แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
1.2 ติดตั้งขยายไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 ขยายเขตวางท่อประปา
1.4 พัฒนาระบบจราจร
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัด
การชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.1 การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกระดับ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่าง
ครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
บนบกและในทะเล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการ
ดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

47

144,570,000

-

-

-

-

47

144,570,000

4
5
56

3,720,000
1,730,000
150,020,000

0

0

0

0

4
5
0
56

3,720,000
1,730,000
0
150,020,000

-

-

-

-

-

-

0

0

2

8,600,000

-

-

-

-

2

8,600,000
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การป้องกันและ
ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุ่น ละออง ก๊าซ และเสียง ให้อยู่
ในระดับมาตรฐาน
2.4 การอนุรักษ์ การปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ํา และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างสมดุล และสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน
2.6 ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ
ฆ่าสัตว์
2.7 จัดระบบการประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และ
ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชน

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-2-

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
2.8 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น
2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลฯ
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน
3.2 จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน
3.3 อํานวยความสะดวกนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเขตเทศบาลฯ
โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาให้กับนักลงทุน
3.4 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพของอาหาร , สถานประกอบการ ,
ร้านอาหารและแผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย
3.5 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวม

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

3
5

6,000,000
14,600,000

0

0

0

0

3
5

6,000,000
14,600,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา บุคลากร และกระบวนการ
เรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผล
การจัดการศึกษา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
และนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม
สงเคราะห์และจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

7

5,771,800

-

-

-

-

7

5,771,800

2

7,600,000

-

-

-

-

2

7,600,000

-

-

-

-

-

-

0

0
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
4.5 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น มีความ
เอื้ออาทรในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 พัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ
ทั่วถึง และเป็นธรรม
5.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพในชุมชน
5.3 เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
5.4 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
5.5 ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
รวม

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

9

13,371,800

0

0

0

0

9

13,371,800

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

2

550,000

-

-

-

-

2

550,000

-

-

-

-

-

-

0

0

2

550,000

0

0

0

0

2

550,000
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลา
อเนกประสงค์
6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร การบริการ และข้อมูล
สารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่การให้บริการ
6.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6.6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงาน
ของทางราชการอย่างต่อเนื่อง

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

3

33,600,000

-

-

-

-

3

33,600,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

18

71,390,500

-

-

-

-

18

71,390,500

-

-

-

-

-

-

0

0

1

2,050,000

-

-

-

-

1

2,050,000

-6-

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2556
ยุทธศาสตร์
6.8 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
6.9 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
6.10 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลฯ
6.11 ส่งเสริมความรู้กฎระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเสริมสร้างความรู้สู่
ประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2557

ปี 2558

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

22
94

107,040,500
285,582,300

0
0

0
0

0
0

0
0

22
94

107,040,500
285,582,300
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,600,000
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
(งบเทศบาลฯ)
ค.ส.ล. ถนนขนุนคู่ซอย 1 และ 2 เดือดร้อนของประชาชน
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 21 บ่อ ความยาว
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)
รวม 420 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 16 บ่อ
ความยาวรวม 235 เมตร
พร้อมซ่อมผิวจราจรเดิม
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
2,500,000
- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
2 โครงการก่อสร้างดาดคลอง
ค.ส.ล. บริเวณสะพานเข้าหมู่บ้าน เดือดร้อนของประชาชน
หนา 0.15 เมตร กว้าง 12.00 (งบเทศบาลฯ)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง - 15.00 เมตร ยาว 1,500
บึงทอง (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างกําแพงคอนกรีต
ค.ส.ล. คลองบางละมุงฝั่งทิศเหนือ เดือดร้อนของประชาชน
เสริมเหล็กสูง 4 เมตร หนา
(ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.20 - 0.30 เมตร ความยาว
400 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
400,000
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
(งบเทศบาลฯ)
จํานวน 1 บ่อ ยาวรวม 40
เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจรเดิม
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน

5 โครงการก่อสร้างดาดคลองจาก 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างดาดคลองด้วย
1,000,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 (งบเทศบาลฯ)
สะพานวังตาขอนไปทางทิศเหนือ เดือดร้อนของประชาชน
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร ลึก 2.00 เมตร ขนาด
คลองกว้าง 6.00 เมตร ความ
ยาวรวม 100 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
-9-

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ระบายน้ําถนนซอยตรงข้ามอาคาร เดือดร้อนของประชาชน
งานป้องกัน ฯ (ชุมชนบ้าน
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
แหลมทอง)

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนข้างโลตัสหนองคล้าใหม่
(ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
450,000
เดือดร้อนของประชาชน
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 11 บ่อ ความยาวรวม
200 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนหนองมะนาวจากบ้าน
คุณปรีชาถึงถนนคอนกรีตเดิม
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
2,400,000
เดือดร้อนของประชาชน
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 30 บ่อ ความยาวรวม
580 เมตร พร้อมซ่อมผิว
จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความ
กองช่างสุขาภิบาล
เดือดร้อนของประชาชน

