ส่วนที่ 1
บทนํา

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ส่วนที่ 1
บทนํา
กระทรวงมหาดไทยได้ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน โดยแผนการดําเนินงานของเทศบาลนครแหลมฉบังมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ของเทศบาลนครแหลมฉบังประจําปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการทําให้
การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อควบคุมการดําเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสํานัก/กอง
3. เพื่อแสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณและระยะเวลาที่จะดําเนินการ
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล ฯ
5. เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล
7. เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และแผนพัฒนาสามปี
8. เพื่อเป็นเครื่องมือติดตามการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังทําการรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลนครแหลมฉบังและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่จัดทําเป็น
ร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วจึงเสนอ
ผู้บริหารเทศบาลเพื่ออนุมัติและประกาศใช้แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงาน
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ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบ และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดําเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลนครแหลมฉบั ง
เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารเทศบาล เพื่ อ ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไป
อย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
การประเมินผลเป็นคู่มือในการดําเนินงานที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามา
ดําเนินการในพื้นที่เทศบาล ซึ่งเป็นการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครแหลมฉบังได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมไว้ ดังนี้
(1) เพื่อพั ฒนาเศรษฐกิจของเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้มีการขยายตั วอย่างพอเพียงต่ อการ
สร้ า งงานและสร้ า งรายได้ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ความเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้
(2) เพื่อสร้างสรรค์เทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุล
แห่งวิถีไทยและโลกาภิวัฒน์
(3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาการบริการทางสังคม
การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพ
อย่างถ้วนหน้า และเท่าเทียมกัน
(4) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนทุ ก คนให้ มี สุ ข ภาพพลานามั ย สมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง
มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(5) เพื่อให้การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และเพื่อให้คนและธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
(6) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิดร่วมกันทําและร่วมกันรับผิดชอบ
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
1.1 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พัฒนาและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า
น้ําประปาและระบบระบายน้ําให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
1.2 เพื่อพัฒนาถนนภายในเขตเทศบาล ให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักและถนนสายรองอย่างทั่วถึง
ในทุกพื้นที่
1.3 เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
2.1 เพื่อแก้ไขหรือป้องกันสภาวะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ
2.2 เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เหมาะสม
2.3 เพื่อจัดหาอุปกรณ์และยานพาหนะในการบําบัดสภาพแวดล้อมให้พอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
3.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า
3.2 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริต เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3.3 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม กระตุ้น หรือช่วยอํานวยความสะดวกในการที่นักธุรกิจและประชาชน
จะประกอบธุรกิจหรืออาชีพ อันจะทําให้เศรษฐกิจ โดยรวมดีขึ้นและมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
4.1 เพื่อส่งเสริมการก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา สวนสาธารณะ ให้ประชาชน ได้ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย แข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ
4.2 เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และบริการประชาชนอย่างเพียงพอ
4.3 เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในการประกอบ
อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม
4.4 เพื่อพัฒนาแหล่งข้อมูลและข่าวสารสนับสนุนขบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
4.6 เพื่ อ พั ฒ นางานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โดยประสานกั บ ชุ ม ชนและองค์ ก รภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและหาทางป้องกันปัญหาอาชญากรรมร่วมกัน และเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
5.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
5.2 เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
5.3 เพื่อพัฒนาสถานบริการทางการสาธารณสุขให้สะดวกต่อการบริการประชาชนและได้มาตรฐาน
5.3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
6.1 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น และให้เข้าใจ
ถึงบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
6.2 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลและให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
ทํางานกับเทศบาล
6.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีขวัญและกําลังใจที่ดี
6.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการบริการของเทศบาล
6.5 เพื่อปรับปรุงและจัดระบบบริหารราชการของเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6.6 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.7 เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อยู่อาศัยและสถานประกอบการในเขตเทศบาลฯ
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
12

5.43

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

6,470,000

1.29

หน่วยดําเนินการ
- สํานักการช่าง
- กองช่างสุขาภิบาล
- สํานักปลัดฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่ง

13

5.88

102,825,300

20.55

แบบบูรณาการ

- สํานักการช่าง
- กองช่างสุขาภิบาล
- สํานักการสาธารณสุขฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

รวม

6

2.71

970,170

0.19

31

14.03

110,265,470

22.03
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- กองสวัสดิการสังคม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

จํานวน คิดเป็นร้อยละ
โครงการ ของโครงการ
ที่ดําเนินการ
ทั้งหมด
74

33.48

จํานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

237,111,170

47.38

หน่วยดําเนินการ
- กองการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักการช่าง
- สํานักปลัด ฯ
- กองวิชาการฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสาธารณสุข

40

18.10

19,885,795

3.97

- สํานักการสาธารณสุขฯ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

76

34.39

133,222,440

26.62

- ทุกหน่วยงาน

190
221

85.97
100.00

390,219,405
500,484,875

77.97
100.00

รวม
รวมทั้งสิ้น
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เคหะและชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบ - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟฟ้า ระยะ
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณปากซอย ทาง 180 เมตร
ร้านเฒ่าทะเล
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)

600,000

ชุมชนบ้านอ่าวอุดม

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

2 โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบ - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟฟ้า ระยะ
ทาง 750 เมตร
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนน
แหลมฉบังใต้แถวร้านสตางค์ถึง
แยกเข้าการเคหะ
(ชุมชนบ้านนาใหม่)

600,000

ชุมชนบ้านนาใหม่

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

3 โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบ - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟฟ้าพร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคม ติดตั้งดวงโคม ระยะทาง 575 เมตร
ไฟทางสาธารณะบริเวณถนน
หนองคล้า-หนองพังพวย
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

700,000

ชุมชนบ้าน
หนองคล้าเก่า

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบ - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟฟ้า ระยะ
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนน
ทาง 400 เมตร
หนองสะเดา
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

400,000

ชุมชนบ้าน
หนองมะนาว

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ดําเนินการ

5 โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบ - ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟฟ้า ระยะ
ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณกองทุน ทาง 200 เมตร
หมู่บ้าน
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

50,000

ชุมชนบ้าน
หนองมะนาว

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ดําเนินการ

6 โครงการขยายเขตประปาถนน
สายแหลมฉบังกลางตั้งแต่แยก
เทคโนถึงทางรถไฟ
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

- ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี Ø 4
นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 650
เมตร

800,000

ชุมชนหมู่บ้าน
แหลมทอง

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

7 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี Ø 4
เขาน้ําซับ ถนนเขาน้ําซับ
นิว้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 400
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)
เมตร

400,000

ชุมชนบ้าน
เขาน้ําซับ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

โครงการ
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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

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เคหะและชุมชน

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี Ø 4
ชากกระปอก ซอย 7 ถนน
นิว้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 600
ชากกระปอก
เมตร
(ชุมชนบ้านชากกระปอก)

500,000

ชุมชนบ้าน
ชากกระปอก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

9 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี Ø 4
ซอยหลังร้านปูนปั้นหนองคล้าเก่า นิว้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 300
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
เมตร

260,000

ชุมชนบ้าน
หนองคล้าเก่า

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ดําเนินการ

10 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี
ซอยเพ็ญจิตร หนองคล้าเก่า
Ø 4 นิ้ว ความยาวรวมไม่
ซอย 4
น้อยกว่า 150 เมตร
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

130,000

ชุมชนบ้าน
หนองคล้าเก่า

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ดําเนินการ

11 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ - ขยายเขตประปาด้วยท่อพีอี Ø 4
ซอยป้าอยู่ หนองคล้าเก่า ซอย 6 นิว้ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
เมตร

130,000

ชุมชนบ้าน
หนองคล้าเก่า

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

โครงการ
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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

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เคหะและชุมชน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เคหะและชุมชน

โครงการ

12 โครงการอํานวยความปลอดภัย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ติดตั้งราวกันอันตราย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,900,000

