แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
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 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

42

194,635,000

-

-

-

-

42

194,635,000

42

194,635,000

0

0

0

0

0
0
0
42

0
0
0
194,635,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

1

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
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 2558

ปี 2559

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
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
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 2558

ปี 2559

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

0
0

-

-

-

-

-

-

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. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
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 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์
และจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

ปี 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

2

8,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

4

14,000,000

-

-

-

-

-

-

0

0
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
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 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

2

8,000,000

1

3,000,000

1

3,000,000

4

14,000,000

-

-

-

-

-

-

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. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
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 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

2

2,199,900

-

-

-

-

2

2,199,900

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2557
ยุทธศาสตร์
6.8 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
6.9 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
6.10 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลฯ
6.11 ส่งเสริมความรู้กฎระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเสริมสร้างความรู้สู่
ประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558

ปี 2559

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

2
46

2,199,900
204,834,900

0
1

0
3,000,000

0
1

0
3,000,000

2
48

2,199,900
210,834,900
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ําเสีย
ในสวนสาธารณะ

- เพื่อให้สามารถระบายน้ํา - ก่อสร้างบ่อพักน้ํา ค.ส.ล.
440,000
ได้ดี ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขังและ ขนาด 2 × 8 เมตร
(งบเทศบาลฯ)
ป้องกันท่อระบายน้ําอุดตัน มีตะแกรงเหล็กดักขยะและ
ฝาตะแกรงเหล็กพร้อม
ฝาตะแกรงเหลกพรอม
ต่อเชื่อมท่อระบายน้ําเดิม
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาล ฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
ขัง
2) ลดปัญหาการอุดตัน
ของท่อระบายน้ํา
ของทอระบายนา

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านลุงแอม

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อให้สามารถระบายน้ํา
ได้ดี ไม่มีปัญหาน้ําท่วมขังและ
ป้องกันท่อระบายน้ําอุดตัน

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
460,000
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (งบเทศบาลฯ)
พร้อมบ่อพัก จํานวน 5 บ่อ
พร้อมซ่อมผิวจราจร 230
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนหนองสะเดาซอยบ้าน
นายเก่ง

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
240,000
เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 6 บ่อ
ความยาวรวม 86 เมตร
พร้อมทําการปรับผิวจราจร
พร้อมทําการปรับให้ใช้งาน
ได้ตามสภาพเดิม (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนซอยข้างหมู่บ้านกรองแก้ว
(ข้างฝายทดน้ํา)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
560,000
เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 12 บ่อ
ความยาวรวม 238 เมตร
พร้อมทําการซ่อมผิวจราจร
โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
400,000
สี่เหลี่ยมลอดถนนหนองพังพวย เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. 〼 1.50 × 1.50 (งบเทศบาลฯ)
(ข้างทางรถไฟ)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร วางคู่ลอดถนน
ความยาว 15 เมตร และทํา
การดาดคลองบริเวณปาดท่อ
ทั้ง 2 ฝั่ง (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
260,000
ถนนพระพรหม ซอย 7 ซอยข้าง เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (งบเทศบาลฯ)
บ้านคุณยุทธนา
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 4 บ่อ
ความยาวรวม 63 เมตร
พร้อมทําการซ่อมผิวจราจร
126 ตรางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนพระพรหม ซอย 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
180,000
เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 5 บ่อ
ความยาวรวม 68 เมตร
พร้อมทําการปรับผิวจราจร
ให้ใช้ได้ตามสภาพเดิม (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

8 โครงการก่อสร้างต่อเติมคันคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ค.ส.ล. ต่อจากของเดิม (ฝั่งเดียว) เดือดร้อนของประชาชน
จากสะพานชากกระปอก
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
(ห้วยเล็ก) ผ่านหมู่บ้านสหชัย 5
ถึงทางรถไฟ

- ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล.
สูง 1.00 เมตร หนา 0.30
เมตร ความยาวรวม 760
เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
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800,000
(งบเทศบาลฯ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างต่อเติมคันคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล.
ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้าน
เดือดร้อนของประชาชน
สูง 1.00 เมตร หนา 0.30
พานทองแท้ 1 (ฝั่งจะวันตก)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร ความยาวรวม 80
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

85,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

10 โครงการก่อสร้างขยายท้องคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ขยายท้องคลองและดาด 32,000,000
และดาดคอนกรีตคลองบ้านนา เดือดร้อนของประชาชน
คอนกรีตคลอง กว้าง 15 - 25 (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว
1,300 เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ค.ส.ล. จากสนามบินเครือ
เดือดร้อนของประชาชน
สหพัฒน์ถึงคลองห้วยใหญ่
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ฝั่งทิศเหนือ

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
7,500,000
ค.ส.ล. ขนาด 1.50 × 1.50 (งบเทศบาลฯ)
ความยาว 480 เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวทางเท้า (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

