
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับการ -เพื่อป�องกันอุบัติเหตุและ -ในเขตเทศบาล 180,000.00 - - จํานวน 10  ลูก -เพื่อให�เด็กและประชาชน สํานักปลัดฯ
จัดทําเนินชะลอความเร็ว ความปลอดภัย จํานวน 10 ลูก งบท�องถิ่น ได�รับความปลอดภัยในการ
ในเขตเทศบาล ป4255๙=๒๐๐,000 สัญจรไป-มา

ป4255๘=๑๙๘,๐๐๐
ป4255๗=๖๕๐,๐๐๐

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชน
 - ปรับปรุงถนนทางเข�าศูนยA  -เพื่อปรับปรุงถนน  -เปBนถนนแอสฟDสทAติกคอนกรีต 224,900.00 - - ถนนมีมาตรฐาน  -ทําให�ถนนทางเข�าศูนยA กองสาธารณสุขฯ
ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ให�ได�มาตรฐานและสัญจร กว�าง 6 ม. ยาว 74 ม. หรือพื้นที่ (งบท�องถิ่น) 1 เส�น ขนาด ควบคุมคุณภาพมูลฝอย งานรักษา

ไปมาได�อย�างสะดวก ผิวจราจรไม�น�อยกว�า 440 ตร.ม. (เงินอุดหนุน กว�าง 6 ม. มีมาตรฐานได�รับความ ความสะอาด
หรือส�วนกลาง) ยาว 74 ม. สะดวกสบายในการสัญจร

ป4255๙=๕,๖๒๓,๕๐๐ ไปมา พร�อมทั้งระบายน้ํา
ป4255๘= - ได�สะดวกยิ่งขึ้น
ป4255๗= -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

 - ปรับปรุงถนนรอบบ�อฝDงกลบ เพื่อปรับปรุงถนนรอบ ถนนสําหรับสัญจรไปมา 3,481,000.00 - - ถนนมีมาตรฐาน ทําให�รถบรรทุกขยะและ กองสาธารณสุขฯ
ขยะ ทั้งบ�อ A และ B บ�อฝDงกลบขยะให�ได�มาตรฐาน โดยรอบบ�อบําบัดน้ําเสีย เปBนแบบ (งบท�องถิ่น,เงินอุดหนุน) รถบรรทุกวิ่ง รถที่ปฏิบัติงานมีความ งานรักษา

และสัญจรไป - มา สะดวก ถนนแอสฟDลทAติกคอนกรีต หรือส�วนกลาง) รอบบ�อฝDง สะดวกปฏิบัติงานได� ความสะอาด
กว�าง 3 ม.ยาว 962 เมตร ป4255๙= - กลบขยะได� คล�องตัวและสะดวกใน
หรือพื้นผิวจราจรไม�น�อยกว�า ป4255๘= - การสัญจรไปมา
2,886 ตร.ม. ป4255๗= -

 - ปรับปรุงถนนรอบบ�อบําบัด เพื่อปรับปรุงถนนรอบบ�อ เปBนถนนแบบแอสฟDลทAติกคอนกรีต 692,200.00 - - ถนนรอบบ�อ  -ทําให�รถบรรทุกขยะและ กองสาธารณสุขฯ
น้ําเสีย บําบัดน้ําเสียให�ได�มาตราฐาน กว�าง 3 ม. ยาว 429 ม. (งบท�องถิ่น,เงินอุดหนุน) บําบัดน้ําเสีย รถที่ปฏิบัติงานได�อย�าง งานรักษา

และสัญจรไปมาได�อย�างสะดวก หรือส�วนกลาง) ขนาด กว�าง 3 ม. คล�องตัว ความสะอาด
ป4255๙= - ยาว 429 ม.
ป4255๘= -
ป4255๗= -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

 - ลานล�างรถขยะพร�อมอุปกรณA เพื่อให�รถขยะและรถที่นําขยะ ลานล�างรถ มีพื้นที่ เปBน คสล. 910,800.00 - - ลานล�างรถ  -รถยนตAบรรทุกขยะได� กองสาธารณสุขฯ

ชําระล�าง มาฝDงกลบได�ทําความสะอาด หนา 0.20 พื้นที่ใช�สอยไม�น�อย (งบท�องถิ่น,เงินอุดหนุน) จํานวน 4 จุด ล�างทําความสะอาด งานรักษา

ชําระล�างสิ่งสกปรก กว�า 288 ตร.ม. หรือส�วนกลาง) และเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะอาด

ป4255๙= 4,000,000 ยืดอายุการใช�งาน

ป4255๘= -

ป4255๗= -

 - ก�อสร�างอาคารโรงคัดแยก เพื่อกิจกรรมคัดแยกขยะได�มี อาคารโครงหลังคาเหล็ก 34,828,000.00 - - อาคาร 1 หลัง  -มีอาคารและพื้นที่ในการ กองสาธารณสุขฯ

ขยะ พร�อมติดตั้งสายพาน พื้นที่ในการดําเนินการและ กว�าง 30 ม. ยาว 100 ม. (งบท�องถิ่น,เงินอุดหนุน) ดําเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ งานรักษา

คัดแยกขยะ (ชนิดสายพาน สามารถคัดแยกขยะชุมชน มีผนัง 2 ด�าน เกร็ดระบายอากาศ หรือส�วนกลาง) ความสะอาด

ลําเลียง) 4 เส�น ก�อนนําไปหลุมฝDงกลบขยะ พื้นที่ คสล. พร�อมระบบไฟฟ�า ป4255๙= -
ลูกลมดูดอากาศและรางระบายน้ํา ป4255๘= -

ป4255๗= -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

3 โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียน -เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารเรียน -หน�าอาคารชั้น ๑ - ๓ ๗๒๐,๐๐๐.00 -  - ปูกระเบื้อง -ทําให�โรงเรียนมีพื้นที่ กองการศึกษา

