i.J1~rnl"lbYll"l'U1r;:iufl1bb'ltim.Jou.:i

b~B.:i i.J1~rnl"l1ibbf.J1..m11~1bD'U.:11'U th~"il1u.:iui.J1~:u1ru -w.Pl.l!i<.t<.t~ b~iib~:u

ouuV1

(9)

•

~1t.JbY1l"lu16'l'Ufl1bb'ltir;:i:i.mu.:i1~:il\1lv11bbf.J'Ufl11~1bu'U.:11'U i.J1~"il1u.:iut.h~mru -w.Pl.l!i<.t<.t~

b~:Ub~:u ouu~
"lJB.:JbYll"l'U1'1'Ufl1bb'lti'1:Uou.:i b~Blb'1\11.:J11t.J'1~bBt.J\1l"lJeJ.:Jlfl1.:im1 I n'lfl11:u~
~1b U'Ufl11'1~.:i1'U~'U~bviP1u1r;:i., bb'1~b ~B1ibllmbu1vi1.:i1 'Ufl11~1b Du.:11'U1uu.:iuth~~1ru vt Pl .®<.t<.t~
(9)

(b Yim&l:u)

zj,:i\9l1:u1~ bu t.J'Ufl1~vi11.:i:u'lti1\111 Ylt.J 11~1t.Jfl11:il\1lv11 bbf.J'UW\9l.f'U1"lJB.:JB.:ir1 fl1Uflfl1B.:i?i1'U

YleJ.:J~'U 'W.Pl.l!J<.tc(~
~1 b'Ll'Urn1

rn1'l11bbf.J'UW\9l.f'U11i.Ji.Jlju~

'lti:U1VI <.t

v

ieJ ®b
'

m1:il\1lvi'1bbf.J'Ufl11~1bU'U.:JTu1'!X

191.:i-U "fl ru:; fl 11:um1ffuu'1'U'U m1:il\1lvi'1 bbf.J'UW\9l.f'U1VfB.:iii 'U:il\1lvi' 1~1.:i bbf.J'U fl 11~ 1 b'Ll'U.:11u

'

b'1'Ue:iflru:; m1llm1w\9l.Ju1Vle:i.:i ~'Ufi'111ru1

bb~1 b~'U e:i ~u1'1ti11bviP1u1r;:iu1:; fl 1 Pl buu bbf.Jtl rn1~1bDu.:i1u"
'U

fl ru~ fl 11:u fl 11w\9l.J'U1bYIPlu1r;:iu fl 1 bb,,., r;:i :uou.:i 1~~ '111ru1 ~1.:i bbf.J'U fl 11~ 1bu'U.:J1 'U
u1:;"il1u.:iuu1:;:u1ru 'W. Pl.®<.t<.t~ b~m~:u ouuV1
I

O

.c:tt.

V

I

(9)

bb'1~~u~,,.,11L vil"lu16'l'Ufl1bb Vl'1lJou.:i1~e:iwr~
'U

t.I

'

11.:Jbbe.J'Ufl11\111b'U'U.:J1'UVl.:J fl'111bb'11
bYI PIU 16'l'Ufl 1 bb Vl6'llJOU.:J ~.:J"lJeJU 1~ fl1P11 i bbf.J'U fl11~1 bU'U .:11'U

-w.

Pl.l!i<.t<.t~ b~:Ub~lJ ouu~

(9)

U1~ "il1u .:JUU1~:U 1 ru

~e:i1ibU'Ubb'U1vi1.:i1'Ufl11~1b U'U.:J1'U

"lJe:i.:i bVll"lU1'1'Ufl1bb 'ltir;:iiiou.:i b

bbr;'l:;bllmb 'U1vi1.:i1'Ufl11~vi\9l1:uu1:;biJ'Uf.J'1lfl1.:im1

~B1iJ

~~i.J1:;fl11"lb~eJYl11Ufat.J~1tl'U
u1~ml"l

•

ru

i''U~ ~~-\9lm~ii -w.l"l.®<.t<.t~
'

•

แผนการดําเนินงาน พ.ศ.2559 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน
สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