ศรีราชา - พัทยา
ตอน 1
กม.126 + 500 133 + 550

แขวงทางหลวง
ชลบุรีที่ 2

- 11 -

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน

ดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝัง่ แบบบูรณาการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สาธารณสุข
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร - ผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภา ,
ในการบริหารจัดการชายฝั่งแบบ หัวหน้าส่วนราชการไปศึกษาดูงาน
บูรณาการ
ด้านการพัฒนาชายฝั่งทะเลของ
ประเทศภาคีสมาชิกและประเทศที่มี
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งอย่างยั่งยืน

600,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง
และประเทศ
ภาคีสมาชิก

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

2 โครงการปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ

250,000

เขตอําเภอศรีราชา

ฝ่ายสุขาภิบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- อบรมและศึกษาดูงานแก่เยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 100 คน
ให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชน - จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย
เก็บขนมูลฝอยภายในเขต
ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 23 ชุมชน
เทศบาลฯ

40,000,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

4 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ - จัดทําป้ายบอกสถานที่ "ศูนย์รักษ์
งาน (ศูนย์รักษ์สิ่งแวดล้อม)
สิง่ แวดล้อม" ของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

100,000

ศูนย์รักษ์
สิ่งแวดล้อม

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

5 โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชน - จ้างเหมาบริษัทเอกชนกวาดถนน
กวาดถนนสาธารณะภายในเขต จํานวน 4 โซน 23 เส้นทาง
เทศบาลฯ

6,000,000

ถนนทาง
เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดปีงบประมาณ

6 โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชน - จ้างเหมาบริษัทเอกชนดําเนินการ
กําจัดมูลฝอย
กําจัดมูลฝอย

55,000,000

ศูนย์ฝังกลบ
มูลฝอย
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกําจัดฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดปีงบประมาณ

โครงการ
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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

การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สาธารณสุข

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดปีงบประมาณ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สาธารณสุข
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ - ก่อสร้างอาคารหมักปุ๋ยอินทรีย์
งาน (ศูนย์รักษาสิ่งแวดล้อม)
จํานวน 1 หลัง

500,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานกําจัดฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

8 โครงการโรงงานดี ชีวีสดใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมในเรื่องการควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 160
คน

20,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายสุขาภิบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

9 โครงการชาวแหลมฉบังรักษ์
ทะเล

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ทางทะเลให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 200 คน

20,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายสุขาภิบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

185,300

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายสุขาภิบาลฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการ

10 โครงการการจัดการคุณภาพ
ตู้น้ําหยอดเหรียญ เพื่อสุขภาวะ
ที่ดีของผู้บริโภค
กิจกรรมที่ 1
ควบคุมติดตามกิจการตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญรายใหม่ให้ปฏิบัติ
ตามเทศบัญญัติเรื่องกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2556

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

- ตรวจสอบควบคุมผู้ประกอบการ
ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญรายใหม่ทราบ
ถึงเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 จํานวน 20
แห่ง

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
สาธารณสุข

โครงการ
กิจกรรมที่ 2
อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ําดื่มจากตู้น้ําหยอดเหรียญ
กิจกรรมที่ 3
ตรวจโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
ในน้ําดื่มจากตู้หยอดเหรียญ
และตรวจด้านสุขลักษณะ
ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญจาก
ผู้ประกอบการรายเก่า
กิจกรรมที่ 4
ตรวจคุณภาพน้ําดื่มและ
สุขลักษณะตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
กิจกรรมที่ 5
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตู้น้ํา
หยอดเหรียญ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน

ดําเนินการ

- จัดอบรมในเรื่องการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําดื่มจากตู้น้ําหยอดเหรียญ
แก่เครือข่ายฯ จํานวน 300 ราย
- ตรวจคุณภาพน้ําจากตู้น้ํา
หยอดเหรียญ 300 แห่ง 2 ครั้ง/
ต่อปี

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

- ตู้น้ําหยอดเหรีญจากการสํารวจ
2556 จํานวน 800 ตู้

ติดตาม/ประเมินผล

1) จัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตู้น้ําหยอดเหรียญ จํานวน 23 แผ่น
แจก 23 ชุมชน
2) จัดทําแผ่นพับตู้น้ําหยอดเหรียญ
จํานวน 1,000 แผ่น

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
เคหะและชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการอบรมเรื่องการจัดการ - จัดอบรมด้านการจัดการมูลฝอย
มูลฝอยอันตรายในสถานศึกษา อันตรายให้แก่นักเรียน จํานวน 150
คน

50,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายการจัดการ
ของเสียอันตรายฯ
กองช่างสุขาภิบาล

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดการของเสียติดเชื้อ

- จัดอบรมด้านการจัดการของเสีย
ติดเชื้อ ให้แก่ พนักงานสถาน
พยาบาล , สถานประกอบการที่มี
ห้องพยาบาล , โรงพยาบาล จํานวน
100 คน

50,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายการจัดการ
ของเสียอันตรายฯ
กองช่างสุขาภิบาล

13 โครงการเสริมสร้างความรู้
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ การป้องกัน ลด และจัดการน้ําเสีย
น้ําเสียชุมชน
ชุมชน แก่ นักเรียน,กรรมการชุมชน
อสม. ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ราชการในเขตเทศบาลฯ จํานวน
200 คน/ปี

50,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานควบคุมและ
ตรวจสอบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
(ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)

- จัดอบรมวิชาการงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนประชาชน
จํานวน 350 คน

500,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานเศรษฐกิจชุมชน
กองสวัสดิการฯ

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

- จัดอบรมวิชาการงานเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวชุมชนประชาชนในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 100 คน

100,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานเศรษฐกิจชุมชน
กองสวัสดิการฯ

3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพประชาชน

- จัดฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 3
อาชีพ ให้แก่ประชาชน ทั้ง 23
ชุมชน

150,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
กองสวัสดิการฯ

4 โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจ
ชุมชนพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชน

- จัดอบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ
สร้างอาชีพและการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประชาชน ในเขตเทศบาลฯ จํานวน
120 คน

100,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานเกษตรชุมชนฯ
กองสวัสดิการฯ

โครงการ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

- จัดฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและเกษตรกรรม
แบบครบวงจรในชุมชน จํานวน 80
คน

80,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

6 โครงการพัฒนาการเกษตรครบ 1) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ส่งเสริม
วงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์
จํานวน 10 ตัน)
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับ
ปรุงบํารุงดิน (ปอเทือง จํานวน 100
ไร่)
3) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร
4) พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
จํานวน 30 ราย (พด.1,2,3,7)

17,150

ม.10 ต.บึง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการ

5 โครงการฝึกอบรมกลุ่มการ
เกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

งานเกษตรชุมชนฯ
กองสวัสดิการฯ

สพด.ชลบุรี

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

16,375

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

6,645

ติดตาม/ประเมินผล
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

1 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา
โครงการจัดงานประจําปี
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์
และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
และงานประเพณีกองข้าว
อําเภอศรีราชา ประจําปี 2560

1) จัดประดับตกแต่งรถขบวนแห่
นางสงกรานต์ในงานประจําปี
2) จัดสร้างและตกแต่งงานกาชาด
ของอําเภอศรีราชาบริเวณงาน
สงกรานต์จังหวัดชลบุรี

300,000

อําเภอศรีราชา

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

2 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา
โครงการจัดงานรัฐพิธี และ
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
ประจําปี 2560

- จัดงานกิจกรรมวันสําคัญประจําปี
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , วันจักรี
,วันปิยมหาราช , วันเข้าพรรษา

60,000

อําเภอศรีราชา

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เงินอุดหนุนสํานักงานเหล่า
- สนับสนุนการดําเนินงานของ
กาชาดจังหวัดชลบุรี โครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด
ชลบุรี ประจําปีงบประมาณ
2560

200,000

จังหวัดชลบุรี

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

4 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา
โครงการกองทุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจําปี
2560

- สนับสนุนการดําเนินงานของ
อําเภอศรีราชาในการส่งเสริม สร้าง
อาชีพให้กบั ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. รวมถึงครอบครัว
บุคคลดังกล่าว