วัตถุประสงค์

12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ค.ส.ล. จากสนามบินเครือ
เดือดร้อนของประชาชน
สหพัฒน์ถึงคลองห้วยใหญ่
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ฝั่งทิศใต้

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
รอบชุมชนหนองคล้้าใหม่
ใ ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
11,000,000
ค.ส.ล. ขนาด 1.50 × 1.50 (งบเทศบาลฯ)
ความยาว 480 เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวทางเท้า (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

7,000,000
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
เดือื ดร้้อนของประชาชน
ป
ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00
1 00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
(
)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 120 บ่อ
ความยาวรวม 2,380 เมตร
พร้อมทําการซ่อมผิวจราจร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขังั
กองช่า่ งสุขาภิบิ าล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

14 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ค.ส.ล. จากสี่แยกบ้านถนัดศรี เดือดร้อนของประชาชน
ถึงหน้าโรงงาน (สะพาน
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ชากกระปอก)

- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
75,000,000
ค.ส.ล. 2 ช่อง ขนาด 2.10 × (งบเทศบาลฯ)
2.10 เมตร ความยาว 1,750
เมตร พร้อมปรับปรุงผิว
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จราจร ค.ส.ล. หนา 0.25
เมตร กว้าง 6 - 8 เมตร
ยาว 1,750 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
100,000
ซอยตรงข้ามร้านบ้านอาหารไทย เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร (งบเทศบาลฯ)
(ทุ
( ุ่งกราด))
2)) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 2 บ่อ
ความยาวรวม 28 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2)) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ภายในเขตชุมชนบ้านทุ่งกราด

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
170,000
เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพัก จํานวน 3 บ่อ
ความยาวรวม 65 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

วัตถุประสงค์

17 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนหน้า เดือดร้อนของประชาชน
หมู่บ้านโนเบิ้ลเพลส ถึงหน้าร้าน 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
ธนาธิป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
5,000,000
ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 เมตร (งบเทศบาลฯ)
พร้อมบ่อพัก จํานวน 40 บ่อ
ความยาวรวม 825 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

18 โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างรางท่อระบายน้ํา
370,000
ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนเทศบาล เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.60
(งบเทศบาลฯ)
แหลมฉบัง 2
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร ยาว 108 ตารางเมตร
พร้อมฝาปิดราง (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
1,100,000
สี่เหลี่ยม ลอดถนนหนองพังพวย เดือดร้อนของประชาชน
ค.ส.ล. ขนาด 〼 1.50 × (งบเทศบาลฯ)
(ข้างบ้านคุนสุทัศน์)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 1.50 มตร วางคู่ลอดถนน
ความยาว 10 เมตร และทํา

-

-

1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
งานออกแบบฯ
ขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความ
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)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

การดาดคลอง ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 4 - 6 เมตร
ความยาวรวม 50 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนขนุนคู่ช่วงข้ามทางรถไฟ
(ต่อจากของเดิม)
(ชุมชนเขาน้ําซับ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 5,000,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 328 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,936
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 32 บ่อ
ความยาวรวม 672 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนทุ่งกราดบริเวณข้างรั้ววัด
ถึงหน้าหมู่บ้านวรรณวิไล
(ต่อจากคอนกรีตเดิม)
(ชุมชนทุ่งกราด)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2)เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 4,200,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ประมาณ 278 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,224
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 26 บ่อ
ความยาวรวม 556 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนหน้าหมู่บ้านแลนแอนด์เฮ้าส์
(ต่อจากคอนกรีตเดิม) ถึงสามแยก
ชากกะปอก ซอย 6/2
(ชุมชนชากกะปอก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 4,550,000
รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 7.00 - 8.00 เมตร

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยาวประมาณ 313 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,347

ตารางเมตร และวางท่อ
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ระบายน้ํา ∅ 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 30 บ่อ
ความยาวรวม 626 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
และขยายเขตประปา ถนนบ้าน
คุณหมวย
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 2,200,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 262 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 13 บ่อ
ความยาวรวม 262 เมตร
และวางท่อลอด ∅ 0.40
เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

13 จุด และขยายเขตประปา
ด้วยท่อพีอี ∅ 4 นิ้ว ยาว
ประมาณ 262 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)
24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนป้าจํา (ชุมชนแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 780,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 11 บ่อ
ความยาวรวม 200 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
พร้อมขยายเขตไฟฟ้าและขยาย
เขตประปา ถนนคุณต๋อย
(ชุมชนแหลมทอง)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 1,470,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.00 - 5.50 เมตร
ยาวประมาณ 122 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 647
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 13 บ่อ
ความยาวรวม 244 เมตร
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ยาว
ประมาณ 122 เมตร และ
ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี
Ø 4 นิ้ว ยาวประมาณ 244
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