8 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ํา
ถนนเขาทุ่งวัว ช่วงบริเวณหน้า
หมู่บ้านสิริสา ถึงหน้าลานตู้คอน
เทนเนอร์ (ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4,500,000
หนา 0.04 เมตร 2 ชั้น กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 690 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760
ตารางเมตร และวางท่อ
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งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ระบายน้ําØ 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพักจํานวน 31 บ่อ
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 620
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยยุพเรศ ถนนหนองแร่
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,100,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 165 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก
จํานวน 12 บ่อ ความยาวรวม
230 เมตร และวางท่อลอด
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 8 จุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนหนองสะเดา ช่วงสามแยก
บริษัททีโอถึงแยกทางเข้าวัด
หนองมะนาว (ชุมชนบ้าน
หนองมะนาว)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 6,700,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 460 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 46 บ่อความยาวรวม
920 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยข้างร้านขาวมอเตอร์บริเวณ
สี่แยกวัดแหลมทอง (ชุมชนบ้าน
แหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
450,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 90 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

จํานวน 5 บ่อ ความยาวรวม
90 เมตร และวางท่อลอด Ø
0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 5 จุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม)
(ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 5,700,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 7.00 เมตร ยาว
ประมาณ 420 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,940 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 42 บ่อ ความยาวรวม
840 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายหลังการเคหะ ช่วงสะพาน
ข้ามคลองบ้านนาถึงหน้าแพล้น
ปูนอินทรีย์ (ชุมชนบ้านนา)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 6,500,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.50 เมตร สองข้าง
ยาวประมาณ 550 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

14 โครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนสายสุขาภิบาล 8
เริ่มจากถนนสุขุมวิทสี่แยกอ่าว
อุดมถึงถนนสายบายพาส (สาย 7)
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8,100,000
ยาว 0.05 เมตร กว้าง 10.00- (งบเทศบาลฯ)
14.00 เมตร ยาวประมาณ
1,770 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 19,500 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนเขาน้ําซับ (ชุมชนบ้าน
เขาน้ําซับ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 15,100,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
7.00 - 9.00 เมตร ยาว
ประมาณ 1,110 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,370
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 108 บ่อ
ความยาวรวม 2,220 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

16 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ถนนแหลมทองช่วงบริเวณ
ถนนสุขุมวิทถึงแยกสี่มุมเมือง
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างขยายผิวจราจร
2,000,000
ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 1.00 เมตร ความ
ยาวรวม 2 ช่องทาง หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 เมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพักท่อ
ระบายน้ําและขอบทางเดิน
เท้าเดิม (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนแยกสุขาภิบาล 10 (เดิม)
ซอยบ้านเจ๊หลัด (ชุมชนวัดมโนรม)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง
3.50 - 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 207 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 10 บ่อ
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
207 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

18 โครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยโรงกรองน้ํา ช่วงต่อจากถนน
คอนกรีตเดิมถึงหน้าสํานักงาน
การประปา (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 4,500,000
หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.60 - (งบเทศบาลฯ)
4.60 เมตร ยาวประมาณ
480 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร
และก่อสร้างรางระบายน้ํา

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ค.ส.ล. ขนาดราง กว้าง 0.40
เมตร ยาว ประมาณ 960
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยข้างบ้านฉัตร (บริเวณแยก
หนองแร่) (ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,100,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.00 - 4.50 เมตร
ยาวประมาณ 160 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก
จํานวน 8 บ่อ ความยาวรวม
160 เมตร และวางท่อลอด
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 8 จุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

20 โครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนแหลมฉบัง 1 ตั้งแต่
ถนนแหลมฉบังใต้จนถึงสี่แยก
สี่มุมเมือง (ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 11,200,000
หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจร (งบเทศบาลฯ)
เดิม กว้างข้างละ 6.00 -9.50
เมตร ยาวประมาณ 1,850
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
27,000 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
บริเวณสี่แยกถนนเมืองใหม่ 1
ตัดกับถนน ผฉ 1 - 5 ข้างโอเค
รีสอร์ท (ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
บริเวณสี่แยกถนนแหลมฉบัง 2
ตัดกับถนน ผฉ 3 - 10 ข้าง
ลานตู้เอ็มซีดี (ชุมชนบ้าน
แหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
2,000,000
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
(งบเทศบาลฯ)
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านคุณสมศักดิ์
(ชุมชนบ้านนาเก่า)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
500,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
4.00 - 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 65 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 4 บ่อ ความยาวรวม
65 เมตรและวางท่อลอด
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 4 จุด (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยแยกจากถนนเนินไร่สอง
(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 3,600,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.00-5.00 เมตร
ยาวประมาณ 340 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,615

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 34 บ่อ
ความยาวรวม 680 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนสุขาภิบาล 3 ถึงทางแยก
ไปเขาหิน (ชุมชนบ้านตลาด
อ่าวอุดม)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 13,000,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 6.00 - 10.00 เมตร
ยาวประมาณ 1,350 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,450
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนซอยบ้านนายหมู
(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยกาญจนา
(ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
150,000
0.20 เมตร กว้างประมาณ
(งบเทศบาลฯ)
3.50 เมตร ยาวประมาณ 41
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
143 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
1) เพือแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
800,000
เดือดร้อนของประชาชน
รางวีหนา 0.15 เมตร กว้าง
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ประมาณ 5.00 เมตร ยาว
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 125 เมตร หรือมี
ภายในเขตเทศบาลฯ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตาราง
มีความสะดวกรวดเร็ว
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 6 บ่อ ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 125 เมตร และ
วางท่อลอด Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อรับน้ําจํานวน 6 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
- 21 -