100,000

อําเภอศรีราชา

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5 เงินอุดหนุน (ศอ.ปส.จ.ชบ.)
- สนับสนุนการพัฒนาโครงการแก้ไข
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ ปัญหายาเสพติดในแต่ละระดับ โดย
เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ เฉพาะระดับจังหวัดและอําเภอ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัด
ชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ประจําปี
งบประมาณ 2560

1,000,000

จังหวัดชลบุรี

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

โครงการ
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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

การพัฒนาด้านสังคม
บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา
- สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอา
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ชนะยาเสพติด อําเภอศรีราชา
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอ
ศรีราชา ประจําปี 2560

300,000

อําเภอศรีราชา

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

7 เงินอุดหนุนอําเภอบางละมุง
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
โครงการขอรับการสนับสนุน
ปัญหายาเสพติดของ (ศป.ปส.อ.
งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม บางละมุง)

200,000

อําเภอบางละมุง

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

100,000

อําเภอบางละมุง

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

โครงการ

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

การพัฒนาด้านสังคม
บริหารงานทั่วไป

ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อําเภอบางละมุง
(ศป.ปส.อ.บางละมุง) ประจําปี
งบประมาณ 2560
8 เงินอุดหนุนอําเภอบางละมุง
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการรักษาความ
สงบเรียบร้อยอําเภอบางละมุง
ประจําปี งบประมาณ 2560

- ส่งเสริมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกัน และ
อาชญากรรมของอําเภอบางละมุง
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

9 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์แก่เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ให้แก่ เยาวชน และ
ประชาชน จํานวน 6 รุ่น

10 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
คอมพิวเตอร์สําหรับประชาชน

- จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
สําหรับประชาชน จํานวน 1 ศูนย์
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 21
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่
2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 24,000
บาท
3) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี'ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานบริการวิชาการ
กองวิชาการฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานบริการวิชาการ
กองวิชาการฯ

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

609,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

48,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

79,800

ติดตาม/ประเมินผล

- 22 -

ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ตามกฎหมาย จํานวน 21 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
ขนาด 2 KVA จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access point) แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 3,250 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

13,000

ดําเนินการ

23,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

65,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการปฏิบัติธรรม

- จัดอบรมและปฏิบัติธรรมให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน
100 คน จํานวน 3 วัน 2 คืน

100,000

นอกพื้นที่
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริม
และพัฒนา
วัฒนธรรมชุมชน
กองสวัสดิการฯ

12 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน

- จัดอบรมและกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีในเขตเทศบาลฯ

50,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริม
และพัฒนา
วัฒนธรรมชุมชน
กองสวัสดิการฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

- จัดอบรมด้านการดูแลสุขภาพและ
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุแก่สมาชิก
ชมรมฯ จํานวน 350 คน (ปีละ 1
ครั้ง)

600,000

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานบริการและ
พัฒนาสังคม
กองสวัสดิการฯ

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

- จัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการดูแล
สุขภาพและการอนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม สามารถนําไปปรับใช้ได้
ทุกๆ 2 เดือน (ปีละ 6 ครั้ง) จํานวน
350 คน

270,000

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานบริการและ
พัฒนาสังคม
กองสวัสดิการฯ

15 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ชมรมคนพิการเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

- จัดอบรมและจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
ให้กับสมาชิกชมรมผู้พิการในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 60 คน

100,000

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานบริการและ
พัฒนาสังคม
กองสวัสดิการฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ
กองสวัสดิการฯ

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ
กองสวัสดิการฯ

16 โครงการสงเคราะห์แว่นตา
สําหรับเด็ก และเยาวชนใน
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มี
ปัญหาทางสายตา

- จัดให้มีการตรวจวัดสายตาและ
ตัดแว่นตาแก่เด็กและเยาวชนผู้มี
รายได้น้อยในเขตเทศบาลฯ ที่มี
ปัญหาทางสายตา จํานวน 180 คน

100,000

17 โครงการสงเคราะห์แว่นตา
สําหรับประชาชน ผู้มีรายได้
น้อยที่มีปัญหาทางสายตา

- จัดให้มีการตรวจวัดสายตาและ
ตัดแว่นตาสําหรับประชาชน ผู้มี
รายได้น้อยในเขตเทศบาลฯ ที่มี
ปัญหาทางสายตา จํานวน 360 คน

200,000

18 โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

- สงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง โดยจ่ายเป็นเงินหรือ
จัดซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภคให้แก่
ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านค่า
ครองชีพ ไม่เกินรายละ 2,000 บาท

400,000

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ
กองสวัสดิการฯ

7,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองสวัสดิการฯ

19 โครงการจัดหาอุปกรณ์กายภาพ 1) จัดซื้อรอกคู่บริหารกล้ามเนื้อ
หัวไหล่ - แขน (ติดผนัง) จํานวน 2
บําบัด สําหรับผู้สูงอายุและ
ชุด ๆ ละ 3,500 บาท
ผู้พิการ
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
สังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

2) ซื้อโต๊ะบริหารขา - เข่า พร้อมลูก
น้ําหนัก จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
36,000 บาท
3) จัดซื้อจักรยานกายภาพบําบัดขา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000
บาท

72,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

34,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

20 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนา - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ พ่อ แม่
ครอบครัวในชุมชน
ผูป้ กครองในการเลี้ยงดูลูกที่
เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุวัย
จํานวน 120 คน

30,000

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง
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งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ
กองสวัสดิการฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
งบกลาง

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

21 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

- ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 บาท/เดือน
(งบเทศบาลฯ) จํานวน 25 คน
(งบอุดหนุนฯ) จํานวน 93 คน

22 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

- ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพตามนโยบาย
ของรัฐบาลฯ ในอัตราแบบขั้นบันได

- ผู้พิการได้เบี้ยยังชีพตามนโยบาย
ของรัฐบาลฯ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)
จํานวน 794 คน

พ.ศ. 2560

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

708,000

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริม
หลักประกันของ
ครอบครัว
กองสวัสดิการฯ

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

43,222,800

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริม
หลักประกันของ
ครอบครัว
กองสวัสดิการฯ

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

7,622,400

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานบริการและ
พัฒนาสังคม
กองสวัสดิการฯ

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

(งบเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน
5,483 คน
23 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ

พ.ศ. 2559

งบประมาณ
(บาท)
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ - เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
บริหารสถานศึกษา
ศึกษา ดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท.
โรงเรียนละ 20,000 บาท เป็นเงิน
60,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน ๆ
ละ 16,800 บาท เป็นเงิน 50,400
บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ครู
คนละ 3,000 บาท จํานวน 170 คน
เป็นเงิน 510,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คนละ 2,000 บาท จํานวน 29 คน
เป็นเงิน 58,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25,358,840

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณฯ
กองการศึกษา
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน ๆ ละ 100,000
บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน ๆ ละ 50,000
บาท เป็นเงิน 150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัด อปท. จํานวน 3 โรงเรียน
- โรงเรียนละ 15,000 บาท เป็นเงิน
45,000 บาท
- ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆละ
3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ อปท. จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนละ
100,000 บาท เป็นเงิน 300,000
บาท
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

550,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณฯ
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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 22,198,240
บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนละ 200,000
บาท เป็นเงิน 600,000 บาท
10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
ยากจน เป็นเงิน 215,000 บาท
11) ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์
เป็นเงิน 860,200 บาท
25 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง - สนับสนุนให้โรงเรียน ,ศูนย์พัฒนา
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สถานศึกษาละ 50,000 บาท
การศึกษาดีเด่น
(3 โรงเรียน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 8 ศูนย์)
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ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 โครงการพัฒนาการจัดการ
- สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายการจัดการ
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

3,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ - เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม
อ่านในสถานศึกษา
การรักการอ่านในสถานศึกษา สังกัด
อปท. จํานวน 3 โรงเรียน ๆ ละ
50,000 บาท

150,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

28 โครงการจัดทําศูนย์การเรียน
รู้สําหรับเด็กปฐมวัย

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน
2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท

100,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

29 โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม)

1) จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารให้แก่นักเรียนในระดับอนุบาล
ศึกษา-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 , 2
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 11 โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,400,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

โครงการ
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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

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2) จัดซื้อนมให้นักเรียนดื่มในระดับ
ชั้นอนุบาลศึกษา - ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง
1,2 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 11
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 8 ศูนย์

19,100,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2560

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

30 โครงการจัดหาสื่อครุภัณฑ์
การศึกษาห้องสมุดไทยคิด
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

- จัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์
สื่อวีดีทัศน์ประจําห้องสมุด

300,000

ห้องสมุดไทยคิด
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานการศึกษา
นอกระบบฯ
กองการศึกษา

31 โครงการจัดหาสื่อครุภัณฑ์
ศูนย์การเรียนรู้เด็กเทศบาล
นครแหลมฉบัง

1) จัดซื้อบ่อบอล จํานวน
1 ชุด
2) จัดซื้อเบาะนั่งรถสปอร์ต จํานวน
1 ชุด
3) จัดซื้อเบาะนั่งปลาฉลาม
จํานวน 1 ชุด
4) จัดซื้ออุโมงค์สายรุ้ง จํานวน
1 ชุด

154,000

ห้องสมุดไทยคิด
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานการศึกษา
นอกระบบฯ
กองการศึกษา

12,320

พ.ศ. 2559

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

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

12,320

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

26,400

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5) จัดซื้อชุดสะพานปีนป่าย จํานวน
1 ชุด
6) จัดซื้อชุดบล็อกยางสร้าง
จินตนาการ จํานวน 1 ชุด
7) จัดซื้อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
จํานวน 1 ชุด
8) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดความสว่าง
2600 Lumens จํานวน 1 เครื่อง
9) จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ
จํานวน 1 ชุด
10) จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พร้อม
ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 1 ชุด
11) จัดซื้อโต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้
สําหรับผู้สอน จํานวน 1 ชุด
12) จัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ
VGA จํานวน 1 ชุด
13) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

59,400

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

31,900

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

33,880

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

33,880

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

174,680

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

30,800

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

9,350

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

5,060

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

5,400

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
14) ติดตั้งระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร จํานวน
1 ชุด
15) จัดซื้อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมีเดีย ระบบ e-Learning
สําหรับครูปฐมวัย จํานวน 1 ชุด
16) จัดซื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียระดับปฐมวัย
จํานวน 1 ชุด
17) จัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริม
เชาว์ปัญญาระดับปฐมวัย จํานวน 1
ชุด
18) จัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย จํานวน
1 ชุด
19) จัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จํานวน
1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

30,800

ติดตาม/ประเมินผล
35,970

ดําเนินการ

25,300

ดําเนินการ

15,400

ดําเนินการ

15,400

ดําเนินการ

15,400

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
20) จัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาระดับ
ปฐมวัย จํานวน 1 ชุด
21) จัดซื้อโปรแกรมคลังข้อสอบ
ระบบมัลติมีเดียสําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน 1 ชุด
22) จัดซื้อห้องจําลองเพื่อการเรียนรู้
ปรากฏการณ์และประโยชน์ต่าง ๆ
จากธรรมชาติ จํานวน 1 ชุด
23) จัดซื้อชุดเด็กพลังช้าง
จํานวน 1 งาน
24) จัดซื้อชุดระบบการขนถ่ายด้วย
ลม จํานวน 1 ชุด
25) จัดซื้อแผ่นยางตัวต่อปูพื้น ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19x24 ซม. ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร ราคา
ตารางเมตรละ 4,000 บาทพร้อม
ติดตั้ง เป็นเงิน 260,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

15,400

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

28,270

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

242,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

71,500

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

82,500

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

260,000

ติดตาม/ประเมินผล

- 36 -

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

32 โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร - จัดการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัศนคติ คุณธรรมวินัยและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 40 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

ภาคตะวันออก
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานการศึกษา
ปฐมวัย
กองการศึกษา

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานการศึกษา
ปฐมวัย
กองการศึกษา

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง/
เทศบาลนคร
ระยอง

งานนิเทศฯ
กองการศึกษา

33 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
(หลังศาลาประชาคมแหลมฉบัง)

25,000,000

34 โครงการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา

1) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาระดับสถาน
ศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) จัดให้มีการสรุปวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยมีครูเข้าร่วม จํานวน
30 คน

30,000
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง/
ภาคตะวันออก

งานนิเทศฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการ

ภาคตะวันออก

งานประเพณี
กองการศึกษา

ดําเนินการ

35 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง

- จัดอบรม และศึกษาดูงานให้แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้าง
และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก รวมจํานวน 400 คน

2,000,000

36 โครงการปฏิบัติธรรมเทิด
พระเกียรติ

- จัดอบรมการปฏิบัติธรรมให้แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 200 คน

200,000

37 โครงการวันครู

- จัดกิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม
โดยมีครูบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานเทศบาลฯและครู ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 400 คน

200,000

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

38 โครงการความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และจัดนิทรรศการ
วิชาการเพื่อแสดงผลงาน
นักเรียนและครู

- นักเรียนและครูเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ทางวิชาการในระดับกลุ่มจังหวัดการ
ศึกษาท้องถิ่นที่ 9 (ภาคตะวันออก)
และระดับประเทศ จํานวน 200 คน

1,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง/
ภาคตะวันออก/
เมืองทองธานี

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

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6,600,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานนิเทศฯ
กองการศึกษา

40 โครงการวิจัยและพัฒนาศักย- - ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร
ภาพด้านการเรียนการสอนของ การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ครูสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ทีเ่ กี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการ
พัฒนาครู โดยใช้นวัตกรรม Lesson
Study จํานวน 35 คน

600,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานนิเทศฯ
กองการศึกษา

41 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นและบุคลากรทางการ
ศึกษาและศึกษาดูงาน

300,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานนิเทศฯ
กองการศึกษา

โครงการ

39 โครงการจ้างสอนภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดหาครูชาวต่างประเทศ จํานวน
18 คน (สอนภาษาอังกฤษและภาษา
จีน) สอนนักเรียนในระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

- คณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 (ภาค
ตะวันออก) และผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน
80 คน
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการภาคเรียนที่ 1/2560
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการภาคเรียนที่ 2/2559

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ

42 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์เหล็ก
เครื่องใช้และสื่อสนับสนุนการ

สีขาวพ่นสีฝุ่นอบเหล็ก หนา 1 มิล

เรียนการสอนนักเรียน

โครงขาเหล็กพับได้หน้ากว้าง 60 ซม.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

120,000

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท
2) จัดซื้อรถเข็นภาชนะใส่อาหารแบบ

90,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

สองชั้น จํานวน 2 คัน ๆ ละ 45,000
บาท
3) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบถัง จํานวน

30,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
4) จัดซื้อโพเดียมสแตนเลส จํานวน

30,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

1 ตัว
5) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานปรับระดับได้

120,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

จํานวน 24 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/

94,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7) จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมม้านั่ง จํานวน 20 ตัว ๆ ละ
9,500 บาท
8) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

190,000

43 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
เครื่องใช้และสื่อสนับสนุนการ น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เรียนการสอนนักเรียน
เก้าอี้ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 10,000
บาท
2) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 6,800
บาท

100,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

32,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

17,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ร.ร เทศบาล 2

กองการศึกษา

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

68,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
4000 ANSI Lumens จํานวน 1
เครื่อง
4) จัดซื้อโพเดียมไม้ จํานวน
1 ตัว
5) จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ประกอบ
ด้วย
- ระนาดเอกรางไม้สักผืนไม้ชิงชัน 1
ตัว
- ระนาดทุ้มรางไม้สักผืนไม้ชิงชัน 1
ตัว
- กลองแขกไม้ชิงชัน 1 ตัว
- โทน-รํามะนาไม้ชิงชัน 1 ตัว
- ขิมคางหมู 7 หย่องไม้ชิงชัน 1 ตัว
6) จัดซื้อเก้าอี้สนามไว้สําหรับ
อ่านหนังสือและพักผ่อน จํานวน 10
ตัว ๆ ละ 10,000 บาท
7) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดมือจับ
บิด จํานวน 12 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