26 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
คอนกรีต ถนนในสวนสาธารณะ เดือดร้อนของประชาชน
(ชุมชนแหลมทอง)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 300,000
หนา 0.05 เมตร ทับผิว
(งบเทศบาลฯ)
จราจรเดิม กว้างประมาณ
4.00 - 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 160 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720
ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
คอนกรีต ถนนแหลมทอง 1 ช่วง เดือดร้อนของประชาชน
ระหว่างถนนแหลมทองถึงสี่แยก 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
หนองแร่ และในซอยเพ็ญรุ่ง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
คอนโด (ชุมชนแหลมทอง)
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8,700,000
หนา 0.05 เมตร กว้างช่อง (งบเทศบาลฯ)
ทางละประมาณ 7.00 8.90 เมตร จํานวน 2 ช่อง
ทางยาวประมาณ 1,440
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
20,000 ตารางเมตร
(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

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนซอยป้าเหล็งต่อจากคอนกรีต
เดิม เชี่อมถนนหนองสะเดา
(ชุมชนหนองมะนาว)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2)เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 11,050,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 6.00 - 7.00 เมตร
ยาวประมาณ 910 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,185 ตารางเมตร และ
วางท่อระบายน้ํา Ø 0.80
เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน
90 บ่อ ความยาวรวม 1,820
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

29 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาน 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
จอดรถ พร้อมรางน้ําในสวนเฉลิม เดือดร้อนของประชาชน
พระเกียรติ (ชุมชนแหลมทอง) 2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. พื้นที่
650,000
ไม่น้อยกว่า 372.00 ตาราง (งบเทศบาลฯ)
เมตร ทางเท้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า
35.00 ตารางเมตร ทาสีเส้น
ช่องจอดรถ กว้าง 10 เซนติ
เมตร สีขาว ติดตั้งคันหิน
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ค.ส.ล. สําเร็จรูปกั้นรถ
ก่อสร้างราง U ค.ส.ล. กว้าง
0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
41.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนของเทสบาลฯ)
30 โครงการก่อสร้างกําแพงเรียง
หินใหญ่ในสวนสาธารณะ
(ชุมชนแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างเขื่อนคันหิน กว้าง 350,000
4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนพระพรหมซอย 7/1
(ชุมชนไร่หนึ่ง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 410,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 64 เมตร หรือ

-

-

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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 3 บ่อ
ความยาวรวม 64 เมตร
และวางท่อลอด ∅ 0.40
เมตรพร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน
3 จุด (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ถนนพระพรหมซอย 1
(ชุมชนไร่หนึ่ง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 430,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 67 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

พร้อมบ่อพัก จํานวน 3 บ่อ
ความยาวรวม 67 เมตรและ
วางท่อลอด ∅ 0.40 เมตร
พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน 3
จุด (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
หมู่บ้านวิวสวนเขา (ฝั่งทางเข้า
ถนนเก้ากิโล)
(ชุมชนพระประทานพร)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 570,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 72 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 5 บ่อ
ความยาวรวม 127 เมตร
และวางท่อลอด ∅ 0.40
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 5 จุด (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยไพรินเนอสเซอรี่ ถนนหน้า
คอนโดแหลมฉบัง
(ชุมชนชากยายจีน)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 430,000
รางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 63 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 235
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 3 บ่อ
ความยาวรวม 66 เมตร และ
วางท่อลอด ∅ 0.40 เมตร
พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน 3
จุด (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านคุณเดชาโรงโม่สหมิตร
(ชุมชนหนองมะนาว)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 750,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 4.70 เมตร ยาว
ประมาณ 85 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 8 บ่อ
ความยาวรวม 170 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
บริเวณสี่แยกบ้านบนเนิน
(หน้าโรงเรียนหนองคล้า)
(ชุมชนหนองคล้าเก่า)

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

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 2,000,000
0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ (งบเทศบาลฯ)
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
แผงกั้น ค.ส.ล. ยาว 9.00
เมตร พร้อมรางระบายน้ํา

-

-

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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 0.80 เมตร ยาว 8.00
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

37 โครงการติดตั้งเสาไฮแมส
(Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง
สาย 2 (ชุมชนแหลมทอง)

- เพื่อให้การจราจรบนถนน
แหลมฉบัง มีความสะดวก
และปลอดภัย

- ขนาด 15 เมตร จํานวน
2 ต้น (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

