




























แบบ ผ.01

หนา 1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกลํารางคลองหัว   
 สมเส็ด หมูที่ 6 (แผนชุมชน ม.6)

เพื่อใชในการกักเก็บน้ํา และ
คลองตื้นเขิน เรงการระบายน้ํา

ระยะทาง 800 เมตร    800,000     800,000     800,000 รอยละของ
พื้นที่กัก
เก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชในการ
ประกอบอาชีพ

กองชาง, กรม
ชลประทาน

2 โครงการขุดลอกลํารางคลองซอย
ถนนนอก 8/3 หมูที่ 8          
(แผนชุมชน ม.8)

เพื่อเรงการระบายน้ํา และน้ํา
ไมทวมขังในชวงฤดูฝน

คลองซอย กวาง 5 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ยาว 500 
เมตร

    500,000 รอยละของ
การระบาย
น้ํา

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน     
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง

3 โครงการกอสรางประตูเปด-ปดน้ํา
 สายเลียบคลอง 1-เลียบคลอง 2
 หมูที่ 1 (แผนชุมชน ม.1)

เพื่อกักเก็บน้ํา ใหมีน้ําเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ประตูเปด-ปดน้ํา กวาง 4 
เมตร ลึก 4-6 เมตร

    100,000     100,000 รอยละ
ปริมาณการ
กักเก็บน้ํา

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
สําหรับอุปโภคบริโภค และ
ทําการเกษตรในชวงหนาแลง

กองชาง กรม
ชลประทาน

4 โครงการกอสรางประตูเปด-ปดน้ํา
 คลองเนินฆอ (บริเวณเขาสนาม
กีฬา) หมูที่ 3 (แผนชุมชน ม.3)

เพื่อกักเก็บน้ํา ใหมีน้ําเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ประตูเปด-ปดน้ํา กวาง 10 
เมตร ลึก 4 เมตร

    100,000     100,000 รอยละ
ปริมาณการ
กักเก็บน้ํา

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
สําหรับอุปโภคบริโภค และ
ทําการเกษตรในชวงหนาแลง

กองชาง

5 โครงการกอสรางฝายกั้นน้ําลําราง
สาธารณะ (ขางบานชางบัติ)    
หมูที่ 6 (แผนชุมชน ม.6)

เพื่อกักเก็บน้ํา ใหมีน้ําเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

กวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร    500,000     500,000     500,000 รอยละ
ปริมาณการ
กักเก็บน้ํา

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
สําหรับอุปโภคบริโภค และ
ทําการเกษตรในชวงหนาแลง

กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.01

หนา 2

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการกอสรางถังประปาหอสูง 
หมูที่ 6  (แผนชุมชน ม.6)

1)เพื่อทดแทนถังประปาเดิม
ชํารุด รั่ว   2)กักเก็บน้ําไวใช
ในชวงหนาแลง

ประปาถังสูง ขนาดความจุ 
5,000 ลิตร (5 ลบ.ม.) 
(แบบเดิม)

   1,000,000  1,000,000  1,000,000 ประปาถังสูง ประชาชนมีน้ําประปาที่มี
คุณภาพใชอยางทั่วถึงและ
เพียงพอกับความตองการ

กองชาง

7 โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 
1-9  (แผนชุมชน ม.1-9)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน   
การอุปโภคบริโภค การเกษตร 
ประมง เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตประปา ซอยรวม
ใจพัฒนา ม.9, สายจํารุง-
สุขุมวิท ม.2, สุนทรภู-จํารุง
 ม.7, ซอยถนนนอก 8/3 
ม.8

   200,000     200,000     200,000 รอยละของ
ปริมาณน้ํา
ที่พอเพียง

ประชาชนมีน้ําประปาที่มี
คุณภาพใชอยางทั่วถึงและ
เพียงพอกับความตองการ

กองชาง

8 โครงการวางทอระบายน้ําถนน
สายซอยเนินฆอ 3/10-แยกซอย
เนินฆอ 3/7-ซอยฝายเนินฆอ-
ศาลาทาตาแผน หมูที่ 3          
(แผนชุมชน ม.3)

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงที ปองกันน้ํา
ทวมขัง

วางทอระบาย Ø 0.80 
เมตร เริ่มจากซอยเนินฆอ 
3/10-ซอยฝายเนินฆอ-
ศาลาทาตาแผน ยาว 700 
เมตร

 2,500,000 ทอระบาย
น้ํา ยาว 
700 เมตร

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน     
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง

9 โครงการวางทอระบายน้ําถนน
สายบานไร-ถนนกะเพรา หมูที่ 4 
(แผนชุมชน ม.4)

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงที ปองกันน้ํา
ทวมขัง

วางทอระบาย Ø 0.80 
เมตร ถนนสายบานไร-ถนน
กะเพรา ยาว 150 เมตร

    500,000 รางระบาย
น้ํา 150 
เมตร

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน     
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง
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หนา 3

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

10 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนน
สายเนินฆอ-ถนนกะเพรา หมูที่ 4 
(แผนชุมชน ม.4)

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงที ปองกันน้ํา
ทวมขัง

วางทอระบาย Ø 0.80 
เมตร ถนนสายเนินฆอ-ถนน
กะเพรา (เริ่มจากจันทรปู
เปน) ระยะทาง 200 เมตร

   600,000 ทอระบาย
น้ํา 
ระยะทาง 
200 เมตร

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน     
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง

11 โครงการวางทอระบายน้ํา พรอม
บอพักและฝา ซอยรวมใจพัฒนา 
หมูที่ 9 (แผนชุมชน ม.9)

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงที ปองกันน้ํา
ทวมขัง

วางทอระบาย Ø 0.80 
เมตร ซอยรวมใจ ยาว 300
 เมตร สองขางทาง

    900,000 ทอระบาย
น้ํา 
ระยะทาง 
300 เมตร

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน     
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง

12 โครงการกอสราง Parasoil 
cement พรอมวางทอระบายน้ํา 
ซอยเนินฆอ 3/6 หมูที่ 3       
(แผนชุมชน ม.3)

