แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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

21

112,825,000

-

-

-

-

21

112,825,000

21

112,825,000

0

0

0

0

0
0
0
21

0
0
0
112,825,000

-

-

-

-

-

-

0

0

2

21,324,000

-

-

-

-

2

21,324,000

1

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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 2
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

1
3

7,720,000
29,044,000

0

0

0

0

1
3

7,720,000
29,044,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

3

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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

1

4,500,000

-

-

-

-

1

4,500,000

-

-

-

-

-

-

0

0
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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

1

4,500,000

0

0

0

0

1

4,500,000

-

-

-

-

-

-

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 2
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

4

1,000,000

-

-

-

-

4

1,000,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

10

24,786,000

-

-

-

-

10

24,786,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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

14
39

25,786,000
172,155,000

0
0

0
0

0
0

0
0

14
39

25,786,000
172,155,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) 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
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างต่อเติม
คันคลอง ค.ส.ล. ต่อจาก
ของเดิม (ฝั่งเดียว) จาก
สะพานชากกระปอก
(ห้วยเล็ก) ผ่านหมู่บ้าน
สหชัย 5 ถึงทางรถไฟ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล. 1,670,000
เดือดร้อนของประชาชน สูงประมาณ 1.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง หนา 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม 360 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

- คันคลอง ค.ส.ล. 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล
มีความมั่นคง ท่วมขัง
แข็งแรงได้ตาม 2) บรรเทาความ
มาตรฐาน ร้อยละ เดือดร้อนของ
ประชาชน
95

2 โครงการก่อสร้างต่อเติม
คันคลอง ค.ส.ล. บริเวณ
หมู่บ้านพานทองแท้ 1
(ฝั่งทิศตะวันตก)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล. 176,000
เดือดร้อนของประชาชน สูงประมาณ 1.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง หนา 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม 80 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

-

-

- คันคลอง ค.ส.ล. 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล
มีความมั่นคง ท่วมขัง
แข็งแรงได้ตาม 2) บรรเทาความ
มาตรฐาน ร้อยละ เดือดร้อนของ
ประชาชน
95

-8-

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)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3 โครงการก่อสร้างท่อ
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
176,000
ระบายน้ํา ถนนหนองเทพ เดือดร้อนของประชาชน Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 23 บ่อ ความยาว
รวม 450 เมตร และซ่อมพื้น
ผิวจราจร ค.ส.ล. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
ของเทศบาลฯ)

-

-

- ท่อระบายน้ํา 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล
สามารถระบายน้ํา ท่วมขัง
ได้ตามมาตรฐาน 2) บรรเทาความ
ร้อยละ 95
เดือดร้อนของ
ประชาชน

4 โครงการก่อสร้างท่อระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
2,200,000
น้ํา ถนนหนองเทพเชื่อม เดือดร้อนของประชาชน Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง จํานวน 26 บ่อ ความยาว
ถนนหนองมะนาว
รวม 505 เมตร และซ่อมพื้น
ผิวจราจร ค.ส.ล. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

-

-

- ท่อระบายน้ํา 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล
สามารถระบายน้ํา ท่วมขัง
ได้ตามมาตรฐาน 2) บรรเทาความ
ร้อยละ 95
เดือดร้อนของ
ประชาชน

-9-

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)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างต่อเติม 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล. สูง 460,000
คันคลอง ค.ส.ล. หมู่บ้าน เดือดร้อนของประชาชน 1.00 เมตร หนา 0.30 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพือ่ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ความยาวรวม 200 เมตร
พานทองแท้ 4
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

- คันคลอง ค.ส.ล. 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล
มีความมั่นคง ท่วมขัง
แข็งแรงได้ตาม 2) บรรเทาความ
มาตรฐาน ร้อยละ เดือดร้อนของ
ประชาชน
95

6 โครงการก่อสร้างต่อเติม 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล. สูง 4,800,000
คันคลอง ค.ส.ล. จากสะพาน เดือดร้อนของประชาชน 1.00 เมตร หนา 0.30 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ชากกระปอกไปทางฝาย 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ความยาวรวม 1,300 เมตร
หนองพังพวย
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

- คันคลอง ค.ส.ล. 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล
มีความมั่นคง ท่วมขัง
แข็งแรงได้ตาม 2) บรรเทาความ
มาตรฐาน ร้อยละ เดือดร้อนของ
ประชาชน
95