โรงเรียนอยู$เมืองแกลงวิทยา ให�มีความเรียบร�อยสวยงาม และห�องเรียน ชั้น ๒,๓ (งบท�องถิ่น  จํานวน ๑ แห$ง ใช�สอยสําหรับนักเรียนและ งานโรงเรียน

จํานวน ๑ แห$ง หรือเงินอุดหนุน)  เป1นระเบียบสวยงาม

ป4255๙= 720,000
ป4255๘= - 
ป4255๗= -

4 โครงการติดตั้งเหล็กดัด -เพื่อรักษาความปลอดภัย -จํานวน ๕ ห�อง 200,000.00 - - จํานวน ๕ ห�อง -โรงเรียนมีเหล็กดัดที่ใช� กองการศึกษา

อาคารเรียนห�องธุรการ ทรัพย7สิน งบท�องถิ่น ป8องกันทรัพย7สิน งานโรงเรียน

ห�องโสตทัศนศึกษา ป4255๙= 500,000 ของโรงเรียน

ห�องคอมพิวเตอร7 ห�องประชุม ป4255๘= -

 ห�องผู�บริหาร ป4255๗= -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

5 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�การระบายน้ําสะดวก  - โดยก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 6,564,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - การระบายน้ําเปBนไปด�วย กองช�าง
ภูมิทัศนAถนนแหลมยาง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง หนา 0.20 ม. กว�าง 8.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ต�อจากของเดิม สัญจรไปมามีความปลอดภัย ยาว 460 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง
ชุมชนแหลมยาง ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 3,680 ตร.ม. พร�อม ป42559=๖,๕๖๔,๐๐๐ ได�รับความ สัญจรไปมามีความสะดวก

วางท�อระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ป42558 =๒๑,๐๐๐,๐๐๐ สะดวกปลอดภัย สบายปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทางเท�ากว�าง 1.00ม. ทั้งสองข�าง ป42557 =๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ในการเดินทาง

เพิ่มขึ้น
มีน้ําท�วมขัง
ลดลง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

6 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก$อสร�างเป1นผิวจราจร คสล.หนา 308,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

ถนนบริเวณบ�านช�างเจิดไปเชื่อม มาตรฐาน 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม.ยาว งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
บ�านนายสมควร  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง 110 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 = 243,000 ของประชาชน  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
ชุมชนในยาง สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 440 ตร.ม. ป42558 = 243,000 ได�รับความ เดินทางสัญจรไปมาได�รับ

ในชีวิตและทรัพยAสิน ป42557 = 243,000 สะดวกปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ในการเดินทาง ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

เพิ่มขึ้น

๗ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อก�อสร�างและปรับปรุง  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 1,800,000.00    -  -  - จํานวน 1 เส�น  - การระบายน้ําเปBนไปด�วย กองช�าง

วางท�อระบายน้ําบริเวณทางเข�า วางท�อระบายน้ําให�เปBนไป หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
สถานีตํารวจภูธรแกลง ด�วยความสะดวกและรวดเร็ว ยาว 389 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง
(บ�านแม�ป�าหนู "โสน ทองดี") ไม�น�อยกว�า 1,556 ตร.ม. ป42559 = - ได�รับความ สัญจรปลอดภัยในชีวิตและ
ชุมชนในยาง ป42558 = - สะดวกปลอดภัย ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

ป42557 = - ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

8 โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 170,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง

ถนนบ�านนายระ หมั่นสมัคร สัญจรไปมามีความปลอดภัย หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมามี
ถนนเข�าสวนสุขภาพในยาง  ในชีวิตและทรัพยAสิน ยาว 49 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 = - ของประชาชน ความสะดวกสบาย
ชุมชนในยาง ไม�น�อยกว�า 196 ตร.ม. ป42558 = - ได�รับความ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ป42557 = - สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

๙ โครงการขยายเขตระบบ  - เพื่อให�ประชาชนมีไฟฟ�า ตามแบบแปลนของการไฟฟ�า 201,000.00  -  -  - จํานวน 12 ชุด  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง กองช�าง
จําหน�ายไฟฟ�า บริเวณ สาธารณะใช�อย�างทั่วถึง ส�วนภูมิภาค อําเภอแกลง งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 เดินทางสัญจรไปมา
ถนนหนองโบสถA-แยกโพธิ์ทอง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง หลอดขนาด 2*36 วัตตA จํานวน ป42559 =  - ของประชาชน ได�รับความปลอดภัย
ชุมชนในยาง สัญจรไปมามีความปลอดภัย 12 ชุด ป42558 = - ได�รับความสะดวก ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น

ในชีวิตและทรัพยAสิน ป42557 = - ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยAสิน
ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

10 โครงการลานกีฬาต�านภัยยาเสพติด -เพื่อให�ประชาชน เด็กและ -จํานวน ๑ แห$ง 2,859,000.00 - - จํานวน ๑ แห$ง -ชุมชนมีสถานที่เล�นกีฬา กองการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พระพรรษา เยาวชนในชุมชน มีสถานที่ งบท�องถิ่น และออกกําลังกาย งานพัฒนาชุมชน

บริเวณสวนสุขภาพในยาง สําหรับออกกําลังกายและเล$น หรือเงินอุดหนุน ที่มีมาตรฐาน

ชุมชนในยาง กีฬาที่มีมาตรฐาน ป42559 = -

ป42558 = -
ป42557 = -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๑ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 2,214,100.00    -  -  - จํานวน 1 เส�น  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง กองช�าง
แยก ถ.สุขุมวิทไปหลัง สภ.แกลง มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 6.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 เดินทางสัญจรไปมา
(ทําถนนทางเข�าบ�านเจ_แมวไป  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 364 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน ได�รับความปลอดภัย
หมู�บ�านหนองปรือถึงบ�านขจี สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 2,184 ตร.ม. ป42559 =  - ได�รับความ ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ตั้งความเพียร แยกซ�ายสุดซอย ในชีวิตและทรัพยAสิน ป42558 = - สะดวกปลอดภัย
ถึงบ�านนางปรีญา แต�ไม�เชื่อมต�อ ป42557 = - ในการเดินทาง