เพื่อระบายน้ําในฤดูฝน ถนน Parasoil cement 
กวาง 4 เมตร ยาว 1500 
เมตร

  2,000,000 ถนน 
Parasoil 
cement 1 
เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

13 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 
ถนนลาดยาง สายปากทางหนอง
แพงพวย-เนินขาวตม หมูที่ 1 
(แผนชุมชน ม.1)

เพื่อซอมแซมปรับปรุงถนนที่
ชํารุด ทรุดโทรมใหมีสภาพ
พรอมใชสัญจรไดสะดวก

ซอมแซมถนนยางมะตอย 
ถนนสายปากทางหนอง
แพงพวย-เนินขาวตม ยาว 
100 เมตร

    500,000 ถนน 1 สาย ถนนในเขตเทศบาลมีความ
พรอมในการสัญจร

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 4

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

14 โครงการปรับปรุงลูกรังหินคลุก
พรอมวางทอระบายน้ํา ถนนซอย
ชาวนาเกา หมูที่ 7              
(แผนชุมชน ม.7)

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงที ปองกันน้ํา
ทวมขัง

วางทอระบาย Ø 0.80 
เมตร ระยะทาง 1,000 
เมตร จํานวน 3 จุด

 3,500,000 ทอระบาย
น้ํา 
ระยะทาง 
1,000 
เมตร

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน     
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอย
เนินทราย 2/10 (ซอยตาเนียร)  
หมูที่ 2 (แผนชุมชน ม.2)

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก
 ใหสามารถสัญจรไดสะดวก

ถนนลูกรังหินคลุกสายซอย
ตาเนียร ระยะทาง 100 
เมตร

     20,000       20,000 ถนนลูกรัง 
1 สาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เนินฆอ 3/7-1 หมูที่ 3         
(แผนชุมชน ม.3)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 2500 ตร.ม.

 1,600,000 ถนนลูกรัง 
1 สาย

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

17 โครงการขยายผิวจราจร ซอย
ถนนนอก 8/3 หมูที่ 8 (แผน
ชุมชน ม.8)

เพื่อลงลูกรังขยายผิวจราจร
ถนนสําหรับการคมนาคมและ
การขนสง

เสริมลูกรังขยายผิวถนน 
กวาง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม.

 2,000,000 ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร และถนนได
มาตรฐาน

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 5

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยเนิน
ทราย 2/7 (ซอยตีนทา) หมูที่ 2  
(แผนชุมชน ม.2)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

ผิวจราจรชนิด คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 800 และทอระบาย
น้ํา ยาว 350 เมตร

 1,200,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

19 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยถนน
นอก 1 หมูที่ 8 (อันดับ 3 แผน
ชุมชน ม.8)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

ผิวจราจรชนิด คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 160 ตร.ม. และทอ
ระบายน้ํา ยาว 800 เมตร

 2,500,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมทอระบายน้ํา ซอยทรัพย   
 มั่งคั่ง หมูที่ 8 (แผนชุมชน ม.8)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

ผิวจราจรชนิด คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  และทอระบายน้ํา ยาว
 1,000 เมตร

 5,600,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 6

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

21 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย
พากเพียรพัฒนา 3 หมูที่ 9       
(แผนชุมชน ม.9)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา 400 ตร.ม. ทอ Ø
 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตร

    600,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอย
พากเพียรพัฒนา 4 หมูที่ 9       
(แผนชุมชน ม.9)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา 200 ตร.ม. ทอ Ø
 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตร

    300,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน คสล. 
พรอมวางทอระบายน้ํา ซอยรวม
ใจพัฒนา 1 หมูที่ 9                
(แผนชุมชน ม.9)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 80 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา 320 ตร.ม. ทอ Ø
 0.80 เมตร ยาว 80 เมตร

    500,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 7

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
พัฒนา 6 หมูที่ 1            
(แผนชุมชน ม.1)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

ผิวจราจรชนิด คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,200 ตร.ม.

    800,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ซอยรมไทร-บอกุง หมูที่ 2      
(แผนชุมชน ม.2)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

ผิวจราจรชนิด คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,600 ตร.ม. พรอม
ไหลทาง

    1,000,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ซอยเนินทราย 2/10 (ซอยตา
เนียร) หมูที่ 2 (แผนชุมชน ม.2)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

ผิวจราจรชนิด คสล. กวาง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 400 ตร.ม. พรอม
ไหลทาง

    260,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
สองแสงพัฒนา 5 (บานยายลาน)
 หมูที่ 4 (แผนชุมชน ม.4)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 115 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 460 ตร.ม.

   300,000     300,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 8

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

28 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
สองแสงพัฒนา 6 (บานยายเทา) 
หมูที่ 4 (แผนชุมชน ม.4)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 130 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 520 ตร.ม.

   350,000     350,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

29 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
สองแสงพัฒนา 7 (บานผูชวยกา) 
หมูที่ 4 (แผนชุมชน ม.4)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 680 ตร.ม.

   500,000     500,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
สองแสงพัฒนา 8 (บานตาปด)   
หมูที่ 4 (แผนชุมชน ม.4)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 280 ตร.ม.

   200,000     200,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
สองแสงพัฒนา 10 (ซอยประคอง)
 หมูที่ 4 (แผนชุมชน ม.4)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 140 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 560 ตร.ม.

   400,000     400,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 9

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

32 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
แพงพวย 1 (หลังตลาดนัดหนา
ประปา) หมูที่ 5 (แผนชุมชน ม.5)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 400 ตร.ม.

    300,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

33 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
แพงพวย 2 (ซอยหนามณฑป)    
 หมูที่ 5 (แผนชุมชน ม.5)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 146 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 584 ตร.ม.

    400,000     400,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
หนองแพงพวย-คงคา หมูที่ 5 
(แผนชุมชน ม.5)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 2,500
 เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 10,000 ตร.ม.

    6,500,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง อบจ.

35 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
แพงพวย 11 (ซอยทางเขาบาน
ลุงสิทธิ์ขางเลาไกแสงดาว) หมูที่ 5
 (แผนชุมชน ม.5)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 1000 ตร.ม.

