ก
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

21

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก"อสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
1. ถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตัณฑิกุล
หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

2 ซอมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองขางคันกั้นน้ําทะเล
หมูที่ 12 ตําบลบางปะกงจาก
3 ซอมแซมถนนหินคลุก ภายในหมูบาน
หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง
4 ซอมแซมถนนหินคลุก ภายในหมูบาน
หมูที่ 12 ตําบลบางปะกง
5 ซอมแซมถนนหินคลุก ซอยบานนายสมคิด รุงสวาง
หมูที่ 13 ตําบลบางปะกง
6 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายมานะ ปกครอง
หมูที่ 13 ตําบลบางปะกง
7 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายบุญเรือง ฟุ=งโล
หมูที่ 13 ตําบลบางปะกง
8 กอสรางถนน คสล. ซอยผีขุด 2
หมูที่ 14 ตําบลบางปะกง
9 เสริมผิวจราจรถนน คสล.สายเลียบคลองบุญประกอบ
หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
10 เสริมผิวจราจรถนน คสล.สายเลียบคลองบุญประกอบ
หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรกวาง 4 ม.ระยะทางยาว 850 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 3,400 ตารางเมตร
ผิวจราจรกวาง 3 ม.ระยะทางยาว 460 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 138 ลบ.ม.
ผิวจราจร กวาง 6 ม.ระยะทางยาว 160 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 96 ลบ.ม.
ผิวจราจร กวาง 6 ม.ระยะทางยาว 57 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 34 ลบ.ม.
ผิวจราจรกวาง 3 ม.ระยะทางยาว 120 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 36 ลบ.ม.
ผิวจราจรกวาง 4 ม.ระยะทางยาว 143 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 572 ตารางเมตร
ผิวจราจรกวาง 4 ม.ระยะทางยาว 190 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 760 ตารางเมตร
ผิวจราจรกวาง 5 ม.ระยะทางยาว 877 ม.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกวาง 5 ม.ระยะทางยาว 495 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 2,475 ตารางเมตร
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ใชแอสฟ?ลท@ติกคอนกรีตไมนอยกวา 195 ตัน
พื้นที่ไมนอยกวา 1,231 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
2,430,000

3,000,000
1,089,000
567,000

หน"วยงาน
ที่รับผิดชอบ
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
81,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
57,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
20,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
21,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
830,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
1,100,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

22

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก"อสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
1. ถนน
ที่

โครงการ

11 กอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองขางคันกั้นน้ําทะเล
ซอยบานนายบุญสม หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
12 กอสรางถนน คสล. สายเลียบคลองขางคันกั้นน้ําทะเล
หนาวัดผีขุด หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
13 กอสรางถนน คสล.บริเวณสหกรณ@เคหสถานบานใหมนากุม
หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
14 ซอมแซมผิวจราจรถนน สายเลียบคลองสาม
หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
15 กอสรางถนน คสล. ซอยคลองยายใหม 2
หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
16 กอสรางถนน คสล. ซอยพันธ@ผูก
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
17 กอสรางถนนลูกรัง สายเลียบคลองสกัด 80
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
18 ซอมแซมถนนหินคลุก สายเลียบคลองสกัด 80
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
19 กอสรางถนนลูกรัง สายเลียบคลองสกัด 80
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
20 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองยายสน
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรกวาง 4 ม.ระยะทางยาว 325 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 1300 ตารางเมตร
ผิวจราจรกวาง10 ม.ระยะทางยาว 200 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 2000 ตารางเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสหกรณ@
เคหสถานบานใหมนากุม
ผิวจราจรกวาง 6 ม.ระยะทางยาว 170 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,020 ลบ.ม.
ผิวจราจรกวาง 3 ม.ระยะทางยาว 250 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 750 ตารางเมตร
ผิวจราจรกวาง 4 ม.ระยะทางยาว 270 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 ตารางเมตร
ผิวจราจรกวาง 6 ม.ระยะทางยาว 367 ม.
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,284 ลบ.ม.
ผิวจราจรกวาง 3 ม.ระยะทางยาว 270 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 81 ลบ.ม.
ผิวจราจรกวาง 6 ม.ระยะทางยาว 505 ม.
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,767 ลบ.ม.
ผิวจราจรกวาง3 ม.ระยะทางยาว 1,583 ม.
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 474 ลบ.ม.