กับถนน VOR) เพิ่มขึ้น
ชุมชนดอนมะกอก

12 โครงการก$อสร�างสนามเด็กเล$น -เพื่อให�เด็กและเยาวชนใน -จํานวน ๑ แห$ง ๕๐๐,๐๐๐.00 - - จํานวน ๑ แห$ง -ชุมชนมีสนามเด็กเล$นและ กองการศึกษา

และศูนย7ออกกําลังกายบริเวณ ชุมชน  มีสนามเด็กเล$น งบท�องถิ่น ศูนย7สําหรับออกกําลังกาย งานพัฒนาชุมชน

ศาลาเอนกประสงค7ริมคลอง และประชาชนมีสถานที่ ป4255๙= -

ดอนมะกอก สําหรับออกกําลังกาย ป4255๘= -

ชุมชนดอนมะกอก ป4255๗= -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๓ โครงการติดตั้งไฟฟ�าแสงสว�าง  - เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน  - โดยติดตั้งไฟฟ�าแสงสว�างชนิด 2,087,000.00  -  -  - จํานวน 52 ต�น  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
ชนิดกิ่งเดี่ยวบริเวณทางหลวง ชีวิตและทรัพยAสินของ กิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมาได�รับความ
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)ตอน ประชาชนในการสัญจร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม HPS หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
ทางแยกเนินดินแดง-ปhาเตียน  - เพื่อให�มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม ขนาด 1x250 วัตตA ป42559 =  - ได�รับความสะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
 ระหว�าง กม.271+323 ความสว�าง จํานวน 52 ต�น ป42558 = - ปลอดภัยในชีวิต  - มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม
 ถึงกม.232+323 (หน�าสถานี ป42557 = - และทรัพยAสิน ความสว�างยิ่งขึ้น
บริการน้ํามันบางจากไตkปlโตรเลียมถึงสะพานดอนมะกอก) ในการสัญจร

ชุมชนดอนมะกอก เพิ่มมากขึ้น

๑๔ ก�อสร�างและติดตั้งเสาไฟฟ�า  - เพื่อความสะดวกปลอดภัย  - จํานวน 1 ต�น 700,000.00  -  -  - จํานวน 1 ต�น  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
ชนิดไฮแมส ความสูง 20 ม. ในชีวิตและทรัพยAสินของ งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ไปมาได�รับความปลอดภัย
ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด ประชาชนในการสัญจร หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น
8x400วัตตA บริเวณหัวสะพาน  - เพื่อให�มีไฟฟ�าสาธารณะ ป42559 = 700,000 ได�รับความสะดวก  - มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม
ดอนมะกอก จํานวน 1 ต�น เพิ่มความสว�าง ป42558 = 700,000 ปลอดภัยในชีวิต ความสว�างยิ่งขึ้น
ชุมชนดอนมะกอก ป42557 = - และทรัพยAสิน

ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๕ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 563,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

ถนนซอยข�างบ�านลุงนง มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 3.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ด�านขวามือยาวไปจนถึงตรงข�าม  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 99 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง
สถานธรรม สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 297 ตร.ม.พร�อม ป42558 = - ได�รับความสะดวก สัญจรไปมาได�รับความ
ชุมชนมาบใหญ� ในชีวิตและทรัพยAสิน วางท�อระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. ป42557 = - ในการเดินทาง ปลอดภัยในชีวิตและ

รางวีคสล.กว�าง 1.00 ม.(ฝDmงเดียว) สัญจรไปมามี ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
บ�อพักน้ําคสล.ทุกระยะ 15 ม. ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น

๑๖ โครงการก�อสร�างปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 871,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง

และท�อระบายน้ําซอยแยก มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ระหว�างถนนมาบใหญ� ซ.2  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 84 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง
กับ ซ.4 ( เส�นที่ 3 ) สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 336 ตร.ม.พร�อมวาง ป42558 = - ได�รับความสะดวก สัญจรไปมาได�รับความ
ชุมชนมาบใหญ� ในชีวิตและทรัพยAสิน ท�อระบายน้ํา คสล. Ø 0.60 ม. ป42557 = - ในการเดินทาง ปลอดภัยในชีวิตและ

รางวี ค.ส.ล.ข�างละ 1.00 ม. สัญจรไปมามี ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
สองข�างทาง,บ�อพักน้ํา คสล. ความปลอดภัย

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



ทุกระยะ 15 ม. เพิ่มขึ้น

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๗ โครงการขยายเขตและติดตั้ง  - เพื่อความสะดวกปลอดภัย  - ดวงโคมใช�หลอดฟลูออเรสเซนตA 200,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
โคมไฟฟ�าสาธารณะ ชนิดใช� ในชีวิตและทรัพยAสินของ ขนาด 2x36 วัตตA กิ่งแขนเดี่ยว  งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมาได�รับความ
หลอดฟลูออเรสเซนตA ขนาด ประชาชนในการสัญจร ตามแบบแปลนของการไฟฟ�า หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
2x36 วัตตA กิ่งแขนเดี่ยวถนน  - เพื่อให�มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม ส�วนภูมิภาคอําเภอแกลง ป42559 = 200,000 ได�รับความสะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
มาบใหญ� ซอย 2 และซอย 4 ความสว�าง ป42558 = - ปลอดภัยในชีวิต  - มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม
รวมทั้งทางเชื่อมระหว�างซอย ป42557 = - และทรัพยAสิน ความสว�างยิ่งขึ้น
ชุมชนมาบใหญ� ในการสัญจร

เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

18 โครงการวางท�อระบายน้ํา  - เพื่อให�การระบายน้ําสะดวก  - วางท�อระบายน้ํา 1,541,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - การระบายน้ําเปBนไปด�วย กองช�าง
บริเวณอนุบาลหลานรักไป  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 285 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ถึงโรงไฟฟ�าเก�า สัญจรไปมามีความสะดวก พร�อมบ�อพักน้ําทุกระยะ 15 ม. หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง
ชุมชนแกลงแกล�วกล�า สบาย ปลอดภัย ทั้งสองฝDmง ป42559 = 1,541,000 ได�รับความ สัญจรไปมามีความสะดวก

ป42558 = 1,109,000 สะดวกปลอดภัย สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ป42557 = 588,000 ในการชีวิตและ

ทรัพยAสินเพิ่มขึ้น
มีน้ําท�วมขัง
ลดลง

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๑๙ โครงการปรับปรุงทางเท�า  -เพื่อปรับปรุงทางเท�าให�ได�  - โดยการปรับปรุงภูมิทัศนAโดยการ 2,618,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ทางเท�าใช�ในการ กองช�าง
ถนนสุนทรโวหาร มาตรฐาน ปูกระเบื้องทางเท�าทั้ง 2 ฝDmงถนน งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 การเดินทางได�รับความ
ชุมชนสุนทรโวหาร สุนทรโวหารกว�าง 1.00-1.80 ม. ป42559 =  - ของประชาชน สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 978 ม.หรือมีพื้นที่ ป42558 = - ได�รับความสะดวก
ไม�น�อยกว�า 2,813 ตร.ม. ป42557 = - ในการเดินทาง

สัญจรไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๒๐ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 79,500.00         -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ถนนข�างบ�านเจ_นุช ซอยแยก มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
สุนทรโวหาร ซอย 5  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 28 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง
ชุมชนสุนทรโวหาร สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 112 ตร.ม. ป42558 = - ได�รับความ สัญจรไปมามีความสะดวก

ในชีวิตและทรัพยAสิน ป42557 = - สะดวกในการ สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เดินทางสัญจร
ไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๑ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�ประชาชนมีท�าน้ําที่ได�  - ก�อสร�างเปBนพนังกั้นน้ํามีระเบียง 500,000.00  -  - จํานวนหรือ  - ท�าน้ําได�มาตรฐานดียิ่งขึ้น กองช�าง
ท�าน้ํา บริเวณศาลาต�นโพธิ์ มาตรฐาน กว�าง 5 เมตร ยาว 28 ม. งบท�องถิ่น ร�อยละ 60 
ชุมชนสุนทรโวหาร หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน

ป42559 = 500,000 มาใช�ท�าน้ํา
ป42558 = - บริเวณศาลา
ป42557 = - ต�นโพธิ์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๒ โครงการก�อสร�างและปรับปรุงซอย  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร ค.ส.ล. 600,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
ทางเชื่อมศาลาตาผ�อง ซอย 5 ตัด สัญจรไปมามีความปลอดภัย หนา 0.15 ม.กว�าง 6.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมามีความสะดวก
 ซอย 7 ในชีวิตและทรัพยAสิน ยาว 56 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ชุมชนสารนารถ ไม�น�อยกว�า 336 ตร.ม. ป42558 = - ได�รับความ

ป42557 = - สะดวก
ปลอดภัย
ในการเดินทาง
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๓ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�การระบายน้ําสะดวก  - โดยวางท�อระบายน้ํา ขนาด Ø 3,101,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - การระบายน้ําเปBนไปด�วย กองช�าง
วางท�อระบายน้ําถนนศาลา  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง 0.60 ม.ยาว 441 ม.รางวี คสล. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ
ตาผ�อง ผ�านหมู�บ�านพวงเพชร สัญจรไปมามีความสะดวกสบาย กว�าง 1.00 ม.บ�อพักน้ํา คสล. หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง อบจ.ระยอง
ไปลงลําราง ปลอดภัย ทุกระยะ 20 ม. ป42559 = 3,101,000 ได�รับความสะดวก สัญจรไปมามีความสะดวก หรือ
(เชื่อมต�อเขต ทต.บ�านนา) ป42558 = - ปลอดภัยในการ สบาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น งบส�วนกลาง
ชุมชนหนองแหวน ป42557 = - เดินทางเพิ่มขึ้น

มีน้ําท�วมขังลดลง

๒๔ โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 2,411,000.00    -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ข�างร�านอ�วน 3 ถึงถนนหน�า มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ร�านทองวิเชียรทะลุถนนข�างร�าน  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 248 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
โชคชัยฮอนด�า (ข�างกังหันลมเก�า) สัญจรไปมาสะดวก มีความ ไม�น�อยกว�า 992 ตร.ม. พร�อมวาง ป42558 = - ได�รับความสะดวก เดิน ทางสัญจรไปมาได�รับ
ชุมชนหนองแหวน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสิน ท�อระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. ป42557 = - ในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและ

รางวีคสล.กว�าง 1.00 ม.ทั้งสอง สัญจรไปมามี ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ข�างและบ�อพักน้ําคสล. ความปลอดภัย