7 โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.
ถนนแหลมฉบังสาย 3 ช่วง
สี่แยกวิทยาลัยเทคโนฯ ถึง
สี่แยกบ่อจระเข้ พร้อมตี
เส้นจราจร (ชุมชนหมู่บ้าน
แหลมทอง)

-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
พร้อมตีเส้นจราจร ท่วมขัง
ที่ได้มาตรฐาน 2) บรรเทาความ
ตามแบบแปลน เดือดร้อนของ
ของเทศบาลฯ ประชาชน

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 12,100,000
เดือดร้อนของประชาชน 0.25 เมตร กว้างข้างละ (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 6.40 - 9.00 เมตร จํานวน
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 2 ข้าง ยาวประมาณ 810
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อย่างสะดวกรวดเร็ว
11,200 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)
- 10 -

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนสายบ้านเรือน
ไทย (ชุมชนบ้านหนอง
พังพวย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 2,883,000
เดือดร้อนของประชาชน 0.20 เมตร กว้างประมาณ (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 5.50 เมตร ยาวประมาณ
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 540 เมตร หรือมีพื้นที่
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ไม่น้อยกว่า 2,970 ตาราง
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

- ถนน 1 เส้น
ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 10,000,000
ค.ส.ล. ถนนสายสุขาภิบาล 3 เดือดร้อนของประชาชน 0.25 เมตร กว้าง 10 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ยาว 825 เมตร หรือมีพื้นที่
(แยกสยามซีพอร์ต)
3) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ไม่น้อยกว่า 8,250 ตาราง
(ชุมชนตลาดอ่าวอุดม)
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป เมตร (ตามแบบแปลนของ
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เทศบาลฯ)

-

-

- ถนน 1 เส้น
ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

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)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 11,000,000
10 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนสายหลังการ เดือดร้อนของประชาชน 0.25 เมตร ยาว 825 เมตร (งบเทศบาลฯ)
เคหะ พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม กว้าง 13 เมตร หรือมีพื้นที่
และประปา (ชุมชนหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ไม่น้อยกว่า 10,725 ตาราง
แหลมทอง)
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เมตรพร้อมขยายเขตไฟฟ้า
และประปา (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

- ถนน 1 เส้น
พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าและประปา
ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

11 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ
วางท่อระบายน้ํา ถนน
หนองเทพ สายใน
(ชุมชนบ้านหนองพังพวย)

-

-

- ถนน 1 เส้น
พร้อมรางวีและ
วางท่อระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 7,000,000
เดือดร้อนของประชาชน รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 6.50-7.00 เมตร
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ยาวประมาณ 602 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อย่างสะดวกรวดเร็ว
4,214 เมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 60 บ่อ
ความยาวรวม 1,204 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)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

12 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้ํา ซอยหมู่บ้าน
รุ่งเรือง (ชุมชนบ้านหนอง
มะนาว)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 1,900,000
เดือดร้อนของประชาชน รางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 6.50 เมตร ยาว
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ประมาณ 167 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,085
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก จํานวน 16 บ่อ
ความยาวรวม 334 เมตร
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

- ถนน 1 เส้น
พร้อมรางวีและ
วางท่อระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

13 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อ
ระบายน้ํา ถนนหนองเทพ
พร้อมตีเส้นจราจร
(ชุมชนบ้านหนองพังพวย)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม 10,700,000
เดือดร้อนของประชาชน รางวี หนา 0.25 เมตร กว้าง (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 5.00-8.00 เมตร
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ยาวประมาณ 600 เมตร
อย่างสะดวกรวดเร็ว
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,300
ตารางเมตร และวางท่อ

-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
พร้อมรางวีและ ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
วางท่อระบายน้ํา สัญจรไปมา
พร้อมตีเส้นจราจร 2) ลดความเดือดร้อน
ที่ได้มาตรฐาน รําคาญ
ตามแบบแปลน
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1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

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)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบายน้ํา Ø 0.60 และ Ø
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 65 บ่อ ความยาว
รวม 1,300 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

14 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายฝายหนองพังพวย
(ชุมชนบ้านหนองพังพวย)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 760,000
เดือดร้อนของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง
(งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 5.00 เมตร ยาว
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ประมาณ 234 เมตร หรือมี
อย่างสะดวกรวดเร็ว
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170
ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
ตามแบบแปลน สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

15 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ถนนแหลมฉบังเหนือ ช่วง
แยกบ่อจระเข้-ถนนสุขุมวิท