7

21.88

10,820,000

16.33

1.2 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

-

-

-

-

- สํานักการช่าง

1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตวางท่อประปา

-

-

-

-

- สํานักการช่าง
- การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแหลมฉบัง

1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร

-

-

-

-

- สํานักปลัดฯ

7

21.88

10,820,000

16.33

รวม

-1-

- สํานักการช่าง
- กองช่างสุขาภิบาล

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการ
2.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกระดับ

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
อย่างครบวงจร ตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและ
ในทะเล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
สามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

1

3.13

1,700,000

2.57

- สํานักการสาธารณสุขฯ
- กองช่างสุขาภิบาล

2.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การป้องกัน
และควบคุมมลพิษจากขยะ ฝุ่น ละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ
- กองช่างสุขาภิบาล

2.4 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์การปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ํา และทรัยพากร
ธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

-2-

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
2.5 แนวทางการพัฒนา นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการประชาชน

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
-

จํานวน
งบประมาณ
-

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
- สํานักการสาธารณสุขฯ

2.6 แนวทางการพัฒนา ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ
ฆ่าสัตว์

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

2.7 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และ
ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชากร

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

2.8 แนวทางการพัฒนา การป้องกัน และจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

- สํานักการช่าง

1
-3-

3.13

1,700,000

2.57

2.9 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล ฯ
รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

-

-

-

-

- กองสวัสดิการสังคม

-

-

-

-

- กองสวัสดิการสังคม

3.3 แนวทางการพัฒนา อํานวยความสะดวกนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเขตเทศบาล
โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาให้กับนักลงทุน

-

-

-

-

- กองสวัสดิการสังคม

3.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมคุณภาพของอาหาร , สถานประกอบการ ,
ร้านค้า และแผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

- กองสวัสดิการสังคม

0
-4-

0.00

0

0.00

3.2 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน

3.5 แนวทางการพัฒนา จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา บุคลากร กระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ
ทั้งในและนอกระบบ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

-

-

-

-

4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
ทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

3

9.38

2,200,000

3.32

- กองการศึกษา
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรม

3

9.38

3,600,000

5.43

- กองการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักการช่าง

-5-

- กองการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ และจัดการ
ด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
-

จํานวน
งบประมาณ
-

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักปลัด ฯ

4.5 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่นมีความเอื้ออาทรในชุมชนเพื่อ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

-

-

-

- กองการศึกษา
- สํานักปลัด ฯ
- สภ.แหลมฉบัง

4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ

-

-

-

-

- กองวิชาการฯ

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ
ทั่วถึง และเป็นธรรม

6

18.75

5,800,000

8.75

-

-

-

-

-6-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

5.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

5.3 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ดูแลและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ

5.5 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

-

-

-

-

- สํานักการสาธารณสุขฯ
- โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

0

0.00

0

0.000

รวม
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

-

-

-

-

- สํานักปลัด ฯ
- กองสวัสดิการสังคม

6.2 พัฒนาจัดตั้งและสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์

1

3.13

450,000

0.68

- กองสวัสดิการสังคม

6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร การบริการ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่การให้บริการ

-

-

-

-

- สํานักปลัด ฯ
- บมจ.ทีโอที

-

-

-

-

- ทุกหน่วยงาน

17

53.13

47,488,500

71.67

- ทุกหน่วยงาน

6.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพนักงานจ้าง
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
6.6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
6.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานของทางราชการ
อย่างต่อเนื่อง

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
-

จํานวน
งบประมาณ
-

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
- สํานักปลัด ฯ
- สภ.แหลมฉบัง
- โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง

-

-

-

-

- กองวิชาการ ฯ

6.8 เสริมสร้างจิตสํานึก และความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย

-

-

-

-

- กองวิชาการ ฯ

6.9 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ

-

-

-

-

- สํานักการคลัง

6.10 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดําเนินงานของเทศบาลฯ

-

-

-

-

- กองวิชาการ ฯ

6.11 ส่งเสริมความรู้ กฎระเบียบ กฎหมายแก่พนักงานเทศบาลฯ และประชาชน
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า เสริมสร้างความรู้สู่ประชาชน