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�



ทุกระยะ 15 ม. เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๕ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - โดยเสริมผิวจราจร (Overlay) 2,499,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
เสริมผิวจราจร (Overlay) มาตรฐาน เปBนผิวจราจรแอสฟDลทAติกคอนกรีต งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น หรือ
ถนนแยกจากหมอเปลี่ยน  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง หนา 0.05 ม.กว�าง 7.00 ม. หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง อบจ.ระยอง
เข�าถนนหนองแหวน สัญจรไปมามีความปลอดภัย ยาว 800 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ป42559 = 2,499,000 ได�รับความสะดวก เดิน ทางสัญจรไปมาได�รับ หรือ
(เชื่อมต�อเขต อบต.ทางเกวียน) ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 5,600 ตร.ม. ป42558 = 2,499,000 ในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและ งบส�วนกลาง
ชุมชนหนองแหวน ป42557 = - สัญจรไปมามี ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๖ โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 1,137,600.00    - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
นพเก�าซอย 9 ( สาย 3 ) มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ชุมชนหนองแตงโม  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 158 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง

สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 632 ตร.ม.พร�อม ป42558 = - ได�รับความสะดวก เดิน ทางสัญจรไปมา
ในชีวิตและทรัพยAสิน วางท�อระบายน้ําขนาดØ 0.60 ม. ป42557 = - ในการเดินทาง ได�รับความปลอดภัยในชีวิต

รางวีคสล.กว�าง 1.00 ม. สัญจรไปมามี และทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ทั้งสองข�างและบ�อพักน้ํา คสล. ความปลอดภัย
ทุกระยะ 15 ม. เพิ่มขึ้น

๒๗ โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 974,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ซอยเทพรัช มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ชุมชนหนองแตงโม  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 100 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง

สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 400 ตร.ม.พร�อมวาง ป42558 = - ได�รับความสะดวก เดิน ทางสัญจรไปมา
ในชีวิตและทรัพยAสิน ท�อระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. ป42557 = - ในการเดินทาง ได�รับความปลอดภัยในชีวิต

รางวีคสล.กว�าง 1.00 ม. สัญจรไปมามี และทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ทั้งสองข�างและบ�อพักน้ํา คสล. ความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



ทุกระยะ 15 ม. เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๘ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน  - ตามแบบแปลนของการไฟฟ�า 100,000.00  -  -  - จํานวน 20โคม  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
สาธารณะถนนมาบใหญ� ชีวิตและทรัพยAสินของ ส�วนภูมิภาค อําเภอแกลง ขนาด งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมาได�รับความ
ซอย 5 จุดที่ 2 ประชาชนในการสัญจร 2x36 วัตตA จํานวน 20 โคม ป42559 =  100,000 ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
ชุมชนหนองแตงโม  - เพื่อให�มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม ป42558 = - ได�รับความสะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

ความสว�าง ป42557 = - ปลอดภัยในชีวิต  - มีไฟฟ�าสาธารณะ
และทรัพยAสิน เพิ่มความสว�างยิ่งขึ้น
ในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๙ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - โดยเสริมผิวจราจร (OVERLAY ) 249,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
เสริมผิวจราจร (Overlay ) มาตรฐาน เปBนผิวจราจรแอสฟDลทAติกคอนกรีต งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ถนนโพธิ์ทอง ถนนทางแยกเข�าวัด  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง หนา 0.05 ม.กว�าง 6.00 ม. ป42559 =  - ของประชาชน  -ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
( ร�านแจkม ) สัญจรไปมามีความปลอดภัย ยาว 100 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ป42558 = - ได�รับความ เดินทางสัญจรไปมาได�รับ
ชุมชนโพธิ์ทอง ในชีวิตและทรัพยAสิน ไม�น�อยกว�า 600 ตร.ม. ป42557 = - สะดวกในการ ความปลอดภัยในชีวิตและ

เดินทางสัญจร ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ไปมามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๓๐ โครงการปรับปรุงพื้นลู�วิ่ง  - เพื่อเสริมสร�างให�ประชาชน  - ปรับปรุงเปBนยางสังเคราะหA 20,096,000.00  -  -  - จํานวน 1สนาม  - ทําให�เด็ก เยาวชน และ อบจ.ระยอง
รอบสนามฟุตบอล บริเวณ เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ หนา 13 มม. มีพื้นที่ผิวยาง งบท�องถิ่น  - เด็ก เยาวชน ประชาชนมีลู�วิ่งสําหรับ กรมส�งเสริมฯ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 และพลานามัยที่สมบูรณA สังเคราะหAไม�น�อยกว�า 5,257 หรือเงินอุดหนุน และประชาชน ออกกําลังกายและใช� กองช�าง
พระพรรษา แข็งแรง รู�จักใช�เวลาว�าง ตารางเมตร ป42559 = 20,096,000 มีลู�วิ่งเพื่อใช� เวลาว�างให�เกิดประโยชนA
ชุมชนโพธิ์ทอง ให�เกิดประโยชนA ป42558 = - ในการออก  - เปBนการเสริมสร�าง

 - เพื่อเสริมสร�างจิตสํานึกให� ป42557 = - กําลังกาย สุขภาพให�เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนรักการออกกําลังกาย ประชาชน มีสุขภาพ
เพื่อพัฒนาสุขภาพร�างกายและ พลานามัยที่แข็งแรง

โครงการ วัตถุประสงค�
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



จิตใจแข็งแรง สมบูรณA และสมบูรณA

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓๑ โครงการติดตั้งและซ�อมแซม  - เพื่อความสะดวกปลอดภัย  - ติดตั้งใหม� จํานวน 8 ต�น 382,000.00  -  - จํานวนหรือ  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
เสาไฟฟ�า ชนิดเหล็กกลมปลาย ในชีวิตและทรัพยAสินของ  - ซ�อมบํารุง จํานวน 18 โคม งบท�องถิ่น ร�อยละ 60 สัญจรไปมาได�รับความ
เรียวกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ประชาชนในการสัญจร ป42559 =  -  ของประชาชน  ปลอดภัยในชีวิตและ
ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด  - เพื่อให�มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม ป42558 = - ได�รับความสะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
1x250 วัตตA ถนนสุขุมวิท ความสว�าง ป42557 = - ปลอดภัยในชีวิต  - มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม
(ตั้งแต�สะพานดําถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) และทรัพยAสิน และความสว�างยิ่งขึ้น
ชุมชนโพธิ์ทอง ในการสัญจร

เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓๒ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - โดยการเสริมผิวจราจร(Overlay) 20,000,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ถนนบ�านนา-เนินอู�ทอง มาตรฐาน และขยายผิวจราจร หนา 0.05 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น อยู�ในความรับ
ชุมชนโพธิ์ทอง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง กว�าง 14.00 ม. ยาว 894.00 ม. หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง ผิดชอบ อบจ.