    700,000     700,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 10

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

36 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เนินขาวตม 7 (เสวียง)  หมูที่ 6 
(แผนชุมชน ม.6)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 680 ตร.ม.

    500,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

37 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
ชาวสวน 8 หมูที่ 7              
(แผนชุมชน ม.7)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,200 ตร.ม.

    780,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เนินกระชาย หมูที่ 7             
(แผนชุมชน ม.7)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,200 ตร.ม.

    780,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

39 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
ถนนนอก 8/3 หมูที่ 8          
(แผนชุมชน ม.8)

เพื่อขยายผิวจราจรถนนชนิด 
คสล. สําหรับการคมนาคมและ
การขนสง

เสริมขยายผิวถนน คสล. 
กวาง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม.

   2,000,000 ถนน 1 เสน ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร และถนนได
มาตรฐาน

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 11

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

40 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
รวมสราง หมูที่ 9              
(แผนชุมชน ม.9)

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 6 เมตร ยาว 70 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม
นอยกวา 420 ตร.ม.

    300,000 ถนน คสล. 
1 เสน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

41 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอม สายพาดดับและติดตั้งโคม
ไฟทางสาธารณะ ถนนซอย
ชาวสวน 12 หมูที่ 7           
(แผนชุมชน ม.7)

1)เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 128 เมตร

    500,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง

42 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอม สายพาดดับและติดตั้งโคม
ไฟทางสาธารณะ ถนนสายทา
ครก-แหลมสน หมูที่ 8             
 (อันดับ 2 แผนชุมชน ม.8)

1)เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 1500 เมตร

    700,000     700,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง



แบบ ผ.01

หนา 12

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

43 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอม สายพาดดับและติดตั้งโคม
ไฟทางสาธารณะ ซอยทรัพยมั่งคั่ง
 หมูที่ 8                        
(อันดับ 3 แผนชุมชน ม.8)

1)เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 1000 เมตร

    500,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง

44 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอม สายพาดดับและติดตั้งโคม
ไฟทางสาธารณะ ซอยถนนนอก 
8/3 หมูที่ 8                      
(อันดับ 4 แผนชุมชน ม.8)

1)เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 1000 เมตร

    500,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง

45 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอม สายพาดดับและติดตั้งโคม
ไฟทางสาธารณะ ซอยพากเพียร
พัฒนา 2 หมูที่ 9             
(แผนชุมชน ม.9)

1)เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 200 เมตร

    100,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง



แบบ ผ.01

หนา 13

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

46 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
พรอม สายพาดดับและติดตั้งโคม
ไฟทางสาธารณะ ซอยรวมใจ 1 
หมูที่ 9 (แผนชุมชน ม.9)

1)เพื่อใหประชาชนสัญจร
สะดวก 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 200 เมตร

    200,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง

47 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
บริเวณทางเขาสนามกีฬา หมูที่ 3 
(แผนชุมชน ม.3)

1)เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจร 2)เพื่อใหประชาชน
ไดรับความปลอดภัย และ
ปองกันอาชญากรรม

โคมไฟทางสาธารณะ 
ระยะทาง 100 เมตร

    100,000 รอยละ
ไฟฟาแสง
สวาง

1)ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ปองกันปญหาอาชญากรรม

กองชาง       
 การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอ  แกลง

48 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/
ซอมแซมศาลาเอนกประสงควัด
หนองแพงพวย หมูที่ 5         
(แผนชุมชน ม.5)

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซม
บํารุงรักษาอาคารและบริเวณ 
มีสภาพพรอมใชงานในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ได

หมูที่ 5 จํานวน 1 แหง เชน
 ปูกระเบื้อง ปรับปรุงตอ
เติมหลังคา ฯลฯ

   100,000     100,000     100,000 อาคาร 1 
แหง

มีอาคารเอนกประสงคและ
บริเวณอาคารที่สะดวกใน
การประกอบกิจกรรมตางๆ

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 14

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

49 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/
ซอมแซมศาลาเอนกประสงค     
หมูที่ 9  (แผนชุมชน ม.9)

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซม
บํารุงรักษาอาคารและบริเวณ 
มีสภาพพรอมใชงานในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ได

หมูที่ 9 จํานวน 1 แหง    100,000     100,000     100,000 อาคาร 1 
แหง

มีอาคารเอนกประสงคและ
บริเวณอาคารที่สะดวกใน
การประกอบกิจกรรมตางๆ

กองชาง



แบบ ผ.01

หนา 15

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่....1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโต ควบคูกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่..2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน .....

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมศึกษาดูงานบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตร        
(แผนชุมชน ม.1-9)

1)เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอยางเปนระบบ สามารถ
แกไขปญหา น้ําแลง น้ําทวม น้ํา
เสีย การขาดแคลนน้ําภาคการ
ผลิต น้ําอุปโภคบริโภค การ
รักษาระบบนิเวศ การฟนฟูปา
ตนน้ํา การเชื่อมโยงโครงขาย
ลุมน้ํา                              
2)ปรับปรุง พัฒนา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหลงน้ํา ปองกัน 
และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน

กลุมผูใชน้ําตําบลเนินฆอ/
ศูนยถายทอดเกษตร

   100,000    100,000 กลุมผูใชน้ํา
ตําบลเนินฆอ/
ศูนยถายทอด
เกษตร จํานวน
 100 คน

กลุมผูใชน้ําไดรับความรู
ความเขาใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา และ
สามารถนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับชุมชน
ของตนอยางเปนระบบ

สํานักปลัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที.่..5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที.่...1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น.....

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา      
หมูที่ 6  (แผนชุมชน ม.6)

1)เพื่อใหสถานที่ออกกําลังกาย
ไดมาตรฐาน                      
2)เพื่อจัดใหเปนสวนสาธารณะ
 แหลงพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงสนามกีฬาใหมี
สภาพพรอมใชงาน เชน    
เทปูน ฯลฯ

   40,000        40,000        40,000 สนามกีฬาที่ได
มาตรฐานสากล
 1 แหง

1)มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
เพื่อใหบริการประชาชน    
2)ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  
3)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

เทศบาล อบจ.
 การทองเที่ยว
   และกีฬา

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หนา 16

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.01

หนา 17

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรงคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดานการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข .....