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 21,000,000
เดือดร้อนของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้างช่อง (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ละประมาณ 6.40-10.00
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป เมตร จํานวน 2 ช่องจราจร
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-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
ตามแบบแปลน สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

พร้อมตีเส้นจราจร
อย่างสะดวกรวดเร็ว
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ยาวประมาณ 2,220 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
39,700 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รําคาญ

16 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เลียบห้วยหนองเป็ดหาย
(ชุมชนบ้านนาเก่า)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 1,600,000
เดือดร้อนของประชาชน คอนกรีต หนา 0.05 เมตร (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม กว้าง 10.00 เมตร ยาว
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป 220 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,200 ตาราง
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
ตามแบบแปลน สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

17 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เลียบคลองบ้านนา ช่วง 2
(ต่อจากของเดิม) พร้อมตี
เส้นจราจรและขยายเขต
ไฟฟ้า (ชุมชนบ้านนาใหม่)

5,300,000
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(งบเทศบาลฯ)
เดือดร้อนของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 8.00 เมตร ยาว
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ประมาณ 701 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,608
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)
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-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
พร้อมตีเส้นจราจรความสะดวกในการ สํานักการช่าง
และขยายเขต สัญจรไปมา
ไฟฟ้า ที่ได้มาตร- 2) ลดความเดือดร้อน
ฐาน ตามแบบ รําคาญ
แปลนของ
เทศบาลฯ

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)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

18 โครงการก่อสร้างสะพาน 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. 12,000,000
ค.ส.ล. ข้ามคลองหนอง เดือดร้อนของประชาชน กว้างประมาณ 20.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
เป็ดหาย (ชุมชนบ้านนาเก่า) 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ยาวประมาณ 26.00 เมตร
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป (ตามแบบแปลนของ
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เทศบาลฯ)

-

-

- สะพาน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
ตามแบบแปลน สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

19 โครงการปรับปรุงทางเท้า 1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปรับปรุงทางเท้า (สองข้าง) 1,800,000
(สองข้าง) สี่แยกสวน
เดือดร้อนของประชาชน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 (งบเทศบาลฯ)
สาธารณะ ถึงแยกถนน 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ตารางเมตร (ตามแบบ
แหลมฉบังใต้ (ชุมชนหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป แปลนของเทศบาลฯ)
แหลมทอง)
อย่างสะดวกรวดเร็ว

-

-

- ทางเท้า 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
ตามแบบแปลน สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

20 โครงการปรับปรุงถนน
สายแหลมฉบัง (ปากทาง
เอสโซ่ถึงชุมชนแหลมฉบัง)
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมฉบัง)

-

-

- ถนน 1 เส้น 1) ประชาชนได้รับ งานไฟฟ้าถนน
ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ สํานักการช่าง
ตามแบบแปลน สัญจรไปมา
2) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ

400,000
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปรับปรุงถนนโดยการ
เดือดร้อนของประชาชน ตีเส้นจราจร ความยาวรวม (งบเทศบาลฯ)
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 3,400 เมตร (ตามแบบ
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป แปลนของเทศบาลฯ)
อย่างสะดวกรวดเร็ว
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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)

21 โครงการก่อสร้างถนน
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
4,900,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เดือดร้อนของประชาชน หนา 0.05 เมตร กว้าง
(งบเทศบาลฯ)
หน้าหมู่บ้านณัฏฐกร ช่วง 2 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 4.50-7.00 เมตร
เชื่อมถนนหลังหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นไป ยาวประมาณ 1,141 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560
ประดิษฐไพศาล พร้อมตี อย่างสะดวกรวดเร็ว
ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง
เส้นจราจร (ชุมชนบ้าน
หนองพังพวย)
บ่อพักเดิม จํานวน 43 บ่อ
(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 เส้น 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
พร้อมตีเส้นจราจร ท่วมขัง
ที่ได้มาตรฐาน 2) บรรเทาความ
ตามแบบแปลน เดือดร้อนของ
ของเทศบาลฯ ประชาชน

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

โครงการ

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับงานรักษาความ
สะอาด

วัตถุประสงค์
- เพื่อดําเนินการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและดําเนินการ
รักษาความสะอาดภายใน
เทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า ห้องสุขาชนิดสแตน
เลส ไม่น้อยกว่า 8 ห้อง
โถปัสสาวะไม่น้อยกว่า 6
ช่อง จํานวน 2 คัน ๆ ละ
6,500,000 บาท
2) จัดซื้อถังคอนแทนเนอร์
ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 5
ใบ ๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,000,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-