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

28 โครงการขยายผิวจราจร บริเวณ
ทางรถไฟข้างบริษัทแคนดูทราน
สปอร์ต จํากัด
(ชุมชนบ้านชากกระปอก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ขยายผิวจราจรข้ามทาง
5,000,000
รถไฟ กม. 138 กว้าง 21.00 (งบเทศบาลฯ)
เมตร พร้อมอุปกรณ์กั้นทาง
รถไฟ และย้ายป้อมและระบบ
ควบคุมของการรถไฟ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

29 โครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยกลางหนองเทพ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 700,000
หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.80 (งบเทศบาลฯ)
เมตร ยาวประมาณ 151 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 724
ตารางเมตรและพร้อมขยาย
เขตไฟฟ้า ระยะทาง 160 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

และขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า (ชุมชนบ้านนาใหม่)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการปูถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ตลาดรอดเอี่ยม
(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

31 โครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร
ถนนก้นชะนาง (ชุมชนบ้านทุ่ง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

32 โครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร
ถนนบ้านทุ่ง ช่วงทางรถไฟถึง
สี่แยกบ้านทุ่ง (ชุมชนบ้านทุ่ง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 280,000
กว้าง 3.50 - 5.00 เมตร ยาว (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 139 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,500,000
หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 (งบเทศบาลฯ)
เมตร ยาวประมาณ 983
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,900 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 420,000
(งบเทศบาลฯ)
เดือดร้อนของประชาชน
กว้าง 4.90 เมตร ยาว
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 200 เมตร หรือ
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980
มีความสะดวกรวดเร็ว
ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยโรงกรอง บริเวณข้างบ้าน
คุณวรวุธ (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,200,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 3.00 เมตร
ยาวประมาณ 164 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา Ø
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 9 บ่อ ความยาวรวม
164 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยข้างศูนย์จักรยานยนต์
ฮอนด้า (ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง
3.50 เมตร ยาวประมาณ
58 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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470,000
(งบเทศบาลฯ)

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

จํานวน 5 บ่อ ความยาวรวม
141 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยนายแห้ง (ชุมชนวัดมโนรม)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
600,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 3.20 - 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 98 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา Ø
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 4 บ่อ ความยาวรวม
98 เมตร และวางท่อลอด Ø
0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 4 จุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านคุณณู (ซอยตรงข้าม
โรงเรียนเทศบาล 3)
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
800,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.00-5.00 เมตร
ยาวประมาณ 127 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 6 บ่อ
ความยาวรวม 127 เมตร
และวางท่อลอดข้ามถนน
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 6 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยศาลต้นมะหาด
(ชุมชนบ้านชากกระปอก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
750,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 75 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450
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-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 7 บ่อ
ความยาวรวม 150 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยหลังโรงเรียนทุ่งศุขลาฯ
(ชุมชนวัดมโนรม)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 5,100,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.00-6.00 เมตร
ยาวประมาณ 528 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,491
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 52 บ่อ
ความยาวรวม 1,056 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนหลังลานตู้ประภาภร
ทรานสปอร์ต (ชุมชนบ้านนา)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,200,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
5.00 เมตร ยาวประมาณ
135 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 12 บ่อ ความยาวรวม
270 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ถนนทางเข้าบ่อตกปลา
(ชุมชนบ้านชากกระปอก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
450,000
4.00 เมตร ยาว 717 เมตร
(งบเทศบาลฯ)
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,868
ตารางเมตร ถมดินหนา 0.50
เมตร

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนบ้านนายใจสะพานวังตาขอน
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 4,500,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.00 - 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 400 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240
ตารางเมตร และวางท่อระบาย
น้ํา Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 40 บ่อ ความยาวรวม
800 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

42 โครงการปูถนนแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ถนนแหลมฉบังใต้ถึง
สี่แยกสวนสาธารณะ (ชุมชนบ้าน
แหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 6,000,000
หนา 0.05 เมตร ทับผิวจราจร (งบเทศบาลฯ)
เดิม กว้างข้างละ 6.50 - 9.50
เมตร สองข้าง ยาวประมาณ
970 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 13,700 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- จัดทําฝาบ่อพักท่อระบายน้ํา 3,000,000
43 โครงการจัดทําฝาบ่อพักท่อ
สําเร็จรูปชนิดเหล็กหล่อเหนียว (งบเทศบาลฯ)
ระบายน้ําสําเร็จรูปชนิดเหล็กหล่อ เดือดร้อนของประชาชน
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 120 ฝา
เหนียว (จํานวน 23 ชุมชน)