สัญจรไปมามีความปลอดภัย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า ป42559 = 20,000,000 ได�รับความสะดวก เดินทาง สัญจรไปมาได�รับ ระยอง
ในชีวิตและทรัพยAสิน 12,516 ตร.ม.และวางท�อระบาย ป42558 = - ในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและ

น้ํา คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. ป42557 = - สัญจรไปมามี ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
บ�อพักน้ํา คสล. ทุกระยะ 15 ม. ความปลอดภัย
รางวี คสล. กว�างข�างละ 1.00 ม. เพิ่มขึ้น
พร�อมไฟทางสาธารณะ

33 โครงการก�อสร�างสระว�ายน้ํา  - เพื่อให�เด็ก เยาวชน และ  -จํานวน 1 สระ 12,885,000.00  -  - จํานวน 1 สระ ทําให� เด็ก เยาวชนและ กองช�าง

บริเวณสนามกีฬาและ ประชาชน ได�ออกกําลังกาย ขนาดความยาว ๒๕ เมตร งบท�องถิ่น ประชาชนมีสุขภาพ หรือ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หรือเงินอุดหนุน ที่แข็งแรง,สมบูรณA ส�วนกลาง

๘๐ พระพรรษา ป42559 =  -

ชุมชนโพธิ์ทอง ป42558 = -

ที่
งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค�



ป42557 = -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓๔ โครงการก�อสร�างและปรับปรุงซอย  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 2,634,000.00    -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง กองช�าง
บ�านไร�ชายทุ�ง (ที่ทําการชุมชน สัญจรไปมามีความสะดวก หนา 0.15 ม.กว�าง 5.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 เดินทาง สัญจรไปมาได�รับ
หนองควายเขาหัก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยAสิน ยาว 263 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 = 894,600 ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ชุมชนหนองควายเขาหัก ไม�น�อยกว�า 1,315 ตร.ม.พร�อม ป42558 = - ได�รับความ ในชีวิตและทรัพยAสินยิ่งขึ้น

วางท�อระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. ป42557 = 894,600 สะดวกในการ
รางวีคสล.กว�าง 1.00 ม. เดินทางสัญจร
ทั้งสองข�างและบ�อพักน้ํา คสล. ไปมามีความ
ทุกระยะ 15 ม. ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๓๕ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 261,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง กองช�าง
ซอยสมตัว สัญจรไปมามีความปลอดภัย หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 เดินทาง สัญจรไปมาได�รับ
ชุมชนหนองควายเขาหัก ในชีวิตและทรัพยAสิน ยาว 100 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ไม�น�อยกว�า 400 ตร.ม. ป42558 = - ได�รับความสะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ป42557 = - ในการเดินทาง

สัญจรไปมา

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค�โครงการที่



มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓๖ โครงการขยายเขตไฟฟ�า  - เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน  - ตามแบบแปลนของการไฟฟ�า 100,000.00  -  -  - จํานวน 7 โคม  - ประชาชนที่เดินทาง กองช�าง
สาธารณะถนนพลงช�างเผือก ชีวิตและทรัพยAสินของ ส�วนภูมิภาค อําเภอแกลง 2x36 งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 สัญจรไปมาได�รับความ
ซอยสตาภิรมยA(พร�อมดวงโคม) ประชาชนในการสัญจร วัตตA จํานวน 7 โคม หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ
ชุมชนหนองควายเขาหัก  - เพื่อให�มีไฟฟ�าสาธารณะเพิ่ม ป42559 =  - ได�รับความสะดวก ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

ความสว�าง ป42558 = - ปลอดภัยในชีวิต  - มีไฟฟ�าสาธารณะ
ป42557 = - และทรัพยAสิน เพิ่มความสว�างยิ่งขึ้น

ในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓๗ โครงการก�อสร�างอาคารที่ทําการ  -เพื่อมีที่ทําการของชุมชน  - มีขนาด 8.00 x 16.00 ม. 600,000.00       -  - จํานวน 1  -ทําให�ชุมชนมีที่ กองช�าง
ชุมชนพลงช�างเผือก บริเวณข�าง ไว�ใช�สอยในกิจกรรมของชุมชน หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 128 ตร.ม. งบท�องถิ่น อาคาร จัดกิจกรรมต�างๆของชุมชน
โรงสีข�าวแหลมท�าตะเคียน ห�องน้ําในตัว อาคารโครงเหล็ก ป42559 =  -
ชุมชนพลงช�างเผือก ป42558 = -

ป42557 = -

๓๘ โครงการขยายผิวจราจรพร�อม  - เพื่อให�การระบายน้ําสะดวก  - โดยขยายผิวจราจร กว�างข�างละ 2,201,000.00    -  -  - จํานวน 1 เส�น  - การระบายน้ําเปBนไปด�วย กองช�าง
ท�อระบายน้ํา รางวี ค.ส.ล  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง 1.00 - 1.50 ม. ค.ส.ล.หนา งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ
ถนนพลงช�างเผือก ซอย 5 สัญจรไปมามีความสะดวกสบาย 0.15 ม.ยาว 268 ม.หรือพื้นที่ หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่เดินทาง อบจ.ระยอง
(เชื่อมต�อเขต อบต.ทางเกวียน) ปลอดภัย ผิวจราจรไม�น�อยกว�า 448 ตร.ม. ป42559 =  - ที่สัญจรไปมา สัญจรไปมามีความ หรือ
ชุมชนพลงช�างเผือก วางท�อระบายน้ําขนาด Ø 0.60 ม. ป42558 = - ได�รับความ สะดวกสบายปลอดภัยยิ่งขึ้น งบส�วนกลาง

