 170,000 170,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

964 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อของเลนเสริมพัฒนาการเด็กอนุบาล  -  - 500,000 500,000 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

965 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กอนุบาล  -  - 500,000 500,000 500,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

966 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อชุดกิจกรรมเสริมทักษะสําหรับเด็กอนุบาล  -  - 300,000 300,000 300,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

967 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อชุดดนตรีหรรษาพัฒนา  -  - 20,000 20,000 20,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

IQ,EQ,MQ สําหรับเด็กอนุบาล

968 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา คาจัดซื้อชุด นิทาน ไทย - อังกฤษ  -  - 50,000 50,000 50,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

สําหรับเด็กอนุบาล

969 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑอนุบาล คาจัดซื้อ ซีดี เพลง ภาษาอังกฤษ  -  - 10,000 10,000 10,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

สําหรับเด็กอนุบาล

970 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อตูผลิตน้ําดื่ม ทรงกลมและทรงเหลี่ยม - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

971 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อชั้นวางรองเทา - - 60,000 60,000 60,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

972 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 30 ตัว - - 105,000 105,000 105,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

973 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 30 ชุด - - 600,000 600,000 600,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

974 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ คาจัดซื้อโทรทัศนจอ LED พรอม ระบบเครื่องเสียง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

เผยแพร มัลติมีเดีย พรอมติดตั้ง



หนา 776

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

975 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก พรอมผาคลุม - - 225,000 225,000 225,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

จํานวน 500 ตัว

976 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาจัดซื้อมานกรองแสง - - 400,000 400,000 400,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

977 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาเชาเครื่องถายเอกสารพรอมติดตั้ง - - 100,000 100,000 100,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

978 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ  -  - 720,000 720,000 720,000 ร.ร.นานาชาติตากสินแกลง

ครบชุด จํานวน 30 เครื่อง

รวม 184,417,040 302,012,640 474,357,630 379,991,380 361,056,380



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               สวนท่ี 4 
         การตดิตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



                แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๗๗๗ 
 

สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 
           4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
                 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดดําเนินการวิเคราะหประมวลผลขอมูลจากแบบประเมิน
คุณภาพยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (พ.ศ.2561 - 2564)   
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โดยใชระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan)  และ
แบบประเมินประสิทธิผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท้ัง 6 ยุทธศาสตร  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ป พ.ศ.2561 - 2564 ซ่ึงรายงานผูบริหาร เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 แบงออกเปน  
2 สวน คือ  

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาส่ีปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ อบจ.ระยอง 20 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 10 

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 63 

    3.1  ยุทธศาสตรของ อบจ.ระยอง 10 8 

    3.2  ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัดระยอง 10 10 

    3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด 10 10 

    3.4  วิสัยทัศน 5 5 

    3.5  กลยุทธ 5 5 

    3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 5 5 

    3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 5 

    3.8  แผนงาน 5 5 

    3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 5 

    3.10  ผลผลิต/โครงการ 5 5 

รวม 100 93 

  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปขององคการ
บริหารสวนจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) โดยปรากฏผลคือ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถ
ประเมินผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป อยูในระดับรอยละ  93  

 

 



                แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๗๗๘ 
 

 4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาส่ีปขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 5 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 55 

    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 

    5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 

    5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนําไปสูการ            
          ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

5 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 5 

    5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5 5 

    5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 0 

    5.7  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 5 

    5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ     
          ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

5 5 

    5.9  งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 5 

    5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 

    5.11  มีการกําหนดตัวชี้วัด  และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด 
            วาจะไดรับ 

5 5 

    5.12  ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 5 

รวม 100 90 

 

  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหาร
สวนจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) โดยปรากฏผลคือ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถประเมินผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ป อยูในระดับรอยละ 90  

 
 
 
 



                แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หนาท่ี ๗๗๙ 
 

4.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  โดยใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (e-Plan) จํานวน  2  ประเด็น  คือ 

        4.2.1.1  ผลการประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป          
(พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มาจัดทําเปนแผนดําเนินงานตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เมื ่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559,ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2560,ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561,ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันท่ี  24 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีจํานวนตามยุทธศาสตรและ
โครงการการพัฒนา  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
โครงการ        

ตามแผนดําเนินงาน 
 รอยละ  

1. การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา   
   ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา  