-

-

งานออกแบบฯ
1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

44 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนพระพรหม 14/4 (ชุมชนบ้าน
ไร่หนึ่ง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,550,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
5.00 - 6.00 เมตร ยาว 162
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
890 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ําØ 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพัก จํานวน 8 บ่อ ความยาว
รวม 324 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สี่แยกหลังลานตู้ไทยเองกอง
เดือดร้อนของประชาชน
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)
2) เพือ่ ช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 2,000,000
รางวี หนา 0.25 เมตร มีพื้นที่ (งบเทศบาลฯ)
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวี ซอยข้างวัดพระ
ประทานพร
(ชุมชนวัดพระประทานพร)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

700,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
1,800,000
เดือดร้อนของประชาชน
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 18 บ่อ ความยาวรวม
325 เมตร พร้อมซ่อมผิว
จราจร หรือไหล่ทาง โดยเทผิว
ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง งานออกแบบฯ
2) บรรเทาความเดือดร้อน กองช่างสุขาภิบาล
ของประชาชน

ถนนชากกระปอก ซอย 15/1
(ชุมชนบ้านชากกระปอก)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
รางวีหนา 0.25 เมตร (รางวี
ข้างเดียว) กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร
และปรับปรุงฝาท่อบ่อพัก
ระบายน้ําเดิม (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- 31 -

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย 1) เพื่อให้การสัญจรไป - มา
ไฟฟ้า บริเวณชุมชนหนองคล้า สะดวก
ซอย 10 (ชุมชนบ้านหนองคล้า) 2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า (High
Mast) จํานวน 1 ต้น หมู่บ้าน
ประดิษฐ์ไพศาล (ชุมชนบ้าน
หนองพังพวย)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายเขตไฟฟ้า พร้อม
ติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ
ระยะทางประมาณ 1,150
เมตร

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,320,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) การสัญจรไป - มา
สะดวก
2) เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) 600,000
เดือดร้อนของประชาชน
จํานวน 1 ต้น
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

-

-

1) การสัญจรไป - มา
สะดวก
2) เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.2 ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้า
(High Mast) ข้างดับเพลิง
(ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)

1) เพื่อให้การสัญจรไป - มา - ติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) 600,000
สะดวก
ขนาดสูง 15 เมตร 1 ต้น
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

-

-

1) การสัญจรไป - มา
สะดวก
2) เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

4 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า (High
Mast) จํานวน 1 ต้น ถนน
แหลมฉบังใต้ (ชุมชนบ้าน
แหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า (High Mast) 1,200,000
เดือดร้อนของประชาชน
จํานวน 2 ต้น
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความสะดวกรวดเร็ว

-

-

1) การสัญจรไป - มา
สะดวก
2) เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.3 ขยายเขตวางท่อประปา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
ถนนสี่แยกเมืองใหม่ใต้ถึงสะพาน น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค พีอี Ø 4 นิ้ว ยาว 880 เมตร
ข้ามคลองบ้านนา (ชุมชนบ้าน
แหลมทอง)

620,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

2 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
ท้ายซอยพูนสิน (ชุมชนวัด
น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค พีอี Ø 4 นิ้ว ยาว 430 เมตร
พระทานพร)

320,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

3 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
ท้ายซอยสุขุม (ชุมชนวัด
น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค พีอี Ø 4 นิ้ว ยาว 700 เมตร
พระทานพร)

490,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

4 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
ท้ายซอยจอมแตงไทย (ชุมชนบ้าน น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค พีอี Ø 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร
เขาน้ําซับ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.3 ขยายเขตวางท่อประปา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
ท้ายซอยกลางหนองเทพ (ชุมชน น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค พีอี Ø 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร
บ้านทุ่งกราด)
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนมีน้ําสําหรับ
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

ที่

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงบ่อหมัก
สิ่งปฏิกูล

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ
รักษาความสะอาด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อให้มีสถานที่กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ

- ปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
ความจุ 50 ลบ.ม. จํานวน
31 บ่อ

8,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- มีการกําจัดสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกสุขลักษณะ

งานกําจัดฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- เพื่อแก้ไขปัญหามูลฝอย
ตกค้างบริเวณสถานที่
สาธารณะ

- จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์
600,000
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 (งบเทศบาลฯ)
ลบ.ม. จํานวน 6 ใบ ๆ ละ
100,000 บาท

-

-

- สถานที่สาธารณะ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีถังรองรับ
ขยะที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์และ
แมลงนําโรค

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวนสาธารณะ (ชุมชนบ้าน
สวยงาม
แหลมทอง)

- ก่อสร้างซุ้มประตู ขนาด
2,000,000
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 14.00 (งบเทศบาลฯ)
เมตร สูง 6.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนที่มาใช้บริการ
มีความปลอดภัย มีความ
สะดวกสบาย เกิดความ
ประทับใจ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

2 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกาใน 1) เพื่อใช้บอกเวลาแก่
สวนเฉลิมพระเกียรติ (ชุมชนบ้าน สาธารณะชน
แหลมทอง)
2) เพื่อให้ประชาชนผูกติด
กับเวลาเป็นเครื่องเตือนใจ
ในการทํางาน
3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวน
เฉลิมพระเกียรติ

- ก่อสร้างหอนาฬิกา ขนาด
2,000,000
ไม่น้อยกว่า กว้าง 3.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ยาว 3.00 เมตร สูง 21.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
9.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