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ                
(หนังสืออําเภอแกลง ดวนที่สุด    

 ที่ รย0023.7/ว016 ลว.8 ม.ค.

 63)

1)เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งใหแกเทศบาล    
2)เพื่อสงเสริมความรูการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องตน    
3)เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูภัยในภาวะฉุกเฉิน
ใหเปนระบบ รวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ

1)ผูเขาอบรม ไดแก จิต
อาสาภัยพิบัติ จํานวน 
50 คน

  200,000   200,000   200,000 จิตอาสาภัย
พิบัติ จํานวน 
50 คน

1)สามารถปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจาพนักงานใน

การปองกันและบรรเทา    

สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ

ไดถูกตอง รวดเร็ว เปน

ระบบ และมีมาตรฐาน

เดียวกันเมื่อเกิดสาธารณภัย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลด

ความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดานการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข .....

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบหอกระจายขาวประจํา
หมูบาน (แผนชุมชน ม.1-9)

1)เพื่อใหสามารถใชงานหอ
กระจายขาวไดตามปกติ        
2)เพื่อประชาสัมพันธงานและ
ขาวสารของเทศบาลและ
หนวยงานราชการใหประชาชน
ทราบ

หมูที่ 1-9 100,000  100,000  100,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ไมไดยินเสียง

มีศูนยประชาสัมพันธที่ได
มาตรฐานและปชส.ขอมูล
ขาวสารของเทศบาลและ
ราชการใหประชาชนทราบ

สํานักปลัด

2 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
ระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบาน หมูที่ 7                 
(แผนชุมชน ม.7)

1)เพื่อใหสามารถใชงานระบบ
เสียงตามสายไดตามปกติ       
2)เพื่อประชาสัมพันธงานและ
ขาวสารของเทศบาลและ
หนวยงานราชการใหประชาชน
ทราบ

หมูที่ 7 100,000  100,000  100,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ไมไดยินเสียง

ประชาชนไดรับรูขาวสาร
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพขึ้น

สํานักปลัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

หนา 18



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดานการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข .....

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม
เครื่องกรองน้ําประจําหมูบาน 
และปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่ม    
หมูที่ 3,8 (แผนชุมชน ม.3,8)

1)เพื่อบํารุงรักษาเครื่องกรอง
น้ําใหสะอาด ปลอดภัยและได
มาตรฐานอยูเสมอ 2)เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
เพียงพอในการบริโภค

1)ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ
เครื่องกรองน้ํา           
2)จัดซื้อสารเคมีมา
สับเปลี่ยนตามวาระ    
3)จัดหาตูน้ําหยอด
เหรียญ                     
4)ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
จากเครื่องกรองน้ํา

100,000  100,000  100,000 รอยละของ
คุณภาพของ
น้ําดื่ม

ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายมีน้ําดื่มที่
สะอาดและเพียงพอ
สําหรับบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

หนา 19

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อชุมชน
นอกเขตชลประทาน หมูที่ 7 
(แผนชุมชน ม.7)

เพื่อเพิ่มการผลิตน้ําประปาใหมี
ปริมาณมากขึ้น ใหเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่

บอบาดาล จํานวน 5
 แหง

   200,000    200,000    200,000 บอบาดาล 5 
แหง

ประชาชนมีน้ําประปาที่มี
คุณภาพใชอยางทั่วถึงและ
เพียงพอกับความตองการ

กองชาง, บาดาลเขต
 9

2 โครงการกอสรางสะพานทางเดิน
และปรับปรุงภูมิทัศนบานปลา
ธนาคารปู เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว หมูที่ 4 ตําบลเนินฆอ   
มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบล
ปากน้ําประแส (ตอเนื่อง)     
(แผนชุมชน ม.4)

เพื่อกอสรางสะพานทาเรือที่
มาตรฐาน และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว

กอสรางสะพาน
ทางเดินคอนกรีต 
กวาง 2.50 เมตร 
ยาว 50 เมตร

   500,000    500,000 สะพาน ยาว 
50 เมตร

1)มีสถานที่ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นในตําบลและจังหวัด
        2)ทองถิ่นมี
เศรษฐกิจดีขึ้น

เทศบาล, อบจ. 
จังหวัด

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หนา 20

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหา/จัดซื้อที่ดินเพื่อทํา
พื้นที่แกมลิงในการแกไขปญหาภัย
แลง หมูที่ 2 ตําบลเนินฆอ มีความ
คาบเกี่ยวตอเนื่องกับตําบลวังหวา 
อ.แกลง จ.ระยอง                  
แผนชุมชนหมูที่ 2

เพื่อจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือแหลง
น้ําดิบเพื่อแกปญหาภัยแลง 
แกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําตามคูคลอง
ธรรมชาติในชวงฤดูฝน และ
ชวยปองกันการรุกล้ําของ
น้ําเค็มในชวงฤดูแลง

พื้นที่ หมู 2 จํานวน
 30 ไร

     12,000,000      12,000,000 รอยละพื้นที่ใน
การกักเก็บน้ํา

มีแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชใน
การอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร

เทศบาล, จังหวัด
,อบจ., โครงการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: 
EEC)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หนา 21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดหา/จัดซื้อที่ดินเพื่อทํา
พื้นที่แกมลิงในการแกไขปญหาภัย
แลง หมูที่ 5 หรือหมูที่ 6 หรือหมู
ที่ 7 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ
เกี่ยวตอเนื่องกับตําบลวังหวา อ.
แกลง จ.ระยอง  แผนชุมชนหมูที่ 
5,6,7

เพื่อจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือแหลง
น้ําดิบเพื่อแกปญหาภัยแลง 
แกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ําตามคูคลอง
ธรรมชาติในชวงฤดูฝน และ
ชวยปองกันการรุกล้ําของ
น้ําเค็มในชวงฤดูแลง

