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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.2561-2565) 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวมของประชาชน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายนํ้า 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางทางระบายนํ้า
ถนนทางเขา อบต. 
สํานักทองชวงหลัง
โรงเรียนสํานักทอง 

เพ่ือใหการระบายนํ้า
ไดสะดวก 

ขุดลอกรางระบายนํ้า
และเท คสล.ปองกัน
การกัดเซาะ(ตามแบบ
ของทางราชการ) 

300,000 
งบ อบต. 

 

300,000 
งบ อบต. 

 

- 
 

- 
 

 จํานวนความยาว
ของรางระบายนํ้าท่ี
กอสรางเปน คสล. 

ชวยใหการระบาย
นํ้าสะดวกยิ่งข้ึน 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนสาย 
3320 บริเวณตลาด
สังขฤกษ-สามแยกเฉลิม
พระเกียรติ หมู 1 
ต.สํานักทอง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง (ถนน
ของอบจ.รย.0117) 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคมและขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 22  เมตรยาว 
200 ม.หนา 0.23 
เมตร ผิวจราจร ไม
นอยกวา4,400  
ตารางเมตร 

3,000,000
งบ อบต./
ประสาน

โครงการฯ 

3,000,000
งบ อบต./
ประสาน

โครงการฯ 

- - - จํานวนระยะทาง
ของถนนท่ีได
กอสรางเปนถนน
คอนกรีต 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชาง 

3 กอสรางขยายสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
สาย 3320 (ตลาดสังข
ฤกษ) หมู 1  ต.สํานัก
ทอง อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง  (ถนนของ 
อบจ.ระยอง 0117 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ขยายสะพาน  คสล.  
22 เมตร  ยาว  27  
เมตรตามแบบแปลน
ของทาง ราชการ
กําหนด 

5,000,000 
งบ อบต./ 
ประสาน 

โครงการฯ 

5,000,000 
งบ อบต./ 
ประสาน 

โครงการฯ 

- -  จํานวนความ 
กวางของสะพาน  
ท่ีขยายผิวจราจร 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 กอสรางทอระบายนํ้า
พรอมบอพักสาย 
3320 บริเวณตลาด
สังขฤกษ ถึงหนา รร.
บานสํานักทอง หมูท่ี 1 
บานสํานักทอง 

เพ่ือเพ่ิมการระบาย
นํ้าลดปญหานํ้าทวม
ขัง 

กอสรางทอระบายนํ้า 
คสล.พรอมบอพัก
และทางเทา 850 ม. 
กวาง 1 x 1 ม. 
จํานวน 765 ทอน
บอพัก 85 บอ 

3,000,000 
งบ อบต./ 
ประสาน 

โครงการฯ 

- - - - จํานวนทอ 
ระบายนํ้าคสล. 
ท่ีไดกอสราง 

ลดปญหา 
นํ้าทวมขัง 

กองชาง 

5 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิง 2 ขางทาง  
ถนนสาย 3139 
บริเวณเขาหลวงเตี่ย-
แยกสวนผูการ  
หมูท่ี 4 บานหาดใหญ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยให
ประชาชนในการ 
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง
โคมก่ิงชนิดใชหลอด  
250 วัตต 
จํานวน  20  ชุด 

1,000,000 
งบ อบต./ 
ประสาน 

โครงการฯ 

    จํานวนไฟฟา 
สองสวางท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

6 กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหลก็สายเขาเหด็-
หวงชมพู หมูท่ี 2 
บานยายจั่น 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 6  เมตรยาว 
645  เมตร หนา 
0.15 เมตรผิวจราจร 
3,870 ตร.ม. 

- 2,322,000 
 งบ อบต. / 
ประสาน 

โครงการฯ 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

7 กอสรางถนนแอสฟสติ
กคอนกรีตถนนสาย 
3320 สังขฤกษ 
- บานหาดใหญ   
ต.สํานักทอง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง ถนน 
อบจ.ระยอง  
รย0117 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนนแอสฟส
ติกคอนกรีต กวาง 
18.60 เมตร ยาว 
2,900 เมตร หนา 
0.05 เมตร ผิว
จราจร 53,940 
ตารางเมตร 
 

- - 49,950,000 
งบ อบต. / 
ประสาน 

โครงการฯ 

- - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนแอสฟสติก 
คอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ถนนสาย
สะพานชาง  หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล. 
กวาง 6 เมตร ยาว  
1,500 เมตร หนา
0.20 เมตร พ้ืนท่ีไม
นอยกวา 9,000  
ตารางเมตร พรอม
ไหลทาง 0.50 เมตร 

- 8,272,000 
ประสาน 

อบจ. 

- - - จํานวนระยะทาง 
ของถนนท่ีได 
กอสรางเปน 
ถนนคอนกรีต 

ประชาชนไดรับ 
ความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองชาง 

9 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย ชีไก 
หมูท่ี 2 บานยายจั่น ต.
สํานักทอง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง 
คาบเก่ียว  
หมู 9  บานกะบกโพรง 
 ต.กะเฉด 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง  6 
เมตร ยาว 995 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร 
5,970 ตารางเมตร 

- - 4,693,000 
งบ อบต. 
โครงการ 

ประสานแผน 

- - จํานวนระยะทาง
ของถนนท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคม และ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองชาง 

10 ติดตั้งโคมไฟฟา
ภายนอกบริเวณทางเดิน
เทา ถนนสาย 3320 
ตลาดสังขฤกษ หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน มีความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟาสองสวาง 
บริเวณตลาดสังขฤกษ 
หมูท่ี 1 

- - - 1,500,000 
งบ อบต. 
โครงการ 

ประสานแผน 

- จํานวนโคมไฟฟา 
ท่ีติดตั้ง 

ทําใหมีความ 
ปลอดภัยใน 
การคมนาคม 

กองชาง 

11 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย 2 เว้ิง 
หมูท่ี 1 ต.สํานักทอง อ.
เมืองระยอง จ.ระยอง 
คาบเก่ียว ต.กะเฉด 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายในการ
คมนาคม และขนสง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ กวาง  6 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ผิวจราจร 
6,000 ตารางเมตร 

- - - 3,300,000 
งบ อบต. 
โครงการ 

ประสานแผน 

- จํานวนระยะทาง
ของถนนท่ีกอสราง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
สบายในการ
คมนาคม และ
ขนสงผลผลติ
ทางการเกษตร 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 กอสรางขยายสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย โรงถวย หมู 1   
ต.สํานักทอง อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง   

เพ่ือใหประชาชนได 
รับความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

ขยายสะพาน  คสล.  
กวาง 6 เมตร  ยาว  
16  เมตรตามแบบ
แปลนของทาง 
ราชการกําหนด 

- - - 3,000,000 
ประสาน 

อบจ 
 

- จํานวนความ 
กวางของสะพาน  
ท่ีขยายผิวจราจร 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวก 
สบายในการ 
คมนาคม 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