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
929,000

491,000
536,000
1,568,000
636,000
48,000
874,000
281,000

หน"วยงาน
ที่รับผิดชอบ
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
1,430,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
4,000,000 การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
การคมนาคมของประชาชน กองชาง
มีความสะดวก
ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

23
78
77

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ก"อสราง บํารุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
1. ถนน
ที่

โครงการ

21 ขยายผิวจราจรถนน คสล.เปBนแอสฟ?ลท@ติกคอนกรีต
พรอมวางทอระบายน้ําบริเวณตลาดใหมบางปะกง
หมูที่ 19 ตําบลบางปะกง
22 กอสรางถนน คสล.บริเวณซอยตรงขามสํานักงาน
ไปรษณีย@บางปะกง คอนกรีต
23 ซอมแซมถนนลูกรัง ซอย อบต.บางปะกง 2/3
หมูที่ 19 ตําบลบางปะกง
2. สะพาน
ที่

โครงการ

1 กอสรางสะพาน คสล.เสริมเหล็กขามปากคลองยายใหม
หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
2 กอสรางสะพาน คสล.ขามปากคลองสาม
หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
3 กอสรางสะพาน คสล.ขามคลองผีขุด
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
4 กอสรางสะพาน คสล.ขามคลองสกัด 80
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
5 กอสรางสะพาน คสล.ขามคลองยายสน
หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
6 กอสรางสะพาน คสล. บริเวณบานผูใหญชนิล สินเจริญ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก พื้นที่ไมนอยกวา 2,559 ตารางเมตร
โดยใชแอสฟ?ลท@ติกคอนกรีต
วัตถุประสงค

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ผิวจราจรกวาง 3 ม.ระยะทางยาว 107 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 321 ตารางเมตร
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ผิวจราจร กวาง 6 ม.ระยะทางยาว 48 ม.
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 43ลูกบาศก@เมตร

วัตถุประสงค
เพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคม
ภายในหมูบาน
เพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคม
ภายในหมูบาน
เพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคม
ภายในหมูบาน
เพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคม
ภายในหมูบาน
เพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคม
ภายในหมูบาน
เพื่อเชื่อมตอเสนทางคมนาคม

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
1,125,000

ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ

หน"วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมของประชาชน
มีความสะดวก

กองชาง

229,000 การคมนาคมของประชาชน
มีความสะดวก
19,350 การคมนาคมของประชาชน
มีความสะดวก

กองชาง
กองชาง
25
79
78
77

งบประมาณและที่มา
หน"วยงาน
ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
2556
2557
2558
2,090,000 ประชาชนมีความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไปมา
2,090,000 ประชาชนมีความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไปมา
2,090,000
ประชาชนมีความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไปมา
2,090,000
ประชาชนมีความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไปมา
2,090,000
ประชาชนมีความสะดวก
กองชาง
ในการสัญจรไปมา
270,000
ประชาชนมีความสะดวก
กองชาง

หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง

ภายในหมูบาน

ในการสัญจรไปมา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

24
78
77

3. ระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ

1 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักบริเวณใตสะพาน
ขามคลองขางคันกั้นน้ําทะเล (ถนนบางนา-ตราด) หมูที่ 12
2 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยเทศบาลตําบล
บางปะกง 10 หมูที่ 13 ต.บางปะกง
3 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บริเวณสหกรณ@เคหสถาน
บานใหมนากุม หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
4 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองตาสม
หมูที่ 18 ตําบลบางปะกง
5 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยบางปะกง 2
หมูที่ 19 ต.บางปะกง
6 ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสายเลียบคลองขางคัน
กั้นน้ําทะเล หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
7 ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปา จากคลองบุญประกอบ
ถึงคลองผีขุด หมูที่ 15 ตําบลบางปะกง
8 ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปา สายคลองสกัด 40
จากบริเวณบานนายสัมพันธ@ ขมหวาน ถึงบานนายประสงค@
แสงจันทร@ หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
9 ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปา ซอยบานนางนงนุช
สุวรรณะ หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง

วัตถุประสงค
เพื่อใหระบายไดสะดวก
เพื่อใหระบายไดสะดวก
เพื่อใหระบายไดสะดวก
เพื่อใหระบายไดสะดวก
เพื่อใหระบายไดสะดวก
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
สําหรับใช อุปโภค-บริโภค
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
สําหรับใช อุปโภค-บริโภค
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
สําหรับใช อุปโภค-บริโภค
เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา
สําหรับใช อุปโภค-บริโภค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอระบายน้ําขนาดกวาง Ø 0.60 ม.
ระยะทางยาว 16 ม.
ทอระบายน้ําขนาดกวาง Ø 0.60 ม.
ระยะทางยาว 224 ม.
ทอระบายน้ําพรอมบอพักบริเวณสหกรณ@
เคหสถานบานใหมนากุม หมูที่ 15
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 3 ม. ระยะทาง 300 ม.
ทอระบายน้ําขนาดกวาง Ø 0.60 ม.
ระยะทางยาว 76 ม.
ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาหมูที่ 15

งบประมาณและที่มา
หน"วยงาน
ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
2556
2557
2558
60,000 น้ําในลําคลองไหลผาน
กองชาง
ไดสะดวก
517,000
น้ําในลําคลองไหลผาน
กองชาง
ไดสะดวก
3,000,000 น้ําในลําคลองไหลผาน
กองชาง
ไดสะดวก
6,000,000
น้ําในลําคลองไหลผาน
กองชาง
ไดสะดวก
200,000 น้ําในลําคลองไหลผาน
กองชาง
ไดสะดวก
810,000
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาหมูที่ 15

210,000

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาหมูที่ 16

1,800,000

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาหมูที่ 16

425,000

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ กองชาง
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

25
79
78
77

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2. กอสราง ดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ที่

โครงการ

1 ขุดลอกคลองธุรการ หมูที่ 11 ตําบลบางปะกง
2 ขุดลอกคลองลํารางสาธารณประโยชน@ หมูที่ 12
ตําบลบางปะกง
3 ขุดลอกคลองหัวจาก หมูที่ 13 ตําบลบางปะกง
4 ขุดลอกคลองสกัด 80 หมูที่ 15 เชื่อมหมูที่ 17
ตําบลบางปะกง
5 ขุดลอกคลอง ป.พิบูลย@สงคราม หมูที่ 16
ตําบลบางปะกง
6 ขุดลอกคลองยายใหม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
7 ขุดลอกคลองรางตาสอน หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
8 ขุดลอกคลองยายสน หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
9 ขุดลอกคลองเจLกกระโดด หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง
10 ขุดลอกคลองคลองผีขุด หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง

วัตถุประสงค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา ขุดลอกปากคลองกวาง 6 ม.กนคลองกวาง 2 ม.
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 2,100 ม.
เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ขุดลอกปากคลองกวาง 4 ม.กนคลองกวาง 1.50 ม.
ป=องกันไมใหลําคลองตื้นเขิน
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
202,000

แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
40,000 คลองไดรับการดูแลไมตื้นเขิน

ลึกจากเดิม 1.20 ม. ระยะทางยาว 340 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 6 ม.กนคลองกวาง 2 ม.

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 950 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 9 ม.กนคลองกวาง 4 ม.

456,000

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 2,636 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 10 ม.กนคลองกวาง 3 ม.

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 1,527 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 9 ม.กนคลองกวาง 4 ม.

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 2,524 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 8 ม.กนคลองกวาง 4 ม.

586,000

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 1,800 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 6 ม.กนคลองกวาง 3 ม.

152,000

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 1,583 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 6 ม.กนคลองกวาง 2 ม.

169,000

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 2,200 ม.
ขุดลอกปากคลองกวาง 8 ม.กนคลองกวาง 4 ม.

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 1,500 ม.

ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ

488,000

น้ําในลําคลองไหลผานสะดวก
109,000 แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
264,000 แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
437,000 แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ
การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี

หน"วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

26
79
78
77

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2. กอสราง ดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 ขุดลอกคลองสกัด 40 หมูที่ 17 ตําบลบางปะกง

ขุดลอกปากคลองกวาง 10 ม.กนคลองกวาง 4 ม.