- เพื่ออํานวยประโยชน์
กับประชาชน

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลฯ
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแสดงสัญลักษณ์
3 โครงการก่อสร้างเสาธงหน้า
สํานักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ความเป็นไทย
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
2) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาลฯ ให้มีความสวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างเสาธง ขนาดความ
สูง 25.00 เมตร ฐานเสาธง
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
9.00 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1) มีเสาธง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ǰ
ǰ

÷čìíýćÿêøŤìĊęǰǰ
ÖćøóĆçîćéšćîÿĆÜÙöǰ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบ - เพื่อให้ระบบแสงสว่าง
ไฟฟ้าห้องประชุมชั้น 3 อาคาร เพียงพอต่อการใช้งาน
เลิศปัญญา

- ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้า 350,000
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลิศ (งบเทศบาลฯ)
ปัญญา

-

-

- โรงเรียนได้รับความ
สะดวกสบาย และมีแสง
สว่างเพียงพอต่อการใช้
งาน

ร.ร เทศบาล 3
กองการศึกษา

2 โครงการต่อเติมห้องสมุด

- ต่อเติมห้องสมุด ขนาดกว้าง
8 เมตร ยาว 14 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

1,500,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ครู นักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการจัด
กิจกรรม

ร.ร เทศบาล 3
กองการศึกษา

- ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้า
ในโรงเรียน

120,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้า

ร.ร เทศบาล 3
กองการศึกษา

- เพื่อใช้จัดนิทรรศการ
วิชาการ

3 โครงการปรับปรุงระบบกระแส - เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
ไฟฟ้าในโรงเรียน
ไฟฟ้าตามมาตรฐานของ
การไฟฟ้า
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการ

4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อให้มีสถานที่สําหรับ
การเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
และเพื่อเป็นที่พักอาศัยของ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน

1) ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว
1,800,000
กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร (งบเทศบาลฯ)
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2) ค่าปรับปรุงระบบเครื่องเสียง 350,000
ในบริเวณโรงเรียนและระหว่าง (งบเทศบาลฯ)
อาคาร

-

-

-

-

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ - เพื่อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ให้
เครื่องใช้และสื่อสนับสนุน
โรงเรียนในการจัดการเรียน
การเรียนการสอน
การสอนและบริการนักเรียน
อย่างพอเพียง

1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
82,000
เลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดํา
(งบเทศบาลฯ)
แบบ Network แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
41,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
36,000
เลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ (งบเทศบาลฯ)
Network จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 18,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
96,000
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ (งบเทศบาลฯ)
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-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) นักเรียนมีสถานที่ฝึก
ปฏิบัติด้านการประกอบ
อาหาร ดนตรี นาฏศิลป์
งานประดิษฐ์ และตัดเย็บ
2) ครูและบุคลากรได้รับ
สวัสดิการที่พักอาศัย

ร.ร เทศบาล 3
กองการศึกษา

1) โรงเรียนมีครุภัณฑ์
เพียงพอและเหมาะสม
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนอย่างเพียงพอ

ร.ร. เทศบาล 1
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000
บาท
4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
560,000
สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด (งบเทศบาลฯ)
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จํานวน 40
ชุด ๆ ละ 14,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องกรองน้ําระบบ
327,800
Reverse Osmosis / RO กําลัง (งบเทศบาลฯ)
การผลิต 18,000 ลิตร / วัน
จํานวน 2 เครื่องๆละ 163,900
บาท
6 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 2

- เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์
2 มีสภาพเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรม

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 400,000
2 โดยเปลี่ยนฝ้า ชั้น 3 และ
(งบเทศบาลฯ)
ติดตั้งตาข่ายปิดรู ป้องกันนก
พิราบ
- 41 -

-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีอาคารสําหรับจัด
ร.ร เทศบาล 1
กิจกรรมให้แก่นักเรียน ครู กองการศึกษา
ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ - เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
การเรียนรู้เด็กในสวนสาธารณะ อาคารศูนย์การเรียนรู้เด็ก
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)
ให้เหมาะสมและมีความ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า
150,000
อาคารและราวกันตก ขนาด
(งบเทศบาลฯ)
พื้นที่กว้าง 2.00 เมตร ยาว
2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- อาคารศูนย์การเรียนรู้
มีความสวยงามและมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
1 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และประชาชนได้ใช้สนาม
ฟุตซอลที่ได้มาตรฐานสําหรับ
นครแหลมฉบัง
ใช้ออกกําลังกาย
2) เพื่อให้มีสนามแข่งขัน
ฟุตซอลที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล
520,000
กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร (งบเทศบาลฯ)
พื้นสนามฟุตซอล ปูพ้นื ด้วย
4,680,000
โพรลิพร๊อพไพลิน โคโพลิเมอร์ (งบอุดหนุนฯ)
ขนาด 250 ± 1 มม. × 250
± 1 มม. จํานวน 2 สนาม

-

-

1) เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
2) เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสนามกีฬา
ที่ได้มาตราฐานในการ
ออกกําลังกาย