พื้นที่ หมู 5 หรือหมู
 6 หรือหมู 7 
จํานวน 50 ไร

     20,000,000      20,000,000      20,000,000 รอยละพื้นที่ใน
การกักเก็บน้ํา

มีแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชใน
การอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร

เทศบาล, จังหวัด
,อบจ., โครงการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: 
EEC)

หนา 22

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพน้ําคลองเนินฆอ หมูที่
 3 ตําบลเนินฆอ มีความคาบ
เกี่ยวตอเนื่องหมูที่ 5 ตําบล
ชากโดน อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง (แผนชุมชน ม.3)

1)เพื่อปรับปรุง พัฒนาน้ําใน
คลองเนินฆอใหมีคุณภาพดีขึ้น 
2)เพื่อกักเก็บน้ําใหมีปริมาณ
มากเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรกรรม
ตลอดทั้งป                        
3)เพื่อใหสภาพน้ําคลองเนินฆอ
ดีขึ้น

1)ประตูปด/เปดน้ํา 
กวาง 4 เมตร ลึก 3 
เมตร จํานวน 2 จุด (เริ่ม
จากฝายทาตาแผน-คลอง
เนินฆอ)                   
2)กอสรางวางหินกันน้ํา
กัดเซาะ                   
3)กอสรางคลองคอนกรีต
เสริมเหล็ก              
4)กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา

  10,000,000   10,000,000 คุณภาพน้ํา
คลองตําบล
เนินฆอ

1)ประชาชนไดมีน้ําจืด
เพียงพอในการอุปโภค
บริโภคและทําการเกษตร
ตลอดทั้งป                     
2)คลองเนินฆอมีคุณภาพน้ํา
ที่ดีขึ้น

เทศบาล,    
อบจ., กรม
ชลประทาน, 
จังหวัด

หนา 23

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที.่...1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโต ควบคูกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที.่.2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาการทองเที่ยว
ในตําบลเนินฆอ หมูที่ 2,3,8  
 (แผนชุมชน ม.2,3,8)

1)เพื่อจัดใหมีศูนยการเรียนรู  
ปาชายเลน                       
2)เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศนภายในตําบล

1)เพื่อกอสรางอาคาร
เอนกประสงคบรรยายสรุป 
ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
15 เมตร                     
2)กอสราง Landmark 
ประติมากรรมรูปปู ขนาด
กวาง 12.58 เมตร ยาว 
12.58 เมตร                
3)กอสราง/ปรับปรุงศูนย
การเรียนรูสะพานรักษแสม 
ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 100 ตารางเมตร

 4,600,000  4,600,000  4,600,000 ศูนยการ
เรียนรูที่ได
มาตรฐาน

1)ประชาชนไดรับ        
ความปลอดภัยในชีวิต 
และปองกันปญหา
อาชญากรรม

กองชาง         
กรมสงเสริมฯ  
การทองเที่ยว
และกีฬา

หนา 24

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที.่..5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที.่...1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น.....

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น กีฬา และสวัสดิการสังคม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสนาม
กีฬา หมูที่ 3                       
(แผนชุมชน ม.3)

1)เพื่อจัดใหมีสถานที่ออกกําลัง
กายและสวนสาธารณะของ
ตําบล                            
2) เพื่อใหสถานที่ออกกําลังกาย
ไดมาตรฐาน                      
3)เพื่อจัดใหเปนสวนสาธารณะ
 แหลงพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนในพื้นที่

1)เพื่อจัดสรางที่พักนักกีฬา
และที่นั่งเชียรกีฬา          
2)เพื่อจัดทําอาคาร
เอนกประสงคสําหรับการ
ออกกําลังกาย               
3)ปรับปรุงภูมิทัศนสนาม
กีฬาและบริเวณโดยรอบ 
เชน ที่จอดรถ ปลูกตนไม 
ติดสปอรตไลท เครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ

  3,000,000   1,000,000 สนามกีฬาที่ได
มาตรฐานสากล
 1 แหง

1)มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
เพื่อใหบริการประชาชน    
2)ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  
3)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

เทศบาล อบจ.
การทองเที่ยว
และกีฬา

2 โครงการกอสราง/ปรับปรุงลาน
ออกกําลังกายและสนามกีฬา     
หมูที่ 7 (สนามกีฬา รร.วัดจํารุง) 
(แผนชุมชน ม.7)

1)เพื่อกอสรางหลังคากันแดด
กันฝนสําหรับสนามกีฬาและ
ลานออกําลังกาย 2)จัดใหมี
สถานที่ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน  3)เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในพื้นที่ให
ความสําคัญการออกกําลังกาย

ปรับปรุงสนามกีฬาและ
ลานออกกําลังกายใหมี
สภาพพรอมใชงาน เชน 
กอสรางโครงหลังคา เทปูน 
ฯลฯ

 100,000      100,000      100,000 สนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน 1 
แหง

1)มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
เพื่อใหบริการประชาชน    
2)ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น  
3)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

เทศบาล อบจ.
การทองเที่ยว
และกีฬา

หนา 25

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 63 ลําดับที่ 30 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการกอสรางรางตัวยูพรอมฝา
และวางทอระบายน้ํา สายซอย
สองแสงพัฒนา 1 หมูที่ 4

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงทีปองกันน้ํา
ทวมขัง

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชาง1,000,000  รางระบายน้ํา 
500 เมตร

153,000 1,000,000  รางระบายน้ําถนนสายซอย
สองแสงพัฒนา 1 หมูที่ 4 
ยาว 500 เมตร

รางระบายน้ํา 
500 เมตร

1)น้ําไมทวมขังในฤดูฝน
2)ลดความเสียหายของ
ทรัพยสิน

กองชางรางระบายน้ําถนนสายซอย
สองแสงพัฒนา 1 หมูที่ 4 
ยาว 36 เมตร และทอ
ขนาด ø 0.40 เมตร 
พรอมบอพัก

โครงการกอสรางรางตัวยูพรอมฝา
และวางทอระบายน้ํา สายซอย
สองแสงพัฒนา 1 หมูที่ 4 (อันดับ
 1 แผนชุมชน ม.4)

เพื่อการระบายน้ําในชวงฤดูฝน
ไดอยางทันทวงทีปองกันน้ํา
ทวมขัง

153,000 

1

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 26

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 76 ลําดับที่ 107 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม.