-

-

-

-

- กองวิชาการ ฯ

18
32
-9-

56.25
100.00

47,938,500
66,258,500

72.35
100.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล.
คลองบ้านนาใต้สะพานหน้า
โรงเรียนเทศบาล 1
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 5.50 เมตร
ความยาวรวม 52 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

440,000

- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. หนา
0.15 เมตร กว้าง 5 .50 เมตร
ความยาวรวม 20 เมตร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

130,000

พ.ศ. 2559

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

ชุมชนหมู่บ้าน
แหลมทอง

งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ขออนุมัติ/ดําเนินการ

ชุมชนหมู่บ้าน
แหลมทอง

งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ขออนุมัติ/ดําเนินการ

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ติดตาม/ประเมินผล

ละติจูด : 13o05'09.89"น
ลองจิจูด : 100o56'17.92"
ตะวันออก
2 โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล.
คลองบ้านนาข้างสะพานหลัง
โรงบําบัดน้ําเสีย
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
o
ละติจูด : 13 0415.54 น
ลองจิจูด : 100o5556.29
ตะวันออก
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ติดตาม/ประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงประตูฝาย
ทดน้ําหนองพังพวย
(ชุมชนบ้านหนองพังพวย)
ละติจูด : 13o0448.60 น
ลองจิจูด : 100o5638.43
ตะวันออก

- รื้อประตูน้ําพร้อมโครงเหล็ก
ยึดประตู ติดตั้งบานประตู
ระบายน้ํา ขนาด 1.50 x 1.70
เมตร และชุดเครื่องยกพร้อม
เพลา จํานวน 2 ชุด (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

500,000

4 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา
ถนนอ่าวอุดม ซอย 18
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
ละติจูด : 13o0729.83 น
ลองจิจูด : 100o5406.83
ตะวันออก

- ปรับปรุงท่อระบายน้ํา ขนาด
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
จํานวน 1 บ่อ ยาวรวม 4 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

50,000

5 โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
ดินบริเวณวัดทุ่งกราด จาก
สะพานหน้าวัดไปทางทิศใต้
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)

- ก่อสร้างกําแพง ค.ส.ล. ฝั่ง
เดียว พร้อมเทพื้นคลอง ความ
ยาวรวม 60 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

1,200,000

พ.ศ. 2559

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

ชุมชนบ้าน
หนองพังพวย

งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ขออนุมัติ/ดําเนินการ

ชุมชนบ้าน
อ่าวอุดม

งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ขออนุมัติ/ดําเนินการ

ชุมชนบ้าน
ทุ่งกราด

งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ขออนุมัติ/ดําเนินการ
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พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

6 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล)
ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง 2)
(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

- ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
(รื้อเกาะกลาง) ถนนหน้า
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
1.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร
หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณ
8,000,000

กว้าง 8.30 - 12.00 เมตร
ยาว 1,395.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
15,870.00 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก จํานวน 76
บ่อ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

ชุมชนบ้าน
ห้วยเล็ก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

500,000

ชุมชนหมู่บ้าน
แหลมทอง

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝัง่ แบบบูรณาการ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับรักษาความสะอาด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1) จัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ ความจุไม่
น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จํานวน 13
ใบ ๆ ละ 100,000 บาท
2) จัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบ
คอนเทนเนอร์ ความจุไม่
น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จํานวน 5
ใบ ๆ ละ 80,000 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

1,300,000
(2559:500,000)

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

400,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

-1-

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดย
1) ปรับปรุงพื้นโดยปูพื้นยาง
สังเคราะห์ชนิด SBR-SOFT
FLOOR RUBBER TILES ขนาด
50X50 ซม. หนา 25 มม.
(4 แผ่นต่อ 1 ตร.ม.) พร้อม
ล็อคกาวแล้วเสร็จ
2) ทํารั้วตาข่ายล้อมรอบสนาม
เด็กเล่นสูงขนาด 3 เมตร
3) จัดทําประตูทางเข้า-ออก