277 153 55.23 

2. ดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   อยางสมดุลและยั่งยืน 

29 13 44.83 

3. ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหาร 
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

49 6 12.24 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและการเมือง 
   ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

155 112 72.26 

5. ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและ 
   ยั่งยืน   

418 141 33.73 

6. การพัฒนาการเกษตร  เศรษฐกิจและปรับโครงสราง 
   ใหสมดุลและแขงขันได 

51 25 49.02 

7. ผ.08 บัญชีครุภัณฑ 305 112 36.72 

รวมท้ังส้ิน 1,284 562 43.77 

  
 ผลการประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) มาจัดทําเปนแผน
ดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 พบวา สามารถดําเนินการได รอยละ  
43.77 
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    4.2.1.2 ประเมินความสามารถในการเบิกจายงบประมาณตามแผนดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดตั้งงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2561 จํานวน 2,200,000,000 บาท และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    
พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 จํานวน 51,767,702 บาท แตท้ังนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดนํา
งบประมาณมาใชในการจัดทําโครงการพัฒนา  จํานวน 1,930,923,455.38 บาท ดังนั้น จึงประเมิน
ความสามารถในการเบิกจายงบประมาณ ไดดังนี้    

 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณท่ีตั้งไวใน

การพัฒนา 
งบประมาณ     
ท่ีเบิกจาย 

 รอยละ  

1. การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา   
   ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา  

395,990,228.57 157,511,278.55 39.78 

2. ดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   อยางสมดุลและยั่งยืน 

49,447,018.00 10,147,018.00 20.52 

3. ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหาร 
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

71,816,020.00 2,219,765.00 3.09 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมืองดวย 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

324,595,991.03 77,715,297.43 23.94 

5. ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและ 
   ยั่งยืน   

882,538,696.00 149,545,935.80 16.94 

6. การพัฒนาการเกษตร  เศรษฐกิจและปรับโครงสราง 
   ใหสมดุลและแขงขันได 

91,939,496.00 35,588,496.00 38.71 

7. ผ.08 บัญชีครุภัณฑ 114,596,005.78 64,838,932.78 56.58 

รวมท้ังส้ิน 1,930,923,455.38 497,566,723.56 25.77 

 
ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 องคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง  สามารถเบิกจายงบประมาณได  จํานวนท้ังสิ้น  497,566,723.56 บาท  คิดเปนรอยละ  
25.77  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
  สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

       การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                        
มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเพ่ือศึกษาระดับ
ความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถสรุปผลไดตามลําดับ ดังนี้ 

    ผลการประเมินแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาจากการวิเคราะหขอมูลท่ี
เปนแบบประเมิน จํานวน 3 แบบ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนสี่ปขององคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง แบงออกเปน 2 สวน  คือ 

   -  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   -  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 แบบท่ี 2  แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง โดยใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (E-Plan) แบงออกเปน 2 ประเด็น คือ 

                        - ประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดมา
จัดทําเปนแผนดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2561 

         - ประเมินความสามารถในการเบิกจายงบประมาณท่ีตั้งไวตามแผนดําเนินงาน        
  แบบท่ี 3  แบบประเมินประสิทธิผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  

  สรุปผลการประเมิน 
1.  แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป      
(พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยกําหนดแนวทาง การพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้ังนี้ให
ดําเนินการแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  สามารถประเมินผล
ไดดังนี้ 
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1.1  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปของ

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

จะเห็นไดวา การประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
คะแนนเต็มท้ังหมด 100 คะแนนนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถประเมินผลการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร เ พ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ ป ขององคการบริหารส วนจั งหวัดระยอง                       
(พ.ศ.2561 - 2564) ไดคะแนนท้ังหมด 93 คะแนน   

 
1.2  ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปขององคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง 
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จะเห็นไดวา การประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานขอมูลขององคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง คะแนนเต็มท้ังหมด 100 คะแนน นั้น องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
(พ.ศ.2561 - 2564) ไดคะแนนท้ังหมด 90 คะแนน   

2.  แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  โดยใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (E-Plan) จํานวน 2 ประเด็น คือ 

                2.1 การประเมินความสามารถในการนําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด    
มาจัดทําเปนแผนดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิ   เปนการแสดงคารอยละของจํานวนโครงการในการนําแผนพัฒนามาจัดทําเปนแผนดําเนินงาน 
                  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 พบวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
                  ระยอง สามารถนําโครงการในแผนพัฒนามาจัดทําเปนแผนดําเนินงานตามขอบัญญัติ 
         งบประมาณประจําปได รอยละ 43.77   

 4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
       4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
       ปญหา - อุปสรรค ในการทําใหปฏิบัติงานลาชา ประกอบดวย 
         1. ดวยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดรับ
งบประมาณเพ่ือใชในการพัฒนาลาชามาก โดยไดรับงบประมาณในชวงเดือนมิถุนายน 2561 และองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ตองดําเนินการตามระเบียบ ข้ันตอน กฎหมายท่ีกําหนดทําใหในปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 ตองมีการกันเงินงบประมาณเปนจํานวนมาก 
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 2. กรณีปญหาเกี่ยวกับการกอสรางถนนลาชา เนื่องจากติดขัดในสวนของการ
ขยับเสาไฟฟาและสายไฟที่ติดอยูกับเสาไฟฟาจะมีหลายประเภท เชน สายไฟฟา,สายโทรศัพท,สายกลอง 
CCTV,สายเคเบิ้ล เปนตน ซ่ึงการประสานงานในแตละหนวยงานใหดําเนินการขยับเคลื่อนยายลาชามาก 
 3. การดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ซ่ึงตองปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ    
สั่งการท่ีกําหนด คือ ตองนําเรื่องท่ีจะจัดซ้ือใหคณะกรรมการระดับจังหวัดประชุมพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงการนัด
ประชุมในแตละครั้งไมมีการกําหนดชวงเวลาท่ีแนนอน จึงทําใหการจัดซ้ือเปนไปดวยความลาชา 
 4. การดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานอ่ืน ท่ีดําเนินการลาชา  
เนื่องจากตองปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอน คือ 
                  4.1 กรณีการเบิกจายเงินอุดหนุนท่ีไมใชเรื่องเก่ียวกับการศึกษา สาธารณสุข  
ตองเสนอเรื่องใหคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
                 4.2 หนวยงานท่ีขอรับการอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาลาชา 
  4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

    4.4.2.1 สําหรับในสวนของโครงการท่ีการดําเนินงานสามารถสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาล เชน การกระตุนเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
สามารถดําเนินการไดดีพอสมควร โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
         1) โครงการดําเนินการดานสงเสริมการทองเท่ียว เชน โครงการกินลม ชมวาว  
ชายหาดระยอง,โครงการปนทรายงานศิลปถ่ินระยอง ควรเพ่ิมกิจกรรมใหมีการจัดการแขงขันเลนวาวและ
แขงขันการทําวาวและท่ีสําคัญควรสงเสริมใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมจะไดเรียนรูวิถีชีวิตของคน
สมัยเกา นอกจากนี้ ท้ัง 2 โครงการ ควรหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดโครงการ 
 2) โครงการดานการกระตุนเศรษฐกิจ เชน โครงการเทศกาลผลไมประจํา
จังหวัดระยอง ในปจจุบันผลไมมีราคาสูงทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การจัดงานควรเปนลักษณะของ
การสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนรูปธรรมและยิ่งใหญ 
         3) โครงการดานสาธารณสุข เชน โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุจังหวัด
ระยอง ควรทําในภาพรวมและพัฒนาศักยภาพแบบเครือขายและทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานหลัก                
ท่ีรับผิดชอบ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและโรงพยาบาล เปนตน 

      4.4.2.2 การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พบวา 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไมสามารถดําเนินการไดคะแนนเต็ม ในหัวขอ “กลยุทธของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร”  เนื่องจากในปงบประมาณ 2560 แนวทางท่ีกําหนดในแตละยุทธศาสตร จํานวน 42 แนวทาง    
แตนํามาปฏิบัติเพียง 27 แนวทาง และในปงบประมาณ 2561 มีแนวทางในแตละยุทธศาสตร จํานวน 27 
แนวทาง นํามาปฏิบัติ 15 แนวทาง ซ่ึงมีจํานวนลดลงจากปท่ีผานมา ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน              
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงควรดําเนินการทบทวนกรอบยุทธศาสตรใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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