กอสรางผิวจราจรชนิด คสล.
 กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หรือมีผิวจราจรไม
นอยกวา 1,280 ตร.ม.

โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ซอยเนินฆอ 3/8 หมูที่ 3        
(แผนชุมชน ม.3)

ถนน คสล. 1 
เสน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

ถนน คสล. 1 
เสน

360,000 1,200,000 

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

360,000 360,000    

2

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 27

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการกอสรางถนน คสล. สาย
ซอยเนินฆอ 3/8 หมูที่ 3       
(แผนชุมชน ม.3)

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

เพื่อกอสรางถนน คสล. สําหรับ
การคมนาคม และการขนสง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)ที่



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 77 ลําดับที่ 114 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

พัฒนา ซอมแซม ถนน
ลูกรัง/หินคลุก  ในพื้นที่
เทศบาลที่ชํารุด ใหอยูใน
สภาพรอมใชงาน เชน ถนน
สายเนินกระชาย ม.7, ถนน
ซอยชาวสวน 7 ม.7, ถนน
ซอยชาวสวน 10 ม.7, ถนน
เลียบคลองเนินทราย 1, 
ถนนสายเลียบคลองเนิน
ทราย 2, ถนนสายหัวเสม็ด
 ม.8, ถนนที่ชํารุดเสียหาย 
ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)

หนา 28

3

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชางโครงการปรับปรุง/ซอมแซม ถนน
ที่ชํารุดในตําบล                   
(แผนชุมชน ม.1-9)

200,000 การสัญจร
สะดวกรอยละ
 50

เพื่อซอมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรัง/หินคลุก ที่ชํารุด ทรุด
โทรมใหมีสภาพพรอมใชสัญจร
ไดโดยสะดวก

200,000 200,000 



แบบ ผ.01
เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

กองชางซอมแซม ถนนลูกรัง/หิน
คลุก  ในพื้นที่เทศบาลที่
ชํารุด ใหอยูในสภาพรอมใช
งาน เชน ถนนสายเนิน
กระชาย ม.7, ถนนซอย
ชาวสวน 7 ม.7, ถนนซอย
ชาวสวน 10 ม.7, ถนน
เลียบคลองเนินทราย 1, 
ถนนสายเลียบคลองเนิน
ทราย 2, ถนนสายหัวเสม็ด
 ม.8,ซอยสองแสงพัฒนา 1,
 ซอยชาวสวน 1/1, สายจํา
รุง-สุขุมวิท, ซอยชาวสวน 5,
 ซอยบานหมู, ซอยชาวนา
เกา, ถนนที่ชํารุดเสียหาย 
ฯลฯ

(KPI)

โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ถนน
ที่ชํารุดในตําบล                   
(แผนชุมชน ม.1-9)

เพื่อซอมแซมปรับปรุงถนน
ลูกรัง/หินคลุก ที่ชํารุด ทรุด
โทรมใหมีสภาพพรอมใชสัญจร
ไดโดยสะดวก

การสัญจร
สะดวกรอยละ
 50

300,000 300,000 300,000 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 29

3

ผลที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 60 ลําดับที่ 9 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการจัดสรางปายจราจรและ
วิศวกรรมจราจรในพื้นที่เทศบาล 
(แผนชุมชน ม.1-9)

1)เพื่อความปลอดภัยของผูสัญจร

เพื่อควบคุมน้ําหนักรถปองกันถนน

ชํารุด  2)ปายบอกเขตการปกครอง  

 3)ปาย น2., ปาย ต.63 และต.66

 4) RUMBLE STRIP หรือเนิน

ชะลอความเร็ว, ปายตางๆ

1)ปายจราจร สัญญาณไฟตางๆ 

วิศวกรรมการจราจร บริเวณ

ทางแยกถนนสายตางๆ ที่มีความ

เสี่ยง เชน แยกเนินขาวตม ฯลฯ 

 2)ปายชื่อถนนทุกตรอกซอย ทั้ง

 9 หมูบาน ฯลฯ

300,000   300,000   300,000   ปายจราจร 1)ลดอุบัติเหตุจากการใช
ถนน 2)ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

1)ลดอุบัติเหตุจากการใช
ถนน 2)ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชางโครงการจัดสรางปายจราจรและ
วิศวกรรมจราจรในพื้นที่เทศบาล 
(แผนชุมชน ม.1-9)

1)เพื่อความปลอดภัยของผูสัญจร

เพื่อควบคุมน้ําหนักรถปองกันถนน

ชํารุด  2)ปายบอกเขตการปกครอง  

 3)ปาย น2., ปาย ต.63 และต.66

 4) RUMBLE STRIP หรือเนิน

ชะลอความเร็ว, ปายตางๆ

ปายจราจร300,000   300,000   300,000   200,000   200,000   

4

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 30

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1)ปายจราจร สัญญาณไฟตางๆ 

วิศวกรรมการจราจร บริเวณ

ทางแยกถนนสายตางๆ ที่มีความ

เสี่ยง

(KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 115 ลําดับที่ 7 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการขยายเขตวางทอสง
น้ําดิบเพื่อการเกษตร และ
ขยายเขตวางทอประปาใน
พื้นที่ตําบล                     
(แผนชุมชน ม.1-9)

เพื่อขยายเขตวางทอสงน้ําดิบ
และทอประปาใหเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนใน
ตําบลเนินฆอทั้ง 9 หมู

วางทอน้ําดิบและทอประปาทั้ง

ตําบล เชน ซอยทาเรือสะพานเกา 

ม.2, โรงสูบเนินทราย-ปากทาง

มณฑป ม.3, ซอยแยกบานนายเย็น

 ม.3, ซอยสองแสงพัฒนา 1,2 ม.