58,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

12,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

122,500

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

100,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

66,000

ดําเนินการ
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ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
8) จัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น
ชั้นละ 10 แฟ้ม มีล้อเลื่อน จํานวน
12 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

44 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
และอาคารประกอบ

1) ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
20 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศและเหล็กดัด
2) ก่อสร้างหลังคาบริเวณหอพระ
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร
พร้อมจัดทําแหล่งเรียนรู้และป้าย
นิเทศบริเวณศูนย์คุณธรรม
3) ก่อสร้างที่ดื่มน้ํานักเรียนโดย
ปรับปรุงพื้น ปูกระเบื้อง ต่อเติมหลังคา
เดินระบบน้ําประปา จํานวน 4 จุด
พร้อมติดตั้งตู้เครื่องทําน้ําเย็น และ
เครื่องกรองน้ํา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

66,000

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

102,700

770,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

ร.ร เทศบาล 3

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

กองการศึกษา

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

1,095,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

420,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

45 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนอาคารประกอบ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4) ปรับปรุงพื้นอาคาร 1 โดยปู
กระเบื้องรอบอาคาร ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

300,000

1) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
(อาคารทรัพย์ปัญญา) โดย
- ทาสีภายในและภายนอก
- ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ํา
- จัดทําประตูสแตนเลส จํานวน 11
ชุด
- ปรับปรุงห้องน้ําเป็นห้องพัสดุ
- ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโดยจัด
ทําแป้นและทาสี
- ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง

1,250,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ร.ร เทศบาล 3

กองการศึกษา

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

46 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
เครื่องใช้และสื่อสนับสนุนการ น้อยกว่า 6 ฟุต พร้อมกระจกและ
เรียนการสอนนักเรียน
เก้าอี้ทํางาน ชนิดมีล้อเลื่อน มีที่ท้าว
แขน สามารถปรับระดับได้ มีพนักพิง
ระดับศีรษะ บุหนังเทียม จํานวน 4
ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
2) จัดซื้อโรเตอร์เจาะไม้ (พร้อมดอก)
จํานวน 1 ชุด แกนขนาด 1/2 นิ้ว
แกนขนาด 2 หุน จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อแท่นตัดสไลด์องศา 12 นิ้ว
พร้อมใบตัด 45 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อเลื่อยจิกซอร์ไฟฟ้า จํานวน 1
เครื่อง
5) จัดซื้อชุดแอร์บรัชแบบมีเข็มพร้อม
ปั๊มลมเล็ก ใช้ในการพ่นสีในการเขียน
ภาพ จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อเลื่อยไฟฟ้าจิ๋วใช้ตัดไม้,
เหล็ก, อลูมิเนียม จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 4,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

64,000

ร.ร เทศบาล 3

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

12,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

12,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

6,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

8,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

9,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

โครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7) จัดซื้อรถเข็นต้นไม้ จํานวน
1 คัน
8) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
(สะพายข้าง) มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
1.7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
9) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 4 ล้อ
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท
10) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบต่อ
ท่อประปา 10 ก๊อก พร้อมติดตั้ง
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท
11) จัดซื้อตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู 3
บาน ขนาด 54.6 คิว จํานวน 1 ตู้
12) จัดซื้อตู้ลวกช้อนสแตนเลสมี
ฮีตเตอร์สําหรับต้มน้ําร้อน จํานวน 6
ใบ จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 27,600 บาท
13) จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ
1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40
นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000
บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

26,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

28,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

188,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

42,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

55,200

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

80,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
14) จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย
พกพา ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน
4 ชุด ๆ ละ 11,900 บาท
15) จัดซื้อกล่องรับสัญญาณไมโครโฟน
ไร้สายหนีบเสื้อ จํานวน 12 ตัว ๆ ละ
9,400 บาท

47 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึก - ก่อสร้างอาคารประกอบศูนย์ฝึก
อาชีพ ค.ส.ล. 3 ชั้น
อาชีพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

47,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

112,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

11,000,000

ร.ร เทศบาล 2

กองการศึกษา

เจ้าภาพระดับ
จังหวัด

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

ศาลาประชาคม
อ่าวอุดม

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

48 เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติฯ

- สนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น
แห่งชาติ

120,000

49 โครงการมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนที่จบการศึกษา

- จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
อนุบาลศึกษา ,ระดับมัธยมศึกษาปีที่
3 และ 6 จํานวน 900 คน

150,000
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ดําเนินการและติดตาม/ประเมินผลตลอดทั้งปี

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จังหวัดใน
ภาคตะวันออก

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

ร.ร.ทล.บ.1
ร.ร.ทล.บ.2

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

ดําเนินการภาคเรียนที่ 2

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

50 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

- จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมให้แก่
ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1,500 คน

480,000

51 โครงการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์นักเรียน

- จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่
2 - 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3,700 คน

4,700,000

52 โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพูดใน
ที่ชุมชนให้กับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลแหลมฉบัง 3 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 500 คน

1,800,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง/
จังหวัดเชียงใหม่

งานโรงเรียน
กองการศึกษา

53 เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จํานวน 12 โรงเรียน

- จัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน
12 โรงเรียน

60,000

โรงเรียนในเขต
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

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

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการภาคเรียนที่ 1
ติดตาม/ประเมินผล

ระยะเวลาการดําเนินการต้อรอหนังสือแจ้งจากกรมฯ

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

150,000

ร.ร เทศบาล 3

ร.ร เทศบาล 3

55 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน - จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ อย่างน้อย
และประชาชน
1 ครั้ง

400,000

จังหวัดชลบุรี

งานกีฬา
กองการศึกษา

56 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย

1,400,000

ระดับภาค
ตะวันออก
อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ระดับประเทศ
จังหวัดร้อยเอ็ด

งานกีฬา
กองการศึกษา

โครงการ

54 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1) คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักกีฬาฯ
ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
2) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก
จํานวน 100 คน
3) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

- 49 -

ดําเนินการตลอดปีงบประมาณ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

57 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา เข้าค่ายฝึกกีฬาเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับประเทศ จํานวน 100 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

งานกีฬา
กองการศึกษา

สระว่ายน้ํา
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกีฬา
กองการศึกษา

ดําเนินการ

ศาลาอเนกประสงค์
บ้านแหลมฉบัง

งานกีฬา
กองการศึกษา

ดําเนินการ

อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

งานกีฬา
กองการศึกษา

สนามกีฬา
อ่าวอุดม
จังหวัดชลบุรี

งานกีฬา
กองการศึกษา

600,000

59 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน

- จัดการแสดงดนตรีประชาชนในพื้นที่
จํานวน 1 ครั้ง

350,000

- อุดหนุนเงินให้กับสมาคม
1) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
2) จัดอบรมผู้ฝึกสอน
3) จัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

250,000

61 โครงการก่อสร้างลู่ยางสังเคราะห์ - ก่อสร้างสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์
สนามกีฬาเทศบาลนคร
ตามมาตรฐานของการกีฬาแห่ง
แหลมฉบัง
ประเทศไทย 8 ช่องวิ่ง ระยะทาง
400 เมตร จํานวน 1 สนาม

พ.ศ. 2560

สถานที่
ดําเนินการ

58 โครงการแข่งขันว่ายน้ําแหลมฉบัง - เด็กและเยาวชนชาย - หญิงเข้าร่วม
โครงการแข่งขันว่ายน้ํา จํานวน
1,600 คน

60 เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาอําเภอ
ศรีราชา

พ.ศ. 2559

งบประมาณ
(บาท)

17,000,000
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการตลอดปีงบประมาณ

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

62 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจํา
ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลฯ

63 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจํา
สระว่ายน้ําแหลมฉบัง

64 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจํา
สนามกีฬาเทศบาลฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดรองรับ
น้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องช่วยบริหารหน้าท้อง
ระบบซิทอัพ จํานวน 1 เครื่อง

150,800

อาคารฟิตเนส
จังหวัดชลบุรี

งานกีฬา
กองการศึกษา

1) จัดซื้อเก้าอี้สนามทําด้วยไม้
โครงเหล็กหล่อ ยาว 120 ซม. จํานวน
20 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท
2) จัดซื้อโทรโข่งขนาด 25 วัตต์
พร้อมสายสะพายในตัวมีเสียงไซเรน
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท

180,000

1) จัดซื้อถังเก็บน้ํา ขนาด 7,600
ลิตร จํานวน 1 ถัง
2) จัดซื้อปั๊มน้ํา ขนาด 2 HP 20-140
L/Min 3-5 BAR พร้อมกล่องไฟและ
ระบบบายพาสไฟ 220 V จํานวน
1 เครื่อง

60,000

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,500

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

สระว่ายน้ํา
แหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

งานกีฬา
กองการศึกษา

10,500

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

สนามกีฬา
อ่าวอุดม

40,000

งานกีฬา
กองการศึกษา

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
สะพายหลัง เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

65 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

66 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

19,000

ติดตาม/ประเมินผล

- จัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่าง ๆ
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ
เข้าร่วมโครงการประมาณ 8,000 คน

1,800,000

- จัดเข้าค่ายอบรมธรรมะให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง
1,2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประมาณ
950 คน

350,000

สวนเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานการศึกษา
นอกระบบฯ
กองการศึกษา

ภาคตะวันออก

งานการศึกษา
นอกระบบฯ
กองการศึกษา
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ภาคกลางหรือ
ภาคตะวัออก

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
กองการศึกษา

วัดในเขต
เทศบาลฯ
จํานวน 14 วัด
2 สํานักสงฆ์

งานประเพณีฯ
กองการศึกษา

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานประเพณีฯ
กองการศึกษา

67 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

- จัดกิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติให้กับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
จํานวน 120 คน

120,000

68 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

- จัดถวายเทียนพรรษา 14 วัด 2
สํานักสงฆ์ในเขตเทศบาลฯ

100,000

69 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีให้
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมลอยกระทง
2) จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
3) จัดแสดงมหรสพต่างๆ

1,800,000
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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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานประเพณีฯ
กองการศึกษา

วัดในเขต
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานประเพณีฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการ

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

งานประเพณีฯ
กองการศึกษา

ดําเนินการ

70 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีให้
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน
2,000 คน โดย
1) ทําบุญตามประเพณี
2) สรงน้ําพระ
3) รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
4) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

1,500,000

71 เงินอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลฯ
โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริม
ศาสนา

- สนับสนุนเงินให้วัดในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 12 วัด เพื่อนําไปบูรณะ
ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายหรือชํารุด
ภายในวัด

2,400,000

72 เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา

- สนับสนุนเงินให้มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
เพื่อนําไปจัดโครงการ ดังนี้
1) โครงการสร้างบรรณารักษ์ยุวชน/
เยาวชน

300,000
(2559:300,000)
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสังคม
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) จัดกิจกรรมออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคแดนซ์สัปดาห์ละ 6 วัน
2) เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
เทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วม
กิจกรรม 100 คน

95,000

สวนเฉลิม
พระเกียรติ
80 พรรษา
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกีฬา
กองการศึกษา

- จัดเข้าค่ายอบรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดให้กับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ประมาณ 120 คน

85,000

จังหวัดชลบุรี

งานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
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.

ยุทธศาสตร์ 4
แผนงาน

2) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ
ชุมชน/โรงเรียน
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ด้วย Google for education
73 โครงการขยับกายสบายชีวี

ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

74 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครแหลมฉบัง

- สนับสนุนงบประมาณไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของจํานวนงบประมาณ
ที่ สปสช. สนับสนุนเข้าสู่กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

2,500,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

2 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลนครแหลมฉบัง

- ออกให้บริการประชาชนในเขต
เทศบาลฯ จํานวน 100 ครั้ง/ปี

200,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

3 โครงการน้ําดื่มสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพสําหรับผู้มารับบริการ
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 , 2
และ 3

- จัดมุมน้ําดื่มสมุนไพรสําหรับผู้มา
รับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
1, 2 และ 3

42,590

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
1,2 และ 3

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

4 โครงการตรวจคัดกรองค้นหา
ตาต้อกระจก

- จัดให้มีการตรวจคัดกรองทาง
สายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทาง
สายตา

90,000

5 โครงการคัดกรองมะเร็ง
ช่องปากในผู้สูงอายุ

1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ช่องปากแก่ผู้สูงอายุ
2) จัดให้มีการใส่ฟันปลอมทั้งปาก
หรือบางส่วนแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพช่องปาก

160,000

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(เบาหวานความดันสูง)

1) ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับโรคที่ตนเอง
เป็นอยู่
2) ผู้ป่วยสามารถ นําความรู้ไป
ปฏิบัติตน เพื่อควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดและความดันโลหิต ให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยได้

144,100
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

7 โครงการเฝ้าระวังภาวะ

แทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า
ในผู้ป่วยเบาหวาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การตรวจคัดกรอง เพื่อป้อง
กันภาวะแทรกซ้อนทาง ตา
ไต เท้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2) ผู้ป่วยเบาหวานที่พบ
ความผิดปกติทาง ตา ไต เท้า
ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการ
รักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง
ตามระบบ ร้อยละ 100
3) ผู้ป่วยเบาหวานที่พบ
ภาวะแทรกซ้อน ทางเท้า
ในระดับความเสี่ยงสูง
และสูงมากได้รับการฟื้นฟู
ร้อยละ 100

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

48,600

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการออกหน่วยสาธารณสุข - ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
เคลื่อนที่
เพือ่ ให้ประชาชนมารับบริการตรวจ
รักษาโรคทั่วไป / รับบริการทันต
กรรมและในด้านอื่น ๆ รวมทั้งมารับ
บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (พื้นที่ใน
เขตเทศบาลฯ ทั้ง 23 ชุมชน)

350,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 2
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

9 โครงการแหลมฉบังอาหาร
ปลอดภัย (Laemchabang
Foodsafety)
กิจกรรมที่ 1
- ควบคุมและติดตามสถาน
ประกอบการจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหารรายใหม่ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2556
กิจกรรมที่ 2
- พัฒนาและรักษาระดับมาตร
ฐานโครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย (Clean Food

199,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสุขาภิบาล
อาหารและตลาด
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- ลงพื้นที่ควบคุมสถานประกอบการ
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
จํานวน 180 ราย

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

1) ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จําหน่าย
อาหาร (รายเก่า) ที่ได้รับป้าย อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food
Good Taste) ในเขตเทศบาลฯ

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ
Good Taste)

กิจกรรมที่ 3
- พัฒนาคุณภาพร้านกาแฟ
ในเขตเทศบาลฯ
กิจกรรมที่ 4
- ร้านอาหารประเภทจิ้มจุ่ม
ปลาเผา หมูกระทะ สะอาด
ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 5
- ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน
ในอาหาร โดยเก็บตัวอย่าง
อาหารในตลาดประเภทที่ 1,2
และงานเทศกาลต่างๆ
(Food Safety)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

ร้อยละ 100
2) ตรวจเฝ้าระวังสถานที่จําหน่าย
อาหาร (รายใหม่) ในเขตเทศบาลฯ
ได้รับป้าย (Clean Food Good
Taste) เพิ่มขึ้น 20 ราย
- ตรวจสถานประกอบการร้านกาแฟ
จํานวน 50 ราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

- ตรวจสถานประกอบการ จิ้มจุ่ม
ปลาเผา หมูกระทะ จํานวน 30 ราย

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

1) เก็บตัวอย่างอาหารในตลาด
ประเภทที่ 1,2 และงานเทศกาล
ต่างๆ เพื่อตรวจสารปนเปื้อนจํานวน
1,000 ตัวอย่าง
2) เก็บตัวอย่างน้ํามันทอดซ้ําใน
ตลาดประเภทที่ 1,2 และงาน
เทศกาลต่างๆ จํานวน 125 ตัวอย่าง

