แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยข้างบริษัทซังกิว
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
3,000,000
พร้อมรางวีหนา 0.20 เมตร (งบเทศบาลฯ)
กว้าง 3.50 - 4.50 เมตร
ยาวประมาณ 500 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,020
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 24 บ่อ
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
500 เมตร และวางท่อลอด
Ø 0.40 เมตร จํานวน 24 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-1-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
คอนกรีต ซอยเชื่อมหนองคล้า เดือดร้อนของประชาชน
ซอย 1 กับหนองคล้าซอย 2
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 2,800,000
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร (งบเทศบาลฯ)
กว้างประมาณ 5.00 เมตร
ยาวประมาณ 1,160 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล ฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชื่อมถนนเขาทุ่งวัว
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
950,000
พร้อมรางวีหนา 0.20 เมตร (งบเทศบาลฯ)
กว้าง 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 10 บ่อ
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
200 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล ฯ)
-2-

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยข้างวัดพระประทานพร
(ชุมชนวัดพระประทานพร)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา

400,000
0.15 เมตร กว้าง 2.00 - 4.00 (งบเทศบาลฯ)
เมตร ยาวประมาณ 190
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
595 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาล ฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
พร้อมท่อและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เดือดร้อนของประชาชน
ซอยครัวเพลง (บริเวณซอยข้างวัด 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
พระประทานพร)
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
(ชุมชนวัดพระประทานพร)
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
400,000
พร้อมรางวีหนา 0.20 เมตร (งบเทศบาลฯ)
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 62 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 2 บ่อ
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
20 เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว
ประมาณ 47 เมตร(ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

-3-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยแหลมทอง 1
ช่วงระหว่างสามแยกหลังสวน
สาธารณะถึงตลาดสี่มุมเมือง
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 2,400,000
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2 ชั้น กว้าง 6.00 - 6.50
เมตร 2 ข้าง ยาวประมาณ
300 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาล ฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านคุณกัลยา ถนนชากยาย
จีน 2 (ชุมชนบ้านชากยายจีน)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 650,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
3.50 - 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 120 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 6 บ่อ ความยาวรวม
120 เมตร และวางท่อลอด
Ø 0.40 เมตร จํานวน 6 จุด

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-4-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านลุงณรงค์ (ข้างสุขุมการ
ช่าง) (ชุมชนบ้านชากยายจีน)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,300,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
4.00 - 4.50 เมตร ยาว 205
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
880 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 10 บ่อ
ความยาวรวม 205 เมตร
และวางท่อลอดØ 0.40 เมตร
จํานวน 6 จุด (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

9 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก
ข้ามทางรถไฟบริเวณถนน
ชากยายจีน
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างพื้นทางเดินพร้อม 1,200,000
ราวกันตกข้างทางรถไฟ
(งบเทศบาลฯ)
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 46.00
เมตร จํานวน 2 ข้าง (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล ฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

-5-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนหน้าโรงเรียนวัดหนองคล้า
ถึงหน้าบ้านครูชํานาญ
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 6,000,000
0.25 เมตร กว้าง 6.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ยาว 1,000 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 เมตร

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ติกคอนกรีต ถนนทุ่งกราด ซอย 8 เดือดร้อนของประชาชน
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
2) เพือ่ ช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

11 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหนองมะนาว ทุ่งกราด ช่วงบริเวณหน้าโรงแป้ง
ถึงแยกหนองแขวะ (ชุมชนบ้าน
หนองมะนาว)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 2,700,000
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2 ชั้น กว้าง 6.00 - 8.00
เมตร ยาว 570 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,620
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาล ฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
450,000
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร (งบเทศบาลฯ)
กว้าง 5.00 - 5.80 เมตร
ยาว 570 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 983 ตารางเมตร

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากสี่แยกเมืองใหม่ใต้ถึงสะพาน
ข้ามคลองบ้านนา (ต่อจากของ
เดิม) (ชุมชนบ้านนาเก่า)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา
500,000
0.25 เมตร กว้าง 5.50 เมตร (งบเทศบาลฯ)
จํานวน 2 ข้าง ยาวประมาณ
50 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 550 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนหนองสะเดา
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาล ฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 5,800,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
4.50 - 6.00 เมตร ยาวรวม
700 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,770 ตาราง
เมตร และวางท่อระบายน้ํา
Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 34 บ่อ ยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร และ
วางท่อเชื่อมบ่อพักเดิม Ø
0.60 เมตรจํานวน 12 จุด

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

สํานักการช่าง

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

-7-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แนวทางที่ 1.4 พัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดทําป้ายบอกทางป้าย 1) เพื่อให้มีการกําหนดและ - ป้ายบอกทางซอยต่าง ๆ
บอกสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขต เรียกชื่อซอยต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ภายในเขตเทศบาล ฯ
เทศบาล ฯ
ตรงกัน
2) เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

-8-

งบประมาณและที่มา
2556
2557
2558
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
ติดต่อประสานงานต่างๆ

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แนวทางที่ 2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลฯ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างน้ําพุ บริเวณ
ข้างอาคารดับเพลิง สํานักงาน
เทศบาลนครแหลมฉบัง
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

- เพื่อให้สํานักงานเทศบาล ฯ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า
582,700
มีความสวยงามน่าเข้ามา
เทศบาล ฯ ให้ดูสวยงาม
(งบเทศบาลฯ)
เที่ยวชม

-9-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการมีความ
ประทับใจภูมิทัศน์ของ
เทศบาล ฯ ที่สวยงาม
มากยิ่งขึ้น

สํานักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
3,000
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (งบเทศบาลฯ)
ของงานควบคุมเทศพาณิชย์
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ จํานวน 1 เครื่อง
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
สํานักปลัดฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แนวทางที่ 2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลฯ
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างน้ําพุ บริเวณ
ข้างอาคารดับเพลิง สํานักงาน
เทศบาลนครแหลมฉบัง
(ชุมชนบ้านแหลมทอง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

- เพื่อให้สํานักงานเทศบาล ฯ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า
582,700
มีความสวยงามน่าเข้ามา
เทศบาล ฯ ให้ดูสวยงาม
(งบเทศบาลฯ)
เที่ยวชม

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการมีความ
ประทับใจภูมิทัศน์ของ
เทศบาล ฯ ที่สวยงาม
มากยิ่งขึ้น

สํานักการช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 ถึง 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
3,000
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน ต่อการปฏิบัติงาน
สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (งบเทศบาลฯ)
ของงานควบคุมเทศพาณิชย์
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ จํานวน 1 เครื่อง
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งานควบคุม
เทศพาณิชย์
สํานักปลัดฯ