- เพื่อให้มีครุภัณฑ์และ
- จัดซื้อชุดอุปกรณ์ของเด็กเล่น 2,400,000
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ของเด็กเล่นภายในสวน อุปกรณ์เพียงพอสําหรับการ พร้อมพื้นยาง จํานวน 1 ชุด
(งบเทศบาลฯ)
เฉลิมพระเกียรติฯ
จัดกิจกรรมและกีฬาของเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ

-

-

- เด็กและเยาวชนในเขต งานสวนสาธารณะ
เทศบาลฯ มีอุปกรณ์
สํานักการช่าง
สําหรับการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.4 พัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

350,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) อุปกรณ์การปฏิบัติ
งานมีอายุการใช้งาน
นานขึ้น
2) อาคารศูนย์ฯ 3 มี
ความสวยงาม ทําให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการ

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

200,000
2 โครงการปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถ - เพื่อให้เกิดความปลอดภัย - ก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ
และยืดอายุการใช้งานของ จํานวน 1 หลัง
(งบเทศบาลฯ)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
รถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
(เขาน้ําซับ)
ในรถยนต์

-

-

- มีสถานที่สําหรับจอดรถ
ที่เหมาะสม

งานศูนย์ฯ 3
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร - เพื่อลดความสูญเสียต่อการ - ทาสีอาคารและรั้ว
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงประตูเลื่อน
(หนองขาม)
เข้า - ออก
- เปลี่ยนหลังคาระเบียง
- ปรับปรุงป้ายศูนย์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม - เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
หนองขาม
และในเขตเทศบาลฯ ได้มี
(ชุมชนบ้านหนองขาม)
สถานที่ทํากิจกรรมจัดประชุม
ต่าง ๆ

- ก่อสร้างอาคารศาลา ขนาด
กว้าง 30.00 เมตร ยาว 38.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,140 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

10,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับชุมชน
และใช้เป็นสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม - เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ (ห้องประชุมเมืองทอง) เทศบาลฯ มีสถานที่ในการ
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)
จัดกิจกรรมและจัดประชุม
ต่าง ๆ

- ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ขนาด 23,000,000
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 32 เมตร (งบเทศบาลฯ)
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับชุมชน
และใช้เป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์
โครงการ

3 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้าน
หนองพังพวย (ชุมชนบ้าน
หนองพังพวย)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมและจัดประชุม
ต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างโครงหลังคาศาลา
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 12.00 เมตร
สูงประมาณ 6.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับความ กองสวัสดิการฯ
สะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับชุมชน
และใช้เป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานบริหารฯ กองสวัสดิการ
สังคม

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ล
แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,900 ซีซี ระบบ
เกียร์ออโตเมติก จํานวน 1 คัน

930,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานบริหารฯ
กองสวัสดิการฯ

- จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์
7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,982
ซีซี จํานวน 1 คัน

1,400,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
สํานักการ
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานบํารุงรักษาทางและ
สะพาน สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้งานบํารุงรักษาทาง
และสะพานปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็ว คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อลดปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน

1) จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน
เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้า
ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อม
หางลาก จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อย
กว่า 70 แรงม้า จํานวน 1 คัน

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ - เพื่อให้งานสถานที่ปฏิบัติ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน งานด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(ภาคสนาม) ของงานสถานที่
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
สํานักการช่าง

1) จัดซื้อพัดลมไอน้ํา ขนาด 24
นิ้ว ใบพัดลม 2 ใบ มีหัวพ่น
ละอองน้ํา ชนิดทองเหลือง
ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ํา
จํานวน 40 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท
2) จัดซื้อเต๊นท์ทรงจั่ว กว้าง
4 เมตร ยาว 12 เมตร จํานวน
40 หลัง ๆ ละ 32,000 บาท
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,800,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

4,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1,280,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานบํารุงรักษา
ทางและสะพาน
สํานักการช่าง

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานสถานที่
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3) จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 130 แรงม้า
พร้อมกระบะและโครงเหล็ก
หลังคา จํานวน 1 คัน

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สํานัก
การช่าง

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดซื้อรถกระเช้าไฮดรอลิค
สูง 15 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล
ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
ขาไฮดรอลิค ชนิด 4 ขา
จํานวน 1 คัน

5,200,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานไฟฟ้า
สาธารณะ
สํานักการช่าง

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อเครื่องทดสอบความ
หนาของสีจราจร จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 250,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

500,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ฝ่ายควบคุม
การก่อสร้าง
สํานักการช่าง

128,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 5,300 บาท
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / ชนิดLED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 53,000
บาท
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีด
หมึกสี (Inkjet printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 12,000 บาท
7 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้อุปกรณ์เพียงพอ 1) จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันเกลียว
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
ของสํานักการคลัง
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ 16,000 บาท
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 10 ช่อง
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21,200
(งบเทศบาลฯ)

-

-

106,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

24,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

32,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

14,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บวัสดุ
โครงสร้างเหล็ก ขนาด 4 ชั้น
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 8,000
บาท
4) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก จํานวน 6
ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท
5) จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ แบบ
ประตู 2 บาน (มอก.) จํานวน
4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท
6) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก
และเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
7) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12
ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
8) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