12

ลึกจากเดิม 1 ม. ระยะทางยาว 3,490 ม.
กําจัดวัชพืชคลองธุรการ หมูที่ 16

13
14
15
16

เพื่อการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหอยูในสภาพที่ดี
กําจัดวัชพืชคลองธุรการ หมูที่ 11 ตําบลบางปะกง
เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ป=องกันไมใหลําคลองตื้นเขิน
กําจัดวัชพืชคลองยายใหม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ป=องกันไมใหลําคลองตื้นเขิน
กําจัดวัชพืชคลอง ป.พิบูลย@สงคราม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกงเพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ป=องกันไมใหลําคลองตื้นเขิน
กําจัดวัชพืชคลองขวาง หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ป=องกันไมใหลําคลองตื้นเขิน
กําจัดวัชพืชคลองสาม หมูที่ 16 ตําบลบางปะกง
เพื่อกําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
ป=องกันไมใหลําคลองตื้นเขิน

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
671,000

ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ
แหลงน้ําตามธรรมชาติไดรับ

หน"วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

การบํารุงรักษาใหมีสภาพที่ดี

55,000

คลองไดรับการดูแลไมตื้นเขิน

กองชาง

น้ําในลําคลองไหลผานสะดวก

กําจัดวัชพืชคลองยายใหม หมูที่ 16

89,000

คลองไดรับการดูแลไมตื้นเขิน

กองชาง

น้ําในลําคลองไหลผานสะดวก

กําจัดวัชพืชคลอง ป.พิบูลย@สงคราม หมูที่16

47,000

คลองไดรับการดูแลไมตื้นเขิน

กองชาง

น้ําในลําคลองไหลผานสะดวก

กําจัดวัชพืชคลองขวาง หมูที่ 16

72,000

คลองไดรับการดูแลไมตื้นเขิน

กองชาง

น้ําในลําคลองไหลผานสะดวก

กําจัดวัชพืชคลองสาม หมูที่ 16

27,000

คลองไดรับการดูแลไมตื้นเขิน
น้ําในลําคลองไหลผานสะดวก

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป9 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3. การจัดระบบผังเมืองใหสอดคลอง รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ
เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจําแนกพื้นที่ออกเปBนสวน พื้นที่ทั้งหมดทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบล
1 รังวัดที่ดินสาธารณะ
ความสะดวกในการดูแล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค@
และจัดสรรผลประโยชน@ใน
การใชพื้นที่ไดอยางเหมาะสม

27

งบประมาณและที่มา
หน"วยงาน
ผลลัพทที่คาดว"าจะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
2556
2557
2558
50,000
50,000
50,000 พื้นที่โดยรวมของเทศบาล
กองชาง
ถูกดูแลการใชประโยชน@
อยางสมประโยชน@
และคุมคา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

28
80
79
78
7781
28

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 1. การจัดระเบียบสังคมและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดล!อมหมู$บ!านภายในตําบล
2 โครงการอบรมให!ความรู!เยาวชนเรื่องกับยาเสพติด
3 โครงการอบรมกฎหมายจราจรให!แก$เด็กและเยาวชน
4 โครงการเฝ.าระวังกลุ$มเสี่ยงด!านยาเสพติด

เป'าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให!สภาพแวดล!อมหมู$บ!าน หมู$บ!านในเขตเทศบาลตําบลบางปะกง
มีภูมิทัศนที่สวยงามปลอดภัย พรหมเทพรังสรรค
เพื่อให!เยาวชนห$างไกลยาเสพติด เยาวชนในเขตพื้นที่

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
300,000

เพื่อให!เด็กและเยาวชนมีความรู! เด็กและเยาวชน จํานวน 100 คน
เรื่องกฎหมายจราจร
เพื่อเฝ.าระวังและแก!ป5ญหายาเสพตินัดกเรียนโรงเรียนสามัคคีราษฎรบํารุง

35000

เด็กและเยาวชนมีความรู!ความเข!า

15,000

ใจกฎหมายจราจรเป:นอย$างดี
เด็กและเยาวชนปลอดภัยจาก กองการศึกษา
ยาเสพติด

วัตถุประสงค

40,000

ผลลัพทที่คาดว8าจะไดรับ
หมู$บ!านเป.าหมายมีสภาพ
ภูมิทัศนสวยงามปลอดภัย
เยาวชนมีความรู!ความเข!าใจ
เกี่ยวกับป5ญหายาเสพติด