500,000
(งบเทศบาลฯ)

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- พนักงานมี
1) เกิดความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นระเบียบ
ที่ครบครันและ เรียบร้อย
เพียงพอต่อการ 2) สามารถให้บริการ
ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยใน
สามารถปฏิบัติ พื้นที่ได้ครอบคลุม
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

2 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณ - เพื่อขยายพื้นที่ฝังกลบ - จัดซื้อที่ดินบริเวณบ่อ
7,824,000
บ่อฝังกลบมูลฝอยสําหรับ มูลฝอยให้สามารถรองรับ ฝังกลบมูลฝอย ตําบลบึง (งบเทศบาลฯ)
ขยายศูนย์ฝังกลบมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13 ไร่
16 ตารางวา
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีพื้นที่เพียงพอ - สามารถกําจัด
ต่อการฝังกลบ มูลฝอยได้อย่างถูก
มูลฝอยและ
หลักสุขาภิบาล
สามารถกําจัด
มูลฝอยได้ถูกต้อง
ตามหลักสุขา
ภิบาล ร้อยละ 95
2) ไม่เกิดกลิ่น
เหม็นรบกวน
ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง ร้อยละ
95

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลฯ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง- เพื่อให้สวนเฉลิม
ซ่อมแซมสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ มีสภาพน่าเข้า
พระเกียรติฯ
มาเที่ยวชมและมีความ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-

- มาตรฐานของ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
เป็นไปตามที่
กําหนด

-

-

1) จัดซื้อสถานีออกกําลัง
2,720,000
กายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (งบเทศบาลฯ)
11 สถานี
2) จัดซื้อเครื่องเด็กเล่นพร้อม 3,000,000
พื้นปูนและพื้นยาง ขนาดไม่ (งบเทศบาลฯ)
น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
1,500,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องออกกําลัง 2,000,000
กายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (งบเทศบาลฯ)
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
1,000,000 บาท
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนที่เข้า งานสวนสาธารณะ
มาเที่ยวมีความ
สํานักการช่าง
ปลอดภัยมีความ
สะดวกสบายเพลิด
เพลินเกิดความ
ประทับใจ
2) สภาพแวดล้อม
ภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงต่อเติม
สระว่ายน้ําในสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นสระว่ายน้ํา
สําหรับการออกกําลังกาย
และฝึกหัดว่ายน้ํา
2) เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

- ปรับปรุงต่อเติมสระว่ายน้ํา 4,500,000
พร้อมอาคาร ขนาดกว้าง (งบเทศบาลฯ)
22.00 เมตร ยาว 25.50
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีสระว่ายน้ํา 1) มีสระว่ายน้ํา
งานกีฬาฯ
พร้อมอาคาร สําหรับการออกกําลัง กองการศึกษา
จํานวน 1 แห่ง กายและฝึกหัดว่ายน้ํา
2) เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1) เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ - ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 250,000
ศาลาประชาคมทุ่งกราด สําหรับประชาชนที่มา
กว้างประมาณ 7.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ปฏิบัติงานหรือร่วม
ยาวประมาณ 15.00 เมตร
กิจกรรมต่าง ๆ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105
2) เพื่อให้มีที่จอดรถที่ใช้ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
กันแดดและกันฝนได้

-

-

- มีโรงจอดรถที่
ศาลาประชาคม
ทุ่งกราด จํานวน
1 โรง

1) มีสถานที่จอดรถ งานบริหารฯ
สําหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม
ที่มาปฏิบัติงานหรือ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2) มีที่จอดรถสําหรับ
กันแดดและกันฝน

2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1) เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ - ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 250,000
ศาลาประชาคมหนองคล้า สําหรับประชาชนที่มา
กว้างประมาณ 7.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ปฏิบัติงานหรือร่วม
ยาวประมาณ 15.00 เมตร
กิจกรรมต่าง ๆ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105
2) เพื่อให้มที ี่จอดรถที่ใช้ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
กันแดดและกันฝนได้

-

-

- มีโรงจอดรถที่
ศาลาประชาคม
หนองคล้า
จํานวน 1 โรง

1) มีสถานที่จอดรถ งานบริหารฯ
สําหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม
ที่มาปฏิบัติงานหรือ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2) มีที่จอดรถสําหรับ
กันแดดและกันฝน