4, ซอยสมุทรเสน, ซอยขางวัด ม.

5, ซอยชากแวง 1 ม.5, ซอย

หนองแพงพวย-คงคา ม.5, ซอย

หนาวัด-ชาวสวน 1 ม.7,สามแยก

สนามบิน-เนินกระชาย ม. 7, ซอย

ชาวสวน 1-อางเก็บน้ํา ม.7. ถนน

ทุกเสนภายในเขตตําบลเนินฆอ 

ฯลฯ

9,500,000   7,500,000   6,000,000      5,000,000    5,000,000 รอยละของ
น้ําที่เพียงพอ

เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการประกอบอาชีพ
และอุปโภคในครัวเรือน

อบจ.        
กรมชลประทาน

5

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 31

รอยละของ
น้ําที่เพียงพอ

เกษตรกรและ
ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการประกอบอาชีพ
และอุปโภคในครัวเรือน

อบจ. , 
ชลประทาน

6,000,000   โครงการขยายเขตวางทอสง
น้ําดิบเพื่อการเกษตร และ
ขยายเขตวางทอประปาใน
พื้นที่ตําบล                     
(แผนชุมชน ม.1-9)

เพื่อขยายเขตวางทอสงน้ําดิบและ

ทอประปาใหเพียงพอกับความ

ตองการของประชาชนในตําบลเนิน

ฆอทั้ง 9 หมู

9,500,000   7,500,000   วางทอน้ําดิบและทอประปาทั้ง

ตําบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสูการแขงขันในระดับสากล......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 119 ลําดับที่ 26 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

โครงการเรียงหินกันน้ํากัดเซาและ

ประตูปด/เปด กักเก็บน้ําคลองสาม

ตําบล หมูที่ 3,8,9 ตําบลเนินฆอ 

มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องหมูที่ 6 

ตําบลปากน้ําประแส และหมูที่ 6 

ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง                            

แผนชุมชน ม.3,8,9

เพื่อกอสรางวางหินกันน้ํากัดเซาะ 

และประตูปด/เปด สําหรับกักเก็บน้ํา

 คลองสามตําบล

คลองสามตําบล   6,000,000       6,000,000 รอยละของ

น้ําอุปโภค

บริโภค

ประชาชนมีน้ําใชที่เพียงพอ อบจ. กรม

ชลประทาน จังหวัด

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ

น้ําคลองสามตําบล หมูที่ 3,8,9 

ตําบลเนินฆอ มีความคาบเกี่ยว

ตอเนื่องหมูที่ 6 ตําบลปากน้ํา   

ประแสและหมูที่ 6 ตําบลชากโดน 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง        

(แผนชุมชน ม.3,8,9)

1)เพื่อปรับปรุง พัฒนาน้ําในคลอง

เนินฆอใหมีคุณภาพดีขึ้น             

2)เพื่อกักเก็บน้ําใหมีปริมาณมาก

เพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตรกรรมตลอดทั้งป          

3)เพื่อใหสภาพน้ําคลองเนินฆอดีขึ้น

1)ประตูปด/เปดน้ํา กวาง 4 

เมตร ลึก 3 เมตร จํานวน 2 จุด 

(เริ่มจากฝายทาตาแผน-คลอง

เนินฆอ)  2)กอสรางวางหินกัน

น้ํากัดเซาะ 3)กอสรางคลอง

คอนกรีตเสริมเหล็ก             

4)น้ําผานกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพ

    10,000,000     10,000,000 รอยละของ

น้ําอุปโภค

บริโภค

น้ําในคลองมีคุณภาพดีขึ้น

และประชาชนมีน้ําจืดเพียงพอ

ในการอุปโภคบริโภคและทํา

การเกษตรตลอดทั้งป

เทศบาล, อบจ., 

กรมชลประทาน, 

จังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก

6

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค รายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ จึงเปลี่ยนชื่อโครงการ/เปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 32

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที.่...1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโต ควบคูกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที.่.2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางสมดุลและยั่งยืน.....

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 80 ลําดับที่ 5 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 
ในตําบลเนินฆอ แผนชุมชน ม.1-9

1)เพื่อการอบรมใหความรูเกิด
การเรียนรู                        
 2)สรางความเขมแข็งของกลุม
อาชีพ

1)กลุมสตรี 2)กลุมอาชีพฯ
 3)กลุม อสม. 4)กลุม อช.  
  5)กลุมผูสูงอายุ            
 6)กลุมวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

 50,000  50,000  250,000  250,000  250,000 จํานวน 50 คน สรางความรักสามัคคีในหมู
คณะและการมีสวนรวม

กองการศึกษา 
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 
ในตําบลเนินฆอ แผนชุมชน ม.1-9

1)เพื่อการอบรมใหความรูเกิด
การเรียนรู                        
 2)สรางความเขมแข็งของกลุม
อาชีพ                             
3)ศึกษาออกแบบ/พัฒนา      
บรรจุภัณฑ                      
4)สงเสริมกลุมพัฒนาอาชีพ
ตางๆ

1)กลุมสตรี 2)กลุมอาชีพฯ
 3)กลุม อสม. 4)กลุม อช.  
  5)กลุมผูสูงอายุ             
 6)กลุมวิสาหกิจชุมชน     
 7)กลุมประมงพื้นบานฯ    
 8)กลุมสมุนไพร             
9)กลุมปลอดสารพิษ        
10)กลุมการขับเคลื่อน
โรงเรียนผูสูงอายุ ฯลฯ

 50,000  50,000  250,000  250,000  250,000 จํานวน 50 คน สรางความรักสามัคคีในหมู
คณะและการมีสวนรวม

กองการศึกษา 
สํานักปลัด

1

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ เพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ

หนา 33

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดานการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข.....