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช$าง
สํานักปลัดฯ
งานป.องกันฯ
สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

29
80
79
78
82
7781
29

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 2. การรักษาความสงบเรียบร!อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

1 โครงการป.องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช$วงเทศกาล
2 โครงการออกตรวจพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินและป.องกันป5ญหายาเสพติด
3 โครงการอบรมให!ความรู!เรื่องการป.องกัน
และระงับอัคคีภัยแก$เยาวชนหรือประชาชน

วัตถุประสงค

เป'าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนผู!ใช!รถใช!ถนนในช$วงเทศกาล

เพื่อเป:นการป.องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนในช$วงเทศกาล
เพื่อรเป:นการเฝ.าระวังการก$อ ตรวจตราเพื่อรักษายามค่ําคืน ทุกหมู$บ!าน
อาชญากรรม ภายในเขต ทต. ในเขต ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค
เพื่อให!ความรู!เกี่ยวกับการ
เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่
ป.องกันและระงับอัคคีภัย

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
60,000
250,000
100,000

ผลลัพทที่คาดว8าจะไดรับ
ประชาชนผู!ใช!รถ ใช!ถนน
มีความปลอดภัย
สร!างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแก$ประชาชน
ป.องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชน

และรู!วิธีการแก!ไขในเบื้องต!น

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
งานป.องกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานป.องกันฯ
สํานักปลัดฯ
งานป.องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

30
80
83
79
78
7781
30

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางที่ 3. การป.องกันบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อรถดับเพลิง
2 จัดซื้อรถยนตเคลื่อนที่เร็วพร!อมอุปกรณกู!ภัย
3 จัดซื้อเรือเร็วตรวจการชายฝ5Gงพร!อมอุปกรณ
4 ฝHกอบรม อปพร. รุ$นใหม$ และฝHกทบทวนรุ$นเก$า
5 จัดซื้อป.ายไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
6 จัดซื้อถังน้ํา (สแตนเลส) สําหรับรถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค
7 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสําหรับงานป.องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
8 ก$อสร!างเสารับส$งสัญญาณวิทยุสื่อสารคมนาคม

วัตถุประสงค

เป'าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รถดับเพลิงขนาดบรรจุน้ําได!ไม$น!อยกว$า
10,000 ลิตร พร!อมอุปกรณและระบบฉีดโฟม
รถยนตเคลื่อนที่เร็วพร!อมอุปกรณกู!ภัย
จํานวน 1 คัน
เรือเร็วตรวจการชายฝ5Gวพร!อมอุปกรณ
จํานวน 1 ลํา
สมาชิก อปพร.

เพื่อใช!ในงานป.องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในเขตเทศบาล
เพื่อใช!ในงานป.องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในเขตเทศบาล
เพื่อใช!ในงานป.องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในเขตเทศบาล
*เพื่อเป:นการอบรมทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพให!แก$ อปพร.
เพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป.องกัน ป.ายไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 2 ชุด
และบรรเทาสาธารณภัย
แบบใช!ไฟได! 2ระบบ(ทั้งใช!ไฟฟ.าและแบตเตอรรี่)
เพื่อใช!ในงานป.องกันและบรรเทา ถังน้ํา(สแตนเลส)สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
สาธารณภัย ในเขตเทศบาล
หมายเลขทะเบียน 81-8601 ฉะเชิงเทรา
เพื่อดําเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณมีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑเพียงพอสําหรับใช
ครุภัณฑในงานบรรเทาสาธารณภัย ในงานป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใช!รับส$งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เสารับส$งสัญญาณวิทยุสื่อสารคมนาคม
งานป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพทที่คาดว8าจะไดรับ
2556
2557
2558
8,000,000 มีรถดับเพลิงใช!งานตามภาระกิจ