- 22 -

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1) เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ - ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 250,000
ศาลาประชาคมแหลมฉบัง สําหรับประชาชนที่มา
กว้างประมาณ 7.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ปฏิบัติงานหรือร่วม
ยาวประมาณ 15.00 เมตร
กิจกรรมต่าง ๆ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105
2) เพื่อให้มีที่จอดรถที่ใช้ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
กันแดดและกันฝนได้

-

-

- มีโรงจอดรถที่
ศาลาประชาคม
แหลมฉบัง
จํานวน 1 โรง

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 1) เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ - ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 250,000
ศาลาประชาคมอ่าวอุดม สําหรับประชาชนที่มา
กว้างประมาณ 7.00 เมตร (งบเทศบาลฯ)
ปฏิบัติงานหรือร่วม
ยาวประมาณ 15.00 เมตร
กิจกรรมต่าง ๆ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105
2) เพื่อให้มีที่จอดรถที่ใช้ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
กันแดดและกันฝนได้

-

-

- มีโรงจอดรถที่ 1) มีสถานที่จอดรถ
ศาลาประชาคม สําหรับประชาชน
จํานวน 1 โรง ที่มาปฏิบัติงานหรือ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2) มีที่จอดรถสําหรับ
กันแดดและกันฝน
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีสถานที่จอดรถ งานบริหารฯ
สําหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม
ที่มาปฏิบัติงานหรือ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2) มีที่จอดรถสําหรับ
กันแดดและกันฝน

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
รักษาความสะอาดฯ
สํานักการสาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพื่อลดความสูญเสียต่อ
อาคารศูนย์บริการ
อุปกรณ์การปฏิบัติงาน
สาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1) จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน 50,000
สูง จํานวน 1 เครื่อง
(งบเทศบาลฯ)
2) จัดซื้อเครื่องปั้มลม
50,000
จํานวน 1 เครื่อง
(งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-

- ปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยน 340,000
ฝ้าเพดานชั้น 1 พร้อมปรับ (งบเทศบาลฯ)
ปรุงพื้นชั้น 2 ของอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
(ทุ่งกราด)

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พนักงานมี
1) มีเครื่องมือเครื่อง
เครื่องมือเครื่องใช้ ใช้เพียงพอต่อการ
ที่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
2) รถบรรทุกมูลฝอย
สามารถปฏิบัติ ได้รับการบํารุงรักษา
งานให้มีประสิทธิ เป็นอย่างดี
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 95

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- อาคารศูนย์ 1) อุปกรณ์การ
บริการสาธารณสุข ปฏิบัติงานมีอายุการ
3 ที่ได้รับการ ใช้งานนานขึ้น
ปรับปรุงซ่อมแซม 2) อาคารศูนย์บริการ
และต่อเติมอาคาร สาธารณสุขมีความ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและเกิด
ความพึงพอใจแก่
ผู้มาบริการ

งานศูนย์ฯ 2
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานภาคสนาม
ของงานออกแบบและ
บํารุงรักษาระบบระบาย
น้ํา กองช่างสุขาภิบาล

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1) จัดซื้อหัวเจาะคอนกรีต
722,000
พร้อมติดตั้งรถแบ็คโฮ
(งบเทศบาลฯ)
จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 12,000,000
ขนาดไม่น้อยกว่า 150
(งบเทศบาลฯ)
แรงม้า บูมยาว เครื่องยนต์
ดีเซล จํานวน 1 คัน พร้อม
เรือพอนทูนสําหรับบรรทุก
สามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อย
กว่า 25 ตัน จํานวน 1 ลํา

-

-

-

-

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของสวน
สาธารณะ

- เพื่อให้งานสวนสาธารณะ 1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 84,000
ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก สะพายหลังชนิดข้อแข็ง (งบเทศบาลฯ)
รวดเร็วคล่องตัวและมี
เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า
ประสิทธิภาพ
1.5 แรงม้า จํานวน 7 เครื่อง
เครื่องละ12,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 15,000
เข็น (4 ล้อ) จํานวน 1 เครื่อง (งบเทศบาลฯ)

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พนักงานมี
1) มีเครื่องมือ
งานออกแบบฯ
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้เพียงพอต่อ กองช่างสุขาภิบาล
ที่เพียงพอต่อการ การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ และประสิทธิภาพใน
งานให้มีประสิทธิ การปฏิบัติงาน
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

- พนักงานมี
- การปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ
เครื่องมือเครื่องใช้ คล่องตัวรวดเร็ว
สํานักการช่าง
ที่เพียงพอต่อการ สะดวก และมี
ปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพมาก
สามารถปฏิบัติ ยิ่งขึ้น
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ไฟฟ้าสาธารณะ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
บํารุงทางและสะพานฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อหัวเจาะคอนกรีต
พร้อมติดตั้งรถแบ็คโฮ
ต่อการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 คัน
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