พร�อมรางวี ค.ส.ล.กว�าง 1.00 ม. ป42557 = - สะดวกปลอดภัย
บ�อพักทุกระยะ 15 ม. เพิ่มขึ้น
ทั้งสองข�างทาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๓๙ โครงการก�อสร�างและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล.หนา 556,000.00  -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
ถนนสุนทรภู� ซอย 5 บริเวณ มาตรฐาน 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม.ยาว 196 งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
ทางเข�าบ�านนายสนอง มั่งคั่ง  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อยกว�า หรือเงินอุดหนุน ของประชาชน  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
ชุมชนพลงช�างเผือก สัญจรไปมามีความปลอดภัย 784 ตร.ม. ป42559 = 556,000 ได�รับความ เดินทางสัญจรไปมาได�รับ

ในชีวิตและทรัพยAสิน ป42558 = - สะดวกในการ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ป42557 = - เดินทางสัญจร ทรัพยAสินยิ่งขึ้น

ไปมามีความ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๔๐ โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนน  - เพื่อปรับปรุงถนนให�ได�  - ก�อสร�างเปBนผิวจราจร คสล. 516,000.00       -  -  - จํานวน 1 เส�น  - ทําให�ถนนได�มาตรฐาน กองช�าง
รอบสระน้ําบริเวณหลังศาลา มาตรฐาน หนา 0.15 ม.กว�าง 4.00 ม. งบท�องถิ่น  - ร�อยละ 60 ยิ่งขึ้น
แหลมท�าตะเคียน  - เพื่อให�ประชาชนที่เดินทาง ยาว 200 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร ป42559 =  - ของประชาชน  - ประชาชนที่ใช�เส�นทาง
ชุมชนหนองกระโดง สัญจรไปมามีความปลอดภัย ไม�น�อยกว�า 800 ตร.ม. ป42558 = - ได�รับความ เดินทางสัญจรไปมาได�รับ

ในชีวิตและทรัพยAสิน ป42557 = - สะดวกในการ ความปลอดภัยในชีวิตและ
เดินทางสัญจร ทรัพยAสินยิ่งขึ้น
ไปมามีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

๔๑ โครงการจัดทําป�ายชุมชน  -เพื่อจัดทําป�ายชุมชนให�  - โดยเปBนป�ายเหล็กชุบสังกะสี 15,000.00         -  - จํานวน 1 ป�าย  - ประชาชนสามารถ กองช�าง
หนองกระโดง ติดตั้งบริเวณ ประชาชนได�รู�จัก สติกเกอรAสะท�อนแสง  1  ชุด งบท�องถิ่น เดินทางมายังชุมชน
แหลมท�าตะเคียน ป42559 =  - ได�สะดวกยิ่งขึ้น
ชุมชนหนองกระโดง ป42558 = -

ป42557 = -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป%นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน
 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟBาสาธารณะ ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน�

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๔๒ โครงการก�อสร�างโรงงานทํา  -เพื่อส�งเสริมการมีอาชีพเสริม  -ก�อสร�างโรงทําไอศกรีม 500,000.00  -  -  - จํานวน ประชาชนได�เรียนรู� กองช�าง
ไอศกรีม พร�อมอุปกรณAและ ให�กับคนในชุมชน จํานวน ๑ อาคาร งบท�องถิ่น 1 อาคาร อาชีพเสริมเพิ่มขึ้น หรือ
เครื่องทําไอศกรีมบริเวณศาลา หรือเงินอุดหนุน  - ร�อยละ 60 งบส�วนกลาง
แหลมท�าตะเคียน ป42559 =  - ของประชาชน
ชุมชนหนองกระโดง ป42558 = - ได�ใช�ประโยชนA

ป42557 = - ในการเรียนรู�
อาชีพเสริม

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ�านมา



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง ท�อประปาขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1 โครงการวางท�อเมนจ�ายน้ําประปา - เพื่อเปBนการแก�ไขปDญหา - เริ่มจากมุมตึกช�างเฮงไปจนถึง 929,500.00 - - จํานวน 1 แห�ง - จะทําให�ปDญหาท�อแตกรั่ว กองการ
บริเวณถนนสุขุมวิทฝDmงทิศเหนือ ท�อแตกรั่วของท�อเก�า ปากทางถนนเจริญสุข โดยใช�ท�อ (งบท�องถิ่นหรือ น้ําสูญเสียลดน�อยลง และ ประปา
จากมุมตึกช�างเฮงไปจนถึงปากทาง และสามารถป�องกันการ PVC  แหวนยางขนาด Ø 6 นิ้ว เงินอุดหนุน) น้ําประปาคุณภาพดีขึ้น
ถนนเจริญสุข ปนเปz{อนในน้ําประปาที่ ชั้น 8.5 แทนท�อ AC เดิมซึ่งใช�งาน ป42559 = 929,500
(ชุมชนหนองแตงโม) เกิดจากท�อแตกได� มานาน ความยาว 845 เมตร ป42558 = -

