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๑.ชื่อโครงการ  โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนนแหลมยางต�อจากของเดิมไปจนถึงศาลาแหลมยาง 
 
๒.ท่ีมาโครงการ (สามารถเลือกได�มากกว�า ๑ ข�อ) 
  ประชาชนในท�องถ่ินต้ังแต� ๒ แห�งข้ึนไปได�รับประโยชน.ร�วมกัน ซ่ึงเกิดจากการทําความตกลงระหว�าง 
อปท. ด�วยกันเอง คือ เทศบาลตําบลทุ�งควายกิน 
  สอดคล�องกับระเบียบ มท. ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559  ข�อ 5 (2) จาก แผนชุมชนแหลมยาง 
 
๓.วัตถุประสงค. 

- เพ่ือให�การระบายน้ําสะดวก 
- เพ่ือให�ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน 
- เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวริมคลองประแส 

 
๔.เป=าหมาย 

โดยก�อสร�างเป>นผิวจราจร คสล.หนา 0.20 ม. กว�าง 8.00 ม. ยาว 1,600 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�
น�อยกว�า 12,800 ตร.ม. พร�อมวางท�อระบายน้ํา Ø 0.60 ม. ทางเท�ากว�าง 1.00 ม. ท้ังสองข�างพร�อมไฟทาง 
 
๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ชุมชนแหลมยาง 
 
๖.วิธีดําเนินการ 
 จัดซ้ือจัดจ�างตามกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2543 
 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ 2561 ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
๘.งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง จํานวน 21,648,000 บาท 
 
๙.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองช�าง เทศบาลตําบลเมืองแกลง และ องค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง 
 
๑๐.ผลลัพธ. 

- การระบายน้ําเป>นไปด�วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- ประชาชนและนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งข้ึน 
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๑.ชื่อโครงการ  โครงการติดต้ังกล�องวงจรปTด CCTV จํานวน 4 เส�นทาง 
 
๒.ท่ีมาโครงการ (สามารถเลือกได�มากกว�า ๑ ข�อ) 
  สอดคล�องกับระเบียบ มท. ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ลักษณะและกรอบประสานแผนพัฒนา 5. การป=องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของ
จังหวัด 
  สอดคล�องกับระเบียบ มท. ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559  ข�อ 5 (2) จาก แผนชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนพลงช�างเผือก , ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนแหลมยาง 
 
๓.วัตถุประสงค. 

เพ่ือสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สินของประชาชนในพ้ืนท่ีและสร�างความเชื่อม่ันให�กับ
นักท�องเท่ียวท่ัวไปท่ีสัญจรผ�านไปมา 
 
๔.เป=าหมาย 

กล�องวงจรปTด ชนิดเครือข�ายแบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบท่ี 3 จํานวน 78 ตัว พร�อมอุปกรณ.ประกอบระบบและการติดต้ัง  ถนนสุนทรโวหาร 
จํานวน 21 ตัว ถนนพลงช�างเผือก จํานวน 19 ตัว ถนนโพธิ์ทอง จํานวน 19 ตัว ถนนแหลมยาง จํานวน 19 ตัว 
 
๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ถนนสุนทรโวหาร ,ถนนพลงช�างเผือก , ถนนโพธิ์ทอง และ ถนนแหลมยาง พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
๖.วิธีดําเนินการ 
 จัดซ้ือจัดจ�างตามกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2543 
 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ 2561 ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
๘.งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง จํานวน 6,200,000 บาท 
 
๙.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองช�าง เทศบาลตําบลเมืองแกลง และ องค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง 
 
๑๐.ผลลัพธ. 

ประชาชนและนักท�องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน 
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๑.ชื่อโครงการ  โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนนรอบสระหนองน้ําขาวออกไปทางประปาถังสูงของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง พร�อมปรับปรุงภูมิทัศน.ติดต้ังไฟรอบสระน้ํา 
 
๒.ท่ีมาโครงการ (สามารถเลือกได�มากกว�า ๑ ข�อ) 
  ประชาชนในท�องถ่ินต้ังแต� ๒ แห�งข้ึนไปได�รับประโยชน.ร�วมกัน ซ่ึงเกิดจากการทําความตกลงระหว�าง 
อปท. ด�วยกันเอง คือ องค.การบริหารส�วนตําบลทางเกวียน 
  สอดคล�องกับระเบียบ มท. ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559  ข�อ 5 (2) จาก แผนชุมชนหนองแหวน 
 
๓.วัตถุประสงค. 

- เพ่ือให�ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน 
- เพ่ือปรับสภาพแวดล�อมให�น�าอยู� เป>นสถานท่ีพักผ�อนและออกกําลังกาย 

 
๔.เป=าหมาย 

โดยก�อสร�างเป>นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว�าง 6.00 ม. ยาว 388 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�
น�อยกว�า 2,328 ตร.ม. 
 
๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ชุมชนหนองแหวน  เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
๖.วิธีดําเนินการ 
 จัดซ้ือจัดจ�างตามกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2543 
 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ 2561 ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
๘.งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง จํานวน 2,000,000 บาท 
 
๙.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองช�าง เทศบาลตําบลเมืองแกลง และ องค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง 
 
๑๐.ผลลัพธ. 

- ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 - ประชาชนสามารถใช�เป>นสถานท่ีพักผ�อนและออกกําลังกาย 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการลําดับท่ี  4 

๑.ชื่อโครงการ  โครงการก�อสร�างและปรับปรุงถนนสายหนองปรือ (บริเวณทางเข�าอําเภอแกลง) 
 
๒.ท่ีมาโครงการ (สามารถเลือกได�มากกว�า ๑ ข�อ) 
  ประชาชนในท�องถ่ินต้ังแต� ๒ แห�งข้ึนไปได�รับประโยชน.ร�วมกัน ซ่ึงเกิดจากการทําความตกลงระหว�าง 
อปท. ด�วยกันเอง คือ องค.การบริหารส�วนตําบลทางเกวียน 
  สอดคล�องกับระเบียบ มท. ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค.กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2559  ข�อ 5 (2) จาก แผนชุมชนหนองแตงโม 
 
๓.วัตถุประสงค. 

- เพ่ือให�ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สิน 
 
๔.เป=าหมาย 

โดยก�อสร�างเป>นผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว�าง 6.00 ม. ยาว 685 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�
น�อยกว�า 4,110 ตร.ม. 
 
๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ถนนสายหนองปรือ (บริเวณทางเข�าอําเภอแกลง) ชุมชนหนองแตงโม  เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
๖.วิธีดําเนินการ 
 จัดซ้ือจัดจ�างตามกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2543 
 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ 2561 ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
๘.งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง จํานวน 2,671,500 บาท 
 
๙.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองช�าง เทศบาลตําบลเมืองแกลง และ องค.การบริหารส�วนจังหวัดระยอง 
 
๑๐.ผลลัพธ. 

- ประชาชนท่ีเดินทางสัญจรไปมามีความสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 