หน8วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ
ด!านการป.องกันและระงับอัคคีภัย งานป.องกันฯ
สํานักปลัดฯ
2,000,000 มีรถดับเพลิงใช!งานตามภาระกิจ
ด!านการป.องกันและระงับอัคคีภัย งานป.องกันฯ
2,000,000 มีเรือเร็วตรวจการชายฝ5Gงใช!งาน
สํานักปลัดฯ
ป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป.องกันฯ
400,000
* สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
สํานักปลัดฯ
การดําเนินงานของ อปพร.
งานป.องกันฯ
50,000
มีวัสดุ อุปกรณใช!งานตามภาระกิจ สํานักปลัดฯ
ด!านการป.องกันและระงับอัคคีภัย งานป.องกันฯ
1,000,000
มีวัสดุ อุปกรณใช!งานตามภาระกิจ สํานักปลัดฯ
ด!านการป.องกันและระงับอัคคีภัย งานป.องกันฯ
300,000
มีวัสดุ อุปกรณใช!งานป.องกันและ สํานักปลัดฯ
บรรเทาสาธารณภัย
งานป.องกันฯ
200,000
มีความรวดเร็วในการติดจ$อสื่อสาร สํานักปลัดฯ
งานป.องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

31
80
84
883
79
78
843
3181
77
30

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1. สงเสริมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 จัดทําป$ายและเอกสารประชาสัมพันธ%การ
อนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ
2 โครงการอนุรักษ%ป5าชายเลน

วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธ%สรางจิตสํานึก
อนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษ%ป5าชายเลน

เป&าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค%
ผูนํานักเรียนทุก ร.ร.ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค%

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
20,000
50,000

ผลลัพทที่คาดว7าจะไดรับ

หน7วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนรูจักบทบาทหนาที่ กองสาธารณสุข
ในการที่จะรักษาสิ่งแวดลอมฯ
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ% กองสาธารณสุข
ป5าชายเลย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

85
80
32
84
883
79
78
853
3281
77
30

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2. สงเสริมบําบัดและฟ;<นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1 บําบัดและฟ;<นฟูป5าชายเลน

วัตถุประสงค
เพื่อฟ;<นฟูสภาพของป5าชายเลน
ที่ยังเหลืออยูในเขตเทศบาล ใหกลับ
มามีสภาพที่ดี ที่เหมาะสม

เป&าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สามารถดูแลรักษา ผืนป5าชายเลนใหคงอยู

งบประมาณและที่มา
หน7วยงานที่
ผลลัพทที่คาดว7าจะไดรับ
รับผิดชอบ
2556
2557
2558
100,000 100,000 100,000 ป5าชายเลนที่เหลืออยูสามารถ กองสาธารณสุข
ดํารงอยูได อยางยั่งยืน

8785
8679
878
80
8481
77
83
86
87
5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป3 ( พ.ศ. 2556-2558)
เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค

87
88
80
581
883
8833
79
78
684
883
33
77
30

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 5. การจัดการระบบน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ

1 กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย บริเวณสหกรณ%เคหสถาน
บานใหมนากุม หมูที่ 15 ต.บางปะกง
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ% ครุภัณฑ% เพื่อใชในการกําจัด
ขยะมูลฝอย หรือรองรับขยะมูลฝอย
3 จางเหมากําจัดขยะ

วัตถุประสงค
บําบัดน้ําเสียและกําจัดสิ่งปฏิกูล
สงเสริมใหมีการจัดเก็บขยะที่ถูก
ตองเหมาะสม
เพื่อใหมีบอสําหรับรองรับขยะ
ที่จัดเก็บภายในพื้นที่เทศบาล

เป&าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีบอเพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากชุมชน
สหกรณ%เคหสถานบานใหมนากุม
มีวัสดุ อุปกรณ% ครุภัณฑ%ในการจัดเก็บขยะ
หรือรองรับขยะมูลฝอย
ระบบการจัดเก็บทั้งพื้นที่

งบประมาณและที่มา
หน7วยงานที่
ผลลัพทที่คาดว7าจะไดรับ
รับผิดชอบ
2556
2557
2558
1,000,000 มีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอย กองสาธารณสุข
น้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
100,000 100,000 100,000 มีวัสดุเพียงพอในการกําจัด กองสาธารณสุข
ขยะมูลฝอย
720,000 720,000 720,000 มีพื้นที่เพียงพอสําหรับทิ้งขยะ กองสาธารณสุข