พร�อมอุปกรณA ป42557 = -

2 โครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา -เพื่อขยายเขตจ�ายน้ําประปา - เริ่มจากปากซอยยายบูรณA 26,500.00 - - จํานวน 1 แห�ง - ประชาชนได�รับบริการ กองการ
บริเวณซอยยายบูรณA บริการประชาชนได�อย�าง ฝDmงทิศตะวันออก โดยใช�ท�อ PVC (งบท�องถิ่นหรือ น้ําประปาอย�างทั่วถึง ประปา
แยกถนนสุนทรภู� เพียงพอและทั่วถึง Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5  ความยาว เงินอุดหนุน) และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
(ชุมชนหนองควายเขาหัก) 100 เมตรพร�อมอุปกรณA ป42559 =  -

ป42558 = -
ป42557 = -

งบประมาณและที่ผ�านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง ท�อประปาขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

3 โครงการปรับปรุงวางท�อจ�ายน้ํา - เพื่อเปBนการแก�ไขปDญหา -เริ่มจากปากซอยถนนสุนทรโวหาร 264,000.00 - - จํานวน 1 แห�ง - ประชาชนได�รับบริการ กองการ
ประปาบริเวณถนนสุนทรโวหาร ท�อ GS Ø 2 นิ้ว เก�าผุใช�งาน ซอย 5 ถึงบริเวณโค�งต�นโพธิ์ (งบท�องถิ่นหรือ น้ําประปาอย�างทั่วถึง ประปา
ซอย 5 ฝDmงทิศใต� มานานหลายป4 ฝDmงทิศใต� โดยใช�ท�อPVC  แหวนยาง เงินอุดหนุน) และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
(ชุมชนสุนทรโวหาร) ขนาด Ø 4 นิ้ว  ชั้น 8.5 ป42559 =  -

แทนท�อเหล็กเดิม ชนาด Ø 2 นิ้ว ป42558 = -
ความยาว 240 เมตร  ป42557 = -
พร�อมอุปกรณA

4 โครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา - เพื่อเปBนการรองรับ - เริ่มจากบริเวณบ�านนายประสิทธิ์ 25,000.00 - - จํานวน 1 แห�ง - ประชาชนได�รับบริการ กองการ
จากบริเวณบ�านนายประสิทธAถึง การเจริญเติบโตของเมือง ไปถึงริมคลองติดศาลาชุมชน (งบท�องถิ่นหรือ น้ําประปาอย�างทั่วถึง ประปา
ศาลาชุมชนดอนมะกอก แห�งที่ 2 ในอนาคต ดอนมะกอกแห�งที่ 2โดยใช�ท�อ เงินอุดหนุน) และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
(ชุมชนดอนมะกอก) PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ป42559 =  -

ความยาว 95 เมตรพร�อมอุปกรณA ป42558 = -
ป42557 = -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

เปBาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง ท�อประปาขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงท�อจ�ายน้ําประปา -เพื่อเพิ่มแรงดันจ�ายน้ํา -โดยวางท�อภายในหมู�บ�านทั้งหมด 1,659,600.00 - - จํานวน 1 แห�ง - ประชาชนได�รับบริการ กองการ
บริเวณหมู�บ�านพวงเพชร ประปา โดยใช�ท�อ PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว (งบท�องถิ่นหรือ น้ําประปาอย�างทั่วถึง ประปา
(ชุมชนหนองแหวน) ชั้น 8.5 แทนท�อ PVC  Ø 2 นิ้ว เงินอุดหนุน) และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เดิมความยาว 2,724 เมตร ป42559 = 2,860,200

พร�อมอุปกรณA ป42558 = -
ป42557 = -

6 โครงการขยายเขตจ�ายน้ําประปา - เพื่อขยายเขตท�อเมนจ�าย -เริ่มจากถนนสุนทรภู� ซอย 3 ถึง 361,900.00 - - จํานวน 1 แห�ง - ประชาชนได�รับบริการ กองการ
ถนนซอยจินดาวัฒนA ฝDmงทิศใต� น้ําประปา ทําให�ประชาชน โรงเรียนจินดาวัฒนA  โดยใช�ท�อ (งบท�องถิ่นหรือ น้ําประปาอย�างทั่วถึง ประปา
(ชุมชนหนองกระโดง) บริเวณดังกล�าวได�มีน้ํา PVC แหวนยาง Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5 เงินอุดหนุน) และมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ประปาใช�ในการอุปโภค ความยาว 329  เมตร ป42559 =  -
บริโภค พร�อมอุปกรณA ป42558 = -

ป42557 = -

งบประมาณและที่ผ�านมา

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 5 เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข�งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู�สากล

 - ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทุกด�านอย�างสมดุลและยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาก�อสร�าง ปรับปรุง ท�อประปาขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

7 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําอัด  -เพื่อแก�ปDญหาประปาไหลอ�อน  โดยใช�วัสดุอุปกรณAประกอบท�อ ๒๗๐,๐๐๐.00 - - จํานวน ๑ แห�ง  -การจ�ายน้ําประปามี กองการประปา
เพื่อเพิ่มแรงดันส�งจ�ายน้ําประปา ปลายท�อจ�ายน้ําทําให�ส�งจ�าย ทางจ�ายน้ําจากเครื่องสูบน้ําแรงสูง (งบท�องถิ่น) ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(BY PASS) ประปาหนองแหวน น้ําประปาได�ไกลขึ้นโดย ประสานเข�ากับทางจ�ายน้ําให�แก� ป42559 =  - สามารถให�บริการผู�ใช�น้ํา

แรงดันไม�ลง ผู�ใช�น้ํา ป42558 = - อย�างทั่วถึง
ป42557 = -

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�เกษตรและเกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ตอบสนองความต�องการของตลาดทั้งภายในและต�างประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปBาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ�านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว�า
จะได�รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก







































































































































โครงการภายใต�แนวทางการพัฒนาปรับปรุงท�อประปาและกําลังผลิต



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป!าหมาย ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 จะได�รับ ที่รับผิดชอบ

ป2งบประมาณ

ป2 พ.ศ.2556-2558  (ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน)