1,200,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนขนุนคู่ ซอย 1 และซอย 2
(ชุมชนเขาน้ําซับ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 1,500,000
0.20 เมตร กว้างประมาณ (งบเทศบาลฯ)
3.00 - 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 573 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,292
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนเชื่อม
หนองคล้า - จุกกะเฌอ
(ชุมชนหนองคล้าเก่า)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 2,400,000
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร (งบเทศบาลฯ)
กว้างประมาณ 6.00 เมตร
ยาวประมาณ 650 เมตรหรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900
ตารางเมตร พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าและประปา ด้วยท่อพีอี
∅ 4 นิ้ว ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 130 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมเทคอนกรีตคืนผิวทาง
ถนนหลังวัดหนองคล้า
(ชุมชนหนองคล้าเก่า)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
980,000
∅ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก (งบเทศบาลฯ)
จํานวน 14 บ่อ ยาวไม่น้อย
กว่า 250 เมตร และเท
คอนกรีตคืนผิวทาง พร้อม
ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง

-

-

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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ไม่น้อยกว่า 280 เมตร และ
ขยายเขตประปา ด้วยท่อพีอี
∅ 4 นิ้ว ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 280 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)
41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
เดือดร้อนของประชาชน
ถนนซอยรัฐธนินท์อพาร์ทเม้นท์ 2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 1,050,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 6.00 เมตร ยาว
ประมาณ 104 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 624
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 10 บ่อ
ความยาวรวม 208 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางวีและท่อระบายน้ํา
ซฮยคุณยุพา

วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม 1,000,000
รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
ประมาณ 7.50 เมตร ยาว
ประมาณ 87 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 652
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา ∅ 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 12 บ่อ
ความยาวรวม 174 เมตร
และขยายเขตประปาด้วย
ท่อพีอี ∅ 4 นิ้ว ยาว
ประมาณ 174 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

1 โครงการเพิ่มพื้นที่กีฬาเพื่อเด็ก
และเยาวชน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับกิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการ
2) เพื่อให้สนามกีฬามีห้องพัก
นักกีฬา และห้องเก็บอุปกรณ์
ประจําสนามกีฬาเพิ่มขึ้น
3) เพื่อให้สนามกีฬา สามารถ
รองรับผู้ชมการแข่งขันกีฬา
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ
4) เพื่อตอบสนองนโยบาย
การป้องกันปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์
3,000,000 3,000,000 3,000,000
พร้อมห้องพักนักกีฬา
(งบอุดหนุนฯ) (งบอุดหนุนฯ) (งบอุดหนุนฯ)
(ส่วนที่ 1) เป็นอาคาร
อัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 9 เมตร ส่วนต่อเติม
จากอาคารเดิมไม่น้อยกว่า
16 เมตร สูง 8 เมตร ด้าน
ล่างเป็นห้องโล่งสําหรับเป็น
ที่พักนักกีฬา ไม่น้อยกว่า
144 ตารางเมตร พร้อมห้อง
อาบน้ํา ห้องสุขาและระบบ
สาธารณูปโภค
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) จํานวนร้อยละของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนสนใจออก
กําลังกายเพิ่มขึ้น
2) จํานวนของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ
เพิ่มขึ้น
3) จํานวนการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และระดับ
ชาติเพิ่มขึ้น

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) นักกีฬาในสังกัด
เทศบาลฯ มีที่พักสําหรับ
เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาและ
นันทนาการ
2) เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสนามกีฬา
ฟุตซอลที่ได้มาตรฐาน

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

5) เพื่อให้จังหวัดชลบุรีได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ
2 โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก
นักกีฬา พร้อมสนามฟุตซอล

1) เพื่อเป็นที่พักสําหรับนักกีฬา - ก่อสสร้างอาคาร คสล. 2
ในสังกัดเทศบาลฯ
ชัน้ พร้อมสนามฟุตซอล
2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ ขนาด 25 ม. X 45 ม.
ประชาชนมีสนามฟุตซอลที่ได้
มาตรฐาน
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5,000,000
(งบอุดหนุนฯ)

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
เครื่องใช้สําหรับปฏิบัติงานของ ต่อการปฏิบัติงาน
งานอาคารฯ
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
1,200,000
พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย (งบเทศบาลฯ)
ลําโพง , เพาวเวอร์แอมป์ ,
ตัวแยกสัญญาณ์ ฯลฯ
จํานวน 1 ชุด

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ - เพื่อให้มีอุปกรณ์อํานวย
เครื่องใช้สําหรับปฏิบัติงานของ ความสะดวกแก่ประชาชน
งานบริหารทั่วไป
ทีม่ าใช้ศาลาประชาคม
ทุ่งกราดในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

- จัดซื้อพัดลมไอน้ําชนิด
แขวน และอุปกรณ์พร้อม
ติดตั้งทั้งระบบ จํานวน 22
ชุด ๆ ละ 45,450 บาท

-

-

- มีอุปกรณ์อํานวยความ งานบริหารทั่วไป
สะดวกให้แก่ ประชาชน กองสวัสดิการสังคม
ที่มาใช้ศาลาประชาคม
ทุ่งกราดในการจัดทํา
กิจกรรมต่าง ๆ และ
ประกอบพิธีทางศาสนา
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999,900
(งบเทศบาลฯ)