36,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

32,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

12,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1,232,000
(งบเทศบาลฯ)
704,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นิ้ว) จํานวน 22 เครื่อง ๆ ละ
32,000 บาท
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดํา
(30 หน้า / นาที) จํานวน 11
เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
10) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที่ 2
(40 หน้า / นาที) จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 41,000 บาท
11) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง
12) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 750 VA จํานวน 30
เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท
13) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

143,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

164,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

18,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

51,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

15,900

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 5,300 บาท
14) จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง
15) จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตร
แบบตั้งโต๊ะ สามารถตรวจนับ
ธนบัตรและลายน้ําในธนบัตร
สารเคลือบธนบัตรด้วยรังสี
อัลตราไวโอเลต แถบแม่เหล็ก
และน้ําหมึกหรือรูปภาพด้วย
อินฟาเรด จํานวน 7 เครื่อง ๆ
ละ 15,000 บาท
16) จัดซื้อรถบรรทุกแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(งบเทศบาลฯ)
34,000
(งบเทศบาลฯ)

105,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

930,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สูบไม่ต่ํากว่า 2,900 ซีซี ระบบ
เกียร์ออโตเมติก จํานวน 1 คัน
17) จัดซื้อเก้าอี้นั่งพักคอย
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 8,000
บาท

8 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้อุปกรณ์เพียงพอ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของกองวิชาการ
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อรถบรรทุกแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อย
กว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,900 ซีซี ระบบ
เกียร์ออโตเมติก จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อม
ลําโพงในตัว จํานวน 5 ชุด ๆ
ละ 18,680 บาท
3) จัดซื้อกล้อง Web Camera
จํานวน 5 กล้อง ๆ ละ 5,740
บาท
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

930,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

93,400
(งบเทศบาลฯ)

-

-

28,700
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 กล้อง
5) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อจอภาพชนิด LCD หรือ
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 12 เครื่องๆละ 3,100
บาท
7) จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง
8) จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณชนิดไร้สาย แบบติดตั้ง
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

19,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

37,200
(งบเทศบาลฯ)

-

-

26,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

114,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายในอาคาร จํานวน 19
เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท
9) จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณชนิดไร้สาย แบบติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 16,700 บาท
10) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์ /
ชนิด LED สี จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 23,000 บาท
11) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
12) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
13) จัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง
จํานวน 1 จอ
14) จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบ
ใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

33,400
(งบเทศบาลฯ)

-

-

69,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

5,300
(งบเทศบาลฯ)
30,000
(งบเทศบาลฯ)
6,500
(งบเทศบาลฯ)
18,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1
เครื่อง
15) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้
พร้อมด้วยตู้ลิ้นชักตัวต่อข้างและ
เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด
16) จัดซื้อโปรแกรมระบบ
ติดตามโครงการ จํานวน 1 ชุด
17) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี
(LCD TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานควบคุมและตรวจสอบ
การบําบัดน้ําเสีย กองช่างสุขา
ภิบาล

1) เพื่อให้อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตู
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,900 ซีซี กําลังไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า จํานวน 1 คัน
- 57 -

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

12,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

200,000
(งบเทศบาลฯ)
17,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

-

-

996,000
(งบเทศบาลฯ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ กองช่างสุขาภิบาล
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้พร้อมด้วย
ตูล้ ิ้นชัก และตัวต่อข้าง จํานวน
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ 7 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

77,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของงานรัฐพิธี
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อโต๊ะไม้สักพร้อมเก้าอี้
บุหนัง จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อตราสัญลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(สก.) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
25,000 บาท

100,000
(งบเทศบาลฯ)
50,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

งานรัฐพิธี
สํานักปลัดฯ

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

12 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

1) จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์
63,800
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 (งบเทศบาลฯ)
นิ้ว จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 31,900
บาท
2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
129,800
โปรเจคเตอร์ระดับ SVGA
(งบเทศบาลฯ)
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-

-

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000
ANSI Lumens จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 64,900 บาท
3) จัดซื้อเครื่องแปลงรับสัญญาณ
ระยะไกล จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
22,300 บาท
4) จัดซื้อเครื่องแปลงส่งสัญญาณ
ระยะไกล จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
11,650 บาท
5) จัดซื้อเครื่องสลับสัญญาณ
ภาพ จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อรถตู้อเนกประสงค์
เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 1,900
ซีซี จํานวน 1 คัน
7) จัดซื้อรถบรรทุก แบบ
ดับเบิ้ลแค๊บเครื่องยนต์ดีเซล
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

44,600
(งบเทศบาลฯ)

-

-

23,300
(งบเทศบาลฯ)

-

-

86,600
(งบเทศบาลฯ)
3,500,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

-

-

930,000
(งบเทศบาลฯ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,400 ซีซี ระบบเกียร์อัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน
8) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
312,400
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(งบเทศบาลฯ)
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 BTU พร้อมท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนและ
สายไฟ จํานวน 11 เครื่อง ๆ ละ
28,400 บาท
9) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
901,800
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(งบเทศบาลฯ)
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 BTU พร้อมท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนและ
สายไฟ จํานวน 27 เครื่อง ๆ ละ
33,400 บาท
10) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
696,000
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
(งบเทศบาลฯ)
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-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด

36,000 BTU พร้อมท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนและ
สายไฟ จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ
43,500 บาท
11) จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง
12) จัดซื้อไมโครโฟน จํานวน
6 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
13) จัดซื้อหม้อต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
แบบสแตนเลส จํานวน 2 ใบ ๆ
ละ 15,000 บาท
14) จัดซื้อพรมปูพื้นชนิดแผ่น
สําหรับห้องประชุมเมืองใหม่ 2
จํานวนไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม.ๆ
1,200 บาท
15) จัดซื้อเก้าอี้สําหรับใช้ในห้อง
ประชุม จํานวน 48 ตัว ๆ ละ
- 61 -

53,000
(งบเทศบาลฯ)
96,000
(งบเทศบาลฯ)
30,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

-

-

270,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

312,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6,500 บาท
16) จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สําหรับ
ประธาน จํานวน 1 ชุด
17) จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สําหรับ
รองประธาน จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 10,200 บาท
18) จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สําหรับ
ห้องประชุม จํานวน 48 ตัว ๆ
ละ 9,500 บาท
19) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 26,000 บาท
20) จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,200
(งบเทศบาลฯ)
20,400
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

456,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

52,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

72,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
21) จัดซื้อเครื่องผลิตน้ําแข็ง
ขนาดการผลิตไม่น้อยกว่า 25
กิโลกรัม/วัน จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 70,000 บาท
22) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวนไม่ต่ํากว่า 25,000
BTU พร้อมติดตั้งห้องประชุม
เมืองใหม่ 1 และ 2 จํานวน 20
เครื่อง ๆ ละ 48,400 บาท
23) จัดซื้อชุดโซฟารับแขก
จํานวน 1 ชุด
24) จัดซื้อเก้าอี้หุ้มหนังแท้ ปรับ
ระดับได้มีที่ท้าวแขน จํานวน 1
ตัว
25) จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
บุหนัง มีท้าวแขนและพนักพิง
สําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ชุด
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

968,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

40,000
(งบเทศบาลฯ)
15,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

35,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

26) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
935,000
ชนิดฝังใต้ฝ้ากระจายลม 4 ทิศ (งบเทศบาลฯ)
ทาง ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000
BTU พร้อมติดตั้งห้องสํานักปลัดฯ
จํานวน 17 เครื่อง ๆ ละ 55,000
บาท
27) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 249,000
ฝังใต้ฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง
(งบเทศบาลฯ)
พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ํากว่า
21,000 BTU จํานวน 3 เครื่อง ๆ 10,443,900
ละ 83,000 บาท
13 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ของสํานักงานเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

- เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลฯ

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ
สํานักงาน จํานวน 1 ชุด
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900,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เกิดความปลอดภัยแก่
งานอาคารฯ
ชีวิตและทรัพย์สินของทาง สํานักปลัดฯ
ราชการและประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
1) ปรับปรุงอาคารให้เป็น 1) ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
อาคารสถานที่ปฏิบัติงานสํานัก สัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย เมืองท่า
งานเทศบาลนครแหลมฉบัง
2)เพือ่ ปรับปรุงอาคารให้
2) ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
ใช้งานหลากหลาย
อุปกรณ์
3) ปรับปรุงและต่อเติมชั้นวาง
ของห้องผู้บริหาร ชั้น 3 โดยกัน
ผนังไม้พร้อมชั้นวางของ ขนาด
ความยาว 4 เมตร ความสูง 2
เมตร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
50,000 บาท
15 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของงานเลขานุการ
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000,000
(งบเทศบาลฯ)
600,000
(งบเทศบาลฯ)
100,000
(งบเทศบาลฯ)

1) จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
35,000
บุหนัง มีท้าวแขนและพนักพิง
(งบเทศบาลฯ)
จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12
1,232,000
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก (งบเทศบาลฯ)
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี จํานวน
1 คัน
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการให้บริการ
2) เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้สอยภายในพื้นที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
งานเลขานุการ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
2) เพิ่มความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

16 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงบันได
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
เลื่อนพร้อมกระเช้าหอน้ําขนาด
ของงานป้องกันฯ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร
ช่วยเหลือประชาชนในสภาวะ และถังน้ําดับเพลิง ขนาด
ต่าง ๆ
10,000 ลิตร พร้อมถังโฟม
1,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

19,950,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สามารถป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยจากที่สูงให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้
ประสบภัยจากอาคารสูง

17 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สํานัก
การช่าง

960,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ งานสวนสาธารณะ
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
สํานักการช่าง
งาน
2) การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้า
ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จํานวน
1 คัน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ - เพื่อให้งานไฟฟ้าถนน
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก
ของงานไฟฟ้าถนน สํานักการช่าง รวดเร็วคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 110 แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์ตีเส้นจราจร
จํานวน 1 คัน
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งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ - เพื่อให้ประชาชนรวมถึง 1) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบภายนอกอาคาร จํานวน 10
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ป้าย ๆ ละ 200,000 บาท
2) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ฯ
ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

50,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนและ
งานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานต่างๆ ได้รับ
กองวิชาการฯ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลฯ อย่างถูกต้อง