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

- จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าชนิด 5,000,000
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กําลัง (งบเทศบาลฯ)
แรงม้าไม่ต่ํากว่า 200
แรงม้า ติดเครนสลิง ความ
ยาว ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
พร้อมกระเช้า จํานวน 1 คัน

500,000
(งบเทศบาลฯ)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

- พนักงานมี
1) มีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้เพียงพอต่อ
ที่เพียงพอต่อการ การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ และประสิทธิภาพใน
งานให้มีประสิทธิ การปฏิบัติงาน
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85

งานไฟฟ้า
สาธารณะ
สํานักการช่าง

-

-

- พนักงานมี
1) มีเครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้เพียงพอต่อ
ที่เพียงพอต่อการ การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ และประสิทธิภาพใน
งานให้มีประสิทธิ การปฏิบัติงาน
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85

งานบํารุงฯ
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการก่อสร้างอาคาร 1) เพื่อก่อสร้างอาคารให้
สถานที่ปฏิบัติงานอาคาร สวยงาม เป็นสัดส่วน
พัสดุสํานักการช่าง
มีระเบียบ เรียบร้อย
2) เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้ใช้งานได้หลากหลาย
3) เพื่อที่สําหรับซ่อมบํารุง
เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1) ก่อสร้างหลังคาโรงรถ
2,000,000
อาคารพัสดุของสํานักการช่าง (งบเทศบาลฯ)
จํานวน 1 หลัง
2) ก่อสร้างหลังคาคลุม
700,000
ที่จอดรถซ่อมลาดยาง
(งบเทศบาลฯ)
จํานวน 1 หลัง

-

-

-

-

8 โครงการจัดหาอุปกรณ์ - เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ - จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม 30,000
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณ
ติดตั้งบริเวณสํานักงาน
(งบเทศบาลฯ)
การปฏิบัตงิ านของงาน สํานักงานเทศบาลฯ
เทศบาลฯ จํานวน 1 ชุด
อาคารฯ

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จํานวนอาคารที่ 1) เครื่องจักรกลและ สํานักการช่าง
ก่อสร้าง
ยานพาหนะมี
ประสิทธิภาพคงทน
2) เพิ่มความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน

- กล้องวงจรปิด
ที่ติดตั้งที่สํานัก
งานเทศบาลฯ
จํานวน 1 ชุด

- มีกล้องวงจรปิด
สําหรับบันทึกภาพ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นบริเวณสํานัก
งานเทศบาลฯ

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
เทศกิจ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1) จัดซื้อรถยนต์อเนก1,600,000
ประสงค์ (รถเก๋ง) เครื่องยนต์ (งบเทศบาลฯ)
เบนซินขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,494
ซีซี ขับเคลื่อนล้อหน้า ระบบ
เกียร์ออโตเมติก จํานวน 1
คัน
2) จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ 95,000
ติดหลังคารถรูปทรงแปด (งบเทศบาลฯ)
เหลี่ยมแบนเรียบพร้อมด้วย
เครื่องขยายเสียง สัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและ
ลําโพง จํานวน 1 ชุด
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-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีอุปกรณ์
1) ทําให้การปฏิบัติ
เพียงพอในการ งานมีความสะดวก
ปฏิบัติงาน ร้อยละ รวดเร็วและมี
20
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2) มีรถสําหรับ
อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

10 โครงการต่อเติมอาคาร
ที่ทํางานช่างศิลป์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

1) เพื่อให้บุคลากรของงาน - ต่อเติมอาคารที่ทํางาน
1,600,000
ช่างศิลป์มีสถานที่ปฏิบัติงาน ช่างศิลป์ ขนาดกว้าง
(งบเทศบาลฯ)
อย่างเพียงพอ
ประมาณ 17.00 เมตร ยาว
2) เพื่อให้การทํางานของ ประมาณ 21.00 เมตร หรือ
ช่างศิลป์มีความสะดวกมาก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 357 ตาราง
ยิ่งขึ้น
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ช่างศิลป์มี
1) บุคลากรของงาน
สถานที่ในการ ช่างศิลป์มีสถานที่
ปฏิบัติงานมากขึ้น ในการปกิบัติงาน
ร้อยละ 100
อย่างเพียงพอ
2) การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกมากขึ้น

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