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 92 ลําดับที่ 7 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)
 ตามแยกตางๆ พรอมศูนยควบคุม 
(แผนชุมชน ม.1-9)

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

หมูที่ 1-9 จํานวน 20 จุด 5,000,000   4,000,000   4,000,000      4,000,000 กลองวงจร
ปด

ปองกันอาชญากรรม 

ประชาชนมีความมั่นใจ

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด      
กรมสงเสริมฯ

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)

 ตามแยกตางๆ พรอมศูนยควบคุม 
(แผนชุมชน ม.1-9)

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

หมูที่ 1-9 ในเขตตําบลเนินฆอ 

ม.1 5 จุด ปากทางเขาหนอง

แพงพวย-เนินขาวตม, ปาก

ทางเขาวัดเนินทราย, ศาลา

ประชาคม ม.1, ศาลาริมคลอง 

ม.1, ซอยพัฒนา 2 ม.1, ม.8 4 

จุด สี่แยกในหมูบาน ม.8, สี่แยก

เนินฆอ-แหลมสน, ศาลา

เอนกประสงค ม.8, สี่แยกไฟแดง

ถนนกะเพรา,ซอยรวมประสาน 

ม.9, บริเวณหกแยก, ซอยทา

เกวียน, ซอยรวมใจ, ซอยหนาวัด

 ม.9 ฯลฯ

5,000,000   4,000,000   5,000,000      5,000,000    5,000,000 กลองวงจร

ปด

ปองกันอาชญากรรม 

ประชาชนมีความมั่นใจ

และปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

สํานักปลัด      

กรมสงเสริมฯ

1

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 34

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดานการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข.....

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 94 ลําดับที่ 5 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสาย
และเครื่องขยายเสียงของเทศบาล 
(แผนชุมชน ม.1-9)

1)เพื่อประชาสัมพันธงานของ
เทศบาลและหนวยงานราชการ
ใหประชาชนทราบ              
2)เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ใหประชาชนทราบ

ม.1 จํานวน 2 จุด ม.2 
จํานวน 3 จุด  ม.3  จํานวน
 2 จุด ม.4 จํานวน 3 จุด  
 ม.6 จํานวน 1 จุด

300,000 400,000  300,000  300,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ไมไดยินเสียง

มีศูนยประชาสัมพันธที่ได
มาตรฐานและปชส.ขอมูล
ขาวสารของเทศบาลและ
ราชการใหประชาชนทราบ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการติดตั้งระบบเสียงไรสาย
และเครื่องขยายเสียงของเทศบาล 
(แผนชุมชน ม.1-9)

1)เพื่อประชาสัมพันธงานของ
เทศบาลและหนวยงานราชการ
ใหประชาชนทราบ              
2)เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร
ใหประชาชนทราบ

หมูที่ 1-9 ในพื้นที่ตําบลเนินฆอ 

เชน ม.1 2 จุด ซอยพัฒนา 3, 

ปากซอยพัฒนา 1, ม.2 1 จุด 

ซอยพิกุล 50/2 ม.2, ม.3 2 

จุด ปากทางบานรองวิชา, หนา

บานตาเยิ้ม, ม.4 1 จุด ซอย

สองแสงพัฒนา 2, ม.6 3 จุด 

สามแยกทางไปหนองลิง, บาน

กํานันนวย, บานผูใหญเกา ฯลฯ

300,000 400,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ
ประชาชนที่
ไมไดยินเสียง

มีศูนยประชาสัมพันธที่ได
มาตรฐานและปชส.ขอมูล
ขาวสารของเทศบาลและ
ราชการใหประชาชนทราบ

สํานักปลัด

1

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ จึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 35

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง......

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ดานการบริหารขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข.....

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริการและการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการเดิม (แบบ ผ.02 หนาที่ 95 ลําดับที่ 11 แผนพัฒนาทองถิ่นฯ)

โครงการจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือ
แหลงน้ําเพื่อพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพน้ําอุปโภค บริโภค 
เกษตร ประมง แผนชุมชนหมูที่
 5,6,4,8,9

เพื่อจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือแหลง
น้ําดิบเพื่อใชในการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพน้ําอุปโภคบริโภค 
เกษตร และประมง ใหกับ
ประชาชน

หมูที่ 6 จํานวน 1 ไร พื้นที่
หมูที่ 4,8,9 จํานวน ไม
นอยกวา 10 ไร หมูที่ 5 
จํานวน 1 ไร

  6,000,000   4,000,000   2,000,000 มีพื้นที่สําหรับ
กอสรางระบบ
ประปา

มีพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค 
เกษตรและประมงที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม

โครงการจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือ
แหลงน้ําเพื่อพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพน้ําอุปโภค บริโภค 
เกษตร ประมง แผนชุมชนหมูที่
 4,5,6,7,8,9

เพื่อจัดหาจัดซื้อที่ดินหรือแหลง
น้ําดิบเพื่อใชในการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพน้ําอุปโภคบริโภค 
เกษตร และประมง ใหกับ
ประชาชน

-พื้นที่หมูที่ 6 จํานวนไม
นอยกวา 1 ไร, พื้นที่หมูที่ 
4,8,9 จํานวน ไมนอยกวา 
10 ไร, พื้นที่หมูที่ 5,6,7 
จํานวนไมนอยกวา 10 ไร

6,000,000  6,000,000    5,000,000   5,000,000 มีพื้นที่สําหรับ
กอสรางระบบ
ประปา

มีพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค 
เกษตรและประมงที่
เพียงพอ

เทศบาล, อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่

2

เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ และหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ จึงเปลี่ยนชื่อโครงการ/เปลี่ยนแปลงเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น

หนา 36

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



เปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เครื่องเจาะกระดาษไฟฟาและเขา
เลมมือโยก จํานวน 1 เครื่อง

 20,000  20,000 สํานักปลัดเทศบาล

2. เครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง  25,000  25,000 สํานักปลัดเทศบาล

3. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง     
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู
 จํานวน 2 เครื่อง

 29,700  29,700  29,700 สํานักปลัดเทศบาล

2 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และมีความรวดเร็วมากขึ้น

1. โตะทํางานพรอมกระจก ขนาด 4 ฟุต
 พรอมเกาอี้

   8,000    8,000    8,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนา 37

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และมีความรวดเร็วมากขึ้น
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