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

600,000

ร.ร เทศบาล 1

ร.ร เทศบาล 1
กองการศึกษา

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา
อาคารเรียน 2 ด้านซ้ายมือ
ของอาคารเรียนทั้ง 3 ชั้น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

1) ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณรั้ว
ด้านหน้าโรงเรียนตลอดแนว
2) ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณถนนภายใน
โรงเรียนและห้องน้ํานักเรียน
ทุกหลัง

700,000

ร.ร เทศบาล 1

ร.ร เทศบาล 1
กองการศึกษา

1) ปรับปรุงห้องน้ํานักเรียน
ชาย - หญิง
2) ปรับปรุงห้องน้ําครูแบบ
ส้วมซึมเป็นแบบโถชักโครก
3) ปรับปรุงระบบท่อน้ําทิ้ง
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

900,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ร.ร เทศบาล 1

ร.ร เทศบาล 1
กองการศึกษา

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารฟิตเนส

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ฟิตเนส โดย
1) เปลี่ยนบัวพื้นผนังบันได
เปลี่ยนเป็นบัวพื้นกระเบื้อง
2) เปลี่ยนบัวพื้นบริเวณ
ห้องโถง ชั้น 2
3) ปรับปรุงม้านั่งคอนกรีต
ห้องออกกําลังกาย
4) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
หญิงชั้นล่าง
5) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
ชายชั้นล่าง

งบประมาณ
1,800,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

6) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
หญิงชั้นบน
7) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
ชายชั้นบน
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

8) ซ่อมแซมห้องเก็บของ
9) ปรับปรุงพื้นห้องโถงชั้น 2
เป็นพื้นกระเบื้อง
10) ต่อเติมหลังคา
11) ซ่อมแซมฝ้าที่ชํารุด
12) ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า
13) ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้อง

ออกกําลังกาย
14) ทาสีภายนอกและทาสี
ภายใน
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องอบซาวน่าชาย-หญิง
เทศบาลนครแหลมฉบัง

1) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
อบซาวน่าชาย
- งานผนังห้อง ผนังไม้สนขาว
รางลิ้น พร้อมโครงเคร่าไม้สน
และแผ่นฉนวนโพลีเอททรีลีน
หนา 5 มม.

1,000,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

- งานพื้นห้อง ไม้สนเรียบ
- งานเคาน์เตอร์นั่ง ไม้สน
เรียบพร้อมโครงเคร่าไม้สน
2) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
อบซาวน่าหญิง
- งานผนังห้อง ผนังไม้สนขาว
รางลิ้น พร้อมโครงเคร่าไม้สน
และแผ่นฉนวนโพลีเอททรีลีน
หนา 5 มม.
- งานพื้นห้อง ไม้สนเรียบ
- งานเคาน์เตอร์นั่ง ไม้สน
เรียบพร้อมโครงเคร่าไม้สน
6 โครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ํา - ซ่อมแซมสระว่ายน้ําและ
(สระใหม่) และอาคารสโมสร อาคารสโมสรข้างสระว่ายน้ํา

800,000

ข้างสระว่ายน้ํา

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - ต่อเติมปรับปรุง และ
อาคารที่ทําการชุมชนมโนรม ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ
ชุมชนมโนรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

450,000

ชุมชนวัดมโนรม

งานบริหารทั่วไป
กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ

ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สี

การปฏิบัติงานของสํานัก

สําหรับกระดาษขนาด A3

การคลัง

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

17,000

เทศบาลนคร

สํานักการคลัง

แหลมฉบัง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

บาท
2) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

ขออนุมัติ

9,000

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล

ติดตาม/ประเมินผล

จํานวน 1 กล้อง

3) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

ขออนุมัติ

55,000

ระบบดิจิตอล ความละเอียด

ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 20.2 ล้านพิกเซล

ติดตาม/ประเมินผล

หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส
ปรับหมุนได้ Wifi ในตัว
จํานวน 1 กล้อง
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
4) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ

60,000

ระบบดิจิตอล เซ็นเซอร์ CMOS

ดําเนินการ

ความละเอียดไม่น้อยกว่า

ติดตาม/ประเมินผล

20.2 ล้านพิกเซล จํานวน 2
กล้อง ๆ ละ 30,000 บาท
5) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก

ขออนุมัติ

4,500

ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต

ดําเนินการ

จํานวน 1 ตัว
6) จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร

ติดตาม/ประเมินผล
ขออนุมัติ

50,000

จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ

15,000

น้ําเย็น มีระบบสัญญาณไฟ

ดําเนินการ

กระพริบเตือนระดับน้ํา มี

ติดตาม/ประเมินผล

ระบบนิรภัยสําหรับหัวจ่าย
จํานวน 1 เครื่อง
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
8) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มี
พนักพิง มีท้าวแขน มีล้อ
เลื่อนบุด้วยหนังเทียม ปรับ
ระดับได้ จํานวน 1 ตัว
9) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

16,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

32,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ
สํานักปลัดฯ

1) จัดซื้อพรมปูพื้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งในศาลาประชาคม
อ่าวอุดม
2) จัดซื้อโซฟาหลุยส์ ประกอบ
ด้วย เก้าอี้แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน
2 ตัว เก้าอี้แบบ 3 ที่นั่ง จํานวน

ติดตาม/ประเมินผล

1,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

300,000

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

1 ตัว และโต๊ะกลาง จํานวน 1
ตัว จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
150,000 บาท
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
3) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 5 หัวก๊อก
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน
5) จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์
แบบ 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,700 ซีซี
จํานวน 1 คัน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
สํานักงานเทศบาลฯ

1) ปรับปรุงหลังคาด้านข้าง 2
ข้าง ห้องประชุมเมืองท่า
จํานวน 1 ห้อง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

50,000

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

1,214,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

1,750,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

200,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

- จัดซื้อพระบรมฉายาสาทิส ลักษณ์ ขนาด 1.80 x 2.50
เมตร พร้อมติดตั้งในห้อง
ประชุมเมืองท่า จํานวน 1
องค์

90,000

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

896,000

1) จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 10 ล้อ
(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน ลิตร มีกําลังแรงม้าไม่ต่ํากว่า
และบรรเทาสาธารณภัย
240 แรงม้า ถังสแตนเลสรูป
สํานักปลัดฯ
วงรี จํานวน 1 คัน

6,500,000

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการจัดหาอุปกรณ์

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
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งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร
สํานักปลัดฯ

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
2) จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ

4,500,000

(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตร

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000
ซีซี ถังสแตนเลสรูปวงรี จุน้ํา
ได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
3) จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

ขออนุมัติ

1,489,000

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์
ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
จํานวน 1 คัน
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างศูนย์
ดับเพลิงทุ่งกราด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- ก่อสร้างศูนย์ดับเพลิงที่ชุมชน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

10,000,000

เทศบาลนคร

ฝ่ายป้องกันฯ

แหลมฉบัง

สํานักปลัดฯ

ทุ่งกราดเป็นอาคาร 3 ชั้น

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

กว้าง 13 เมตร ยาว 22.5
เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ภายในและติดตั้ง
เสาส่งสัญญาณวิทยุ จํานวน
1 เสา (ตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ)

8 โครงการจัดหาอุปกรณ์

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

การปฏิบัติงานของงาน

สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ

เทศกิจ สํานักปลัดฯ

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า

896,000

เทศบาลนคร

งานเทศกิจ

แหลมฉบัง

สํานักปลัดฯ

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุข 1
(หนองขาม)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดซื้อเครื่องตรวจสุขภาพ
อัตโนมัติเบื้องต้น จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 500,000 บาท

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์

งบประมาณ
1,000,000

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานกําจัด สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
มูลฝอยฯ สํานักการสาธารณ- กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
สุขฯ
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

896,000

1) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง
ชนิดตรวจวัดเหตุรําคาญ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน
1 เครื่อง
2) จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,700 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล

500,000

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
สํานักการสาธารณสุขฯ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

1,198,000

งานกําจัดฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ฝ่ายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการจัดหาอุปกรณ์

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ/ดําเนินการ/ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานป้องกันและ
ควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู
จํานวน 1 คัน

12 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
สํานักการสาธารณสุขฯ

13 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานในห้อง
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา

1) จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย

(ulv) แบบติดตั้งบนรถยนต์
จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(cab) จํานวน 1 คัน

1) จัดซื้อเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์
จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ
จํานวน 1 เครื่อง

1,200,000

688,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

770,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

650,000

กองช่างสุขาภิบาล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

กองช่างสุขาภิบาล
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ติดตาม/ประเมินผล

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานออกแบบและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ําไม่น้อยกว่า
7,700 ซีซี แบบกระบะเทท้าย
(หางเหยี่ยว) จํานวน 1 คัน
3) จัดซื้อสว่านโรตารี่ จํานวน
2 ตัว ๆ 15,000 บาท
4) จัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม
จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า กําลังไฟไม่น้อยกว่า
1,000 W จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 15,000 บาท

งบประมาณ
523,000

สถานที่
ดําเนินการ
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดหาอุปกรณ์

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

กองช่างสุขาภิบาล

ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

2,600,000

ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ

30,000

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ

55,000

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ขออนุมัติ

30,000

ดําเนินการ
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ติดตาม/ประเมินผล

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
6) จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด
กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4.5
KVA จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ
30,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า
ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 5,000 บาท
8) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ใช้กําลังลม ปริมาณไม่น้อยกว่า
1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง
9) จัดซื้อประแจบล็อกลม
แบบปืนลม จํานวน 1 ชุด
10) จัดซื้อไฟเตือนลูกศร
ท้ายรถ แบบ 6 ลูกศร จํานวน
7 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท
11) จัดซื้อไฟเตือนลูกศรแบบ
ตั้งพื้นใช้โซล่าเซล แบบ 2
ลูกศร จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
46,000 บาท

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

120,000

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

10,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

90,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

50,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

280,000

ขออนุมัติ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

184,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
12) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบ
หอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้ําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที
ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 แรงม้า
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000
บาท
13) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบ
จุ่ม (ไดร์โว่) จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท
14) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าไม่ต่ํากว่า
1,700 บาท วัตต์ จํานวน 1
เครื่อง
15) จัดซื้อเครื่องทําความ
สะอาดท่อน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า
3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ด้วยระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

50,000

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

40,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

90,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

100,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000

บาท
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
16) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้
ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75
ซม. มี 2 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 6,000 บาท
17) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิด
มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขนสามารถ
ปรับระดับได้มีพนักพิงระดับ
หลัง ขนาด 60x70x99 ซม.
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 5,000
บาท
18) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด
ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x
150 ซม. มีชั้นวางของเปิดโล่ง
2 ชั้น ด้านล่างมีบานเปิด-ปิด
สองข้าง จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ
6,000 บาท
19) จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน
สูง จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

30,000

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

50,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

30,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

55,000

ขออนุมัติ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
- จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

1,250,000

เทศบาลนคร

อันตรายแบบปิกอัพ ขนาด 1

หน่วย
ดําเนินการ
กองช่างสุขาภิบาล

แหลมฉบัง

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

ขออนุมัติ
ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

การปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย ตัน เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตร
ติดเชื้อ

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400
ซีซี พร้อมติดตั้งถังบรรจุ
มูลฝอยอันตราย จํานวน 1 คัน

16 โครงการจัดหาอุปกรณ์

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

การปฏิบัติงานของกอง

สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ

วิชาการและแผนงาน

กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า

896,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน
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กองวิชาการฯ

ขออนุมัติ/ดําเนินการ/ติดตามและประเมินผล

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดหาอุปกรณ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1) จัดซื้อโคมไฟถนน LED

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ

ขนาดไม่ต่ํากว่า 115 วัตต์

การปฏิบัติงานของงานส่วน

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 150

การโยธา สํานักการช่าง

ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับ
ที่

4,500,000

เทศบาลนคร

ส่วนการโยธา

ขออนุมัติ

แหลมฉบัง

สํานักการช่าง

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

50,000

ขออนุมัติ

ต่อท่อ ขนาด 5 หัวก๊อก พร้อม

ดําเนินการ

ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

ติดตาม/ประเมินผล
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