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

10 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลสถานที่จําหน่ายอาหาร
ในที่หรือทางสาธารณะ
กิจกรรมที่ 1
- สํารวจสถานการณ์สุขาภิบาล
อาหาร สถานที่จําหน่ายอาหาร
ในที่หรือทางสาธารณะ
กิจกรรมที่ 2
- อบรมผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหารในที่หรือทางสาธารณะ

กิจกรรมที่ 3
- จัดตั้งอาสาสมัครสารวัตร
อาหารและเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมกํากับตรวจสอบ
สถานประกอบการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24,600

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- สํารวจข้อมูลสถานการณ์สุขาภิบาล
อาหาร สถานที่จําหน่ายอาหารในที่
หรือทางสาธารณะจากผู้ประกอบการบริเวณโต้รุ่งอ่าวอุดม จํานวน
54 ราย
- อบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
โทษจากการใช้โฟมการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ และ
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยอาสาสมัคร
สารวัตรอาหาร จํานวน 54 ราย
1) จัดตั้งอาสาสมัครสารวัตรอาหาร
จํานวน 1 เครือข่าย
2) จัดช่องทางให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ อย่างน้อย
1 ช่องทาง

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ
กิจกรรมที่ 4
- โต้รุ่งอ่าวอุดมปลอดโฟม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

- กําหนดให้ไม่มีการใช้โฟมบรรจุ
อาหารในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
สถานที่จําหน่ายอาหารในที่หรือทาง
สาธารณะ จํานวน 54 ราย

ติดตาม/ประเมินผล

11 โครงการรณรงค์กินของร้อน
ใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือ

- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการกินของ
ร้อนใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือให้
โรงเรียนสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 20 แห่ง

50,000

12 โครงการศึกษาสถานการณ์การ
ปนเปื้อนแคดเมี่ยม ปรอท ดีบุก
ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง ในหอย
แมลงภู่จากแหล่งเพาะเลี้ยง
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

- ตัวอย่างหอยแมลงภู่จากแหล่ง
เพาะเลี้ยงในชุมชนบ้านอ่าวอุดม 1
ตัวอย่าง และชุมชนบ้านบางละมุง
2 ตัวอย่าง จํานวน 8 เดือน ข่วง
เดือน ธ.ค.59 - ก.ค.60 รวม 24
ตัวอย่าง

113,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสุขาภิบาล
อาหารและตลาด
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ส่วนบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ส่วนบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

13 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการ
บริการด้านสาธารณสุข
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

- สนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลแหลมฉบังในการจัด
บริการด้านสาธารณสุขให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

5,600,000

14 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริมและ
บํารุงการจัดบริการด้าน
สาธารณสุขโรงพยาบาล

- สนับสนุนการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลแหลมฉบังในการจัด
บริการด้านสาธารณสุขให้กับ
กับประชาชนในพื้นที่

4,400,000

แหลมฉบัง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) ตรวจสุขภาพช่องปาก
2) ให้ความรู้ผู้ปกครองทําความ
สะอาดช่องปากเด็กแรกเกิดที่ยังไม่มี
ฟันขึ้นแก่ผู้ปกครอง
3) ทาฟลูออไรด์วานิชสําหรับลูกน้อย
ที่มีฟันขึ้นแล้ว
4) ฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธีและใช้ยาสีฟัน
ที่ผสมฟลูออไรด์สําหรับผู้ปกครอง
เป้าหมายช่วงอายุ (0-3ปี) จํานวน
300 ราย

10,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

16 โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 1) จัดให้มีการเคลือบหลุมร่องฟัน
เทศบาลนครแหลมฉบัง
และตรวจฟันให้แก่นักเรียนชั้น
ประถมประถมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6
2) จัดกิจกรรมสอนการแปรงฟัน
แบบผสมในนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และ 4 (จัดกิจกรรมที่โรงเรียน)
3) จัดกิจกรรมสอนการแปรงฟัน
อย่างง่ายด้วยวิธีถูไปมาในนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (จัดกิจกรรม
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข)

110,000

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2
และเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการ

15 โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2
และเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 3
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

17 โครงการหนูน้อยยิ้มใสเด็กไทย
ฟันดีเทศบาลนครแหลมฉบัง

1) ตรวจสุขภาพช่องปาก
2) ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กปฐมวัย
(จัดกิจกรรมที่โรงเรียน)
3) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาด้าน
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก
ปฐมวัย

37,500

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ตอนปลายโรงเรียนในเขต

1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมตอนปลาย
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 70

46,400

- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ จํานวน 1,950 คน

700,000

เทศบาลฯ

19 โครงการมหกรรมสุขภาพนคร
แหลมฉบังครั้ง 4
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

20 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใกล้
บ้านใกล้ใจ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยนอนติดเตียงผู้พิการทุพพลภาพ กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ และผู้ป่วยที่
ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล
ในเขตบริการ

21 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1) ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน
เทศบาลนครแหลมฉบัง
โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน
2) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัข - แมวจรจัดครอบคลุมทั้ง
23 ชุมชน
3) ฉีดฮอร์โมนคุมกําเนิดในสุนัข-แมว
เพศเมียครอบคลุม ทั้ง 23 ชุมชน
4) ตอนสุนัข - แมว ไม่น้อยกว่า
200 ตัว

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

140,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 3
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสัตวแพทย์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

450,000
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแบบ
องค์รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง 23 ชุมชน
ได้รับการดูแลมีการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สุงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ลดการเกิดโรคและการเกิดโรค
แทรกซ้อน อีกทั้งยัง มีความรู้
สามารถช่วยเหลือและดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้
2) มีแกนนําที่มีความรู้ และศักยภาพ
ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ

46,000
(2559:100,000)

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

10,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

23 โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพ- 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน
จิตและความฉลาดทางอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร.ร.เทศบาล
แหลมฉบัง 3
2) จัดกิจกรรมสร้างแกนนําสําหรับ
ให้คําปรึกษาและแนะนําวิธีการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมทั้ง 4
ด้าน คือ
- ด้านการรักษาพยาบาล
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ด้านการป้องกันโรค
- ด้านการฟื้นสุขภาพให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
จํานวน 23 ชุมชน

200,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

25 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของ อสม.

- จัดอบรมด้านวิชาการแก่ อสม.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดพา
คณะ อสม.ไปศึกษาดูงาน
ณ เทศบาลฯ อื่น

1,500,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

26 โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น ปีที่ 5

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 850
คน
2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้นําวัยรุ่นในโรงเรียนและสร้าง

โรงเรียนในเขต
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการ

65,000
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

85,000

โรงเรียนในเขต
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

33,500
(2559:150,000)

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2
และ 3 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานส่งเสริมฯ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

เครือข่ายระหว่างกลุ่มเพื่อเป็น
เครือข่ายในการให้คําปรึกษาและ
ป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น
27 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1) จัดบริการตรวจสุขภาพร่างกาย
นักเรียนในโรงเรียน
เบือ้ งต้นให้แก่นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 - 4 จํานวน 1 ครั้ง / ปี
2) จัดอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 และ 6 เรื่องการตรวจสุขภาพ
ด้วยตนเอง
3) ให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่
นักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกายเบื้องต้น
28 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

1) จัดบริการชั่งน้ําหนัก วัดรอบศีรษะ
และวัดส่วนสูง ในเด็กแรกเกิดถึง 5
ปี เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก ใน
คลินิคสุขภาพเด็กดี
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2) ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการที่
ถูกต้องตามวัยให้แก่เด็กแรกเกิด
0-5 ปี
3) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กแรกเกิดถึง
5 ปี แก่ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงเด็ก
4) มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินการส่งเสริมและการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี แก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจิตอาสา
ด้านสาธารณสุข
29 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนคร
แหลมฉบัง

1) เสวนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัย
สุขภาพเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ
2) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน โรงเรียนและสถาน
ประกอบการ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

34,175

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง
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งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

30 โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคด้วยวัคซีนขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) ดําเนินงานให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิ
คุ้มกันโรคขั้นพื้นฐานแก่เด็กอายุ
0-5 ปี
ณ ศูนย์ 1 หนองขาม
ณ ศูนย์ 2 ทุ่งกราด
ณ ศูนย์ 3 เขาน้ําซับ
2) ดําเนินงานอนามัยโรงเรียนให้
วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และ 6
3) เจ้าหน้าที่ และแกนนําจิตอาสา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
ให้วัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี ให้
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันให้ตรง
ตามแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข
4) จัดทําฐานข้อมูลเด็ก 0-5 ปี
ในพื้นที่และเป็นปัจจุบัน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

52,330
(2559:113,300)

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 1,2
และ 3
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

31 โครงการคัดกรองภาวะการ
เสพสารเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดให้มีการคัดกรองการใช้สารเสพ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ติดแก่พนักงานเทศบาลฯ นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

2) จัดให้มีการคัดกรองการใช้สาร
เสพติดในโรงเรียนและสถาน
ประกอบการ
32 โครงการป้องกันและควบคุม
1) รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
โรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ไข้เลือดออกใน โรงเรียน 17 แห่ง
วัด 17 แห่ง และชุมชน 23 ชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ
2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เรื่อง
การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องพ่น และ
พัฒนาเทคนิคการควบคุมแมลงนําโรค
3) กิจกรรมให้ความรู้ 3 เก็บป้องกัน
3 โรค โดยมือปราบยุงลายสัญจร

950,000
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

33 โครงการตรวจเพื่อก้าวต่อ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) สํารวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มเสี่ยง) ให้ครอบคลุมพื้นที่
2) วิเคราะห์ประชากร กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

107,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

(กลุ่มเสี่ยง) ในเรื่องเพศ ช่วงอายุ
และวิถีการใช้ชีวิตประจําวัน
3) จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรค
เอดส์ในกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง)
โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ครอบครัวในพื้นที่
4) จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเชื้อ
เอชไอวีโดยสมัครใจ ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(กลุ่มเสี่ยง)
5) จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้าง
กระแสสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

34 โครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์
ในวันเอดส์โลก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) ประชุมคณะทํางานเอดส์และ
อนามัยเจริญพันธุ์ในชุมชน
2) ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่
จัดกิจกรรม, จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
และค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
3) ทําหนังสือเชิญหน่วยงานภาคี
เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
4) จัดกิจกรรมในวันเอดส์โลก
5) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
6) สรุปผลการดําเนินกิจกรรมพร้อม
รายงานผลการดําเนินงาน

35 โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกัน 1) ทบทวนจัดตั้งคณะทํางาน
เอดส์และวัณโรคในที่ทํางาน
โครงการฯ
2) ประชุมคณะทํางานโครงการ
3) ประกาศนโยบายโครงการ
และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์และวัณโรคแก่
พนักงานเทศบาลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

90,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

50,000
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

210,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

4) จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจหา
เชื้อเอชไอวี
5) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
6) สรุปผล/การดําเนินกิจกรรม
36 โครงการท้องถิ่นเข้มแข็งเข้าใจ
วัยรุ่น

1) ประชุมคณะทํางานเอดส์และ
อนามัยเจริญพันธุ์เทศบาลฯ
2) จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการที่เป็น
มิตรสําหรับเยาวชน
3) เปิดบริการให้คําปรึกษาเรื่องเพศ
กับเยาวชน หลายช่องทาง
4) มีแนวทางในการช่วยเหลือและ
ส่งต่อเยาวชนที่มีปัญหา
5) สร้างแกนนําเยาวชนจิตอาสา
เพื่อนช่วยเพื่อน
6) ให้ความรู้เรื่องเพศแก่เยาวชนใน
สถานศึกษาและในชุมชน
7) จัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์สําหรับเยาวชนในสถาน
ศึกษาและ
8) สรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรม
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

37 โครงการให้คําปรึกษาเรื่องเพศ
แก่เยาวชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตร
สําหรับเยาวชน
2) เปิดบริการให้คําปรึกษาเรื่องเพศ
กับเยาวชน หลายช่องทาง
3) มีแนวทางในการช่วยเหลือและ
ส่งต่อเยาวชนที่มีปัญหา
4) สร้างแกนนําเยาวชนจิตอาสา
เพื่อนช่วยเพื่อน
5) ให้ความรู้เรื่องเพศแก่เยาวชนใน
สถานศึกษาและในชุมชน
6) จัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์สําหรับเยาวชนในสถาน
ศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานป้องกัน
และควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

38 โครงการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง
ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ในเขตเทศบาลฯ
กิจกรรม
1) ตรวจคัดกรองโดยตรวจวัด
ความดันโลหิตตรวจระดับ
น้ําตาลระดับไขมันในเลือด
2) ให้คําปรึกษาสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคเรื้อรังในชุมชน เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดบริการตรวจคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและไขมัน
ในเลือดสูงแก่ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ
2) มีการให้บริการให้คําปรึกษาด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

623,000

เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- 77 -

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนงาน

39 โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพ
และร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญและประเพณีต่าง ๆ
ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง

1) จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ความรู้ทางด้านวิชาการ
2) แจกแผ่นพับรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
3) ตรวจสุขภาพ
4) ให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพ

7,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

โรงพยาบาล
วิภารามแหลมฉบัง

ดําเนินการ

40 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ความปลอดภัย

1) จัดบอร์ดนิทรรศการ
2) ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย

7,000

เขตนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง

บริษัทเอกชน
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
โรงพยาบาล
วิภารามแหลมฉบัง

ดําเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

1 โครงการวันเทศบาล

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

3 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรรณรงค์
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชน และหน่วยงานมีบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ รวมทั้งจัด
นิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและ
ผลงานของเทศบาลฯ จํานวน 1
ครั้ง / ปี

200,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ

- จัดหน่วยบริการออกให้บริการใน
ชุมชนต่างๆ จํานวน 23 ชุมชน

400,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ

- จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 300
คน

2,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ - จัดกิจกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,500,000

เทศบาลนคร

งานรัฐพิธี

แหลมฉบัง

สํานักปลัดฯ

ศาลาประชาคม

งานอาคาร

อ่าวอุดม

สํานักปลัดฯ

เทศบาลนคร

งานธุรการ

แหลมฉบัง

สํานักปลัดฯ

เทศบาลนคร

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

แหลมฉบัง

สํานักปลัดฯ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

พรรษา 12 สิงหามหาราชินี
5 โครงการปรับปรุงประตูศาลา
ประชาคมอ่าวอุดม
6 โครงการบริการประชาชน

- ปรับปรุงประตูศาลาประชาคม

350,000

อ่าวอุดม
- จัดซื้อเครื่องดื่มและน้ําดื่มเพื่อ

180,000

สุขภาพไว้บริการประชาชน
7 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

- จัดอบรมด้านพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก

1,500,000

สภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ
พนักงานครูเทศบาลฯ ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง จํานวน 500 คน
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการ
อนุรักษ์พลังงาน

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานแก่ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลฯ จํานวน 100 คน

600,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ สํานักปลัดฯ

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

29,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

3,200

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

7,900

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

3,800
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้สําหรับ
ผู้บริหารพร้อมโต๊ะต่อข้างและตู้
ลิ้นชักมีล้อเลื่อนพร้อมกุญแจล็อคได้
จํานวน 1 ชุด
6) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหารชนิด
มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขนมีพนักพิง
ระดับศีรษะ สามารถปรับระดับ
สูง-ต่ําได้ หุ้มหนังแท้ จํานวน 1 ตัว
7) จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จํานวน 1
เครื่อง
8) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้พร้อม
ด้วยตู้ลิ้นชักและตัวต่อข้าง จํานวน
1 ชุด
9) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง
มีท้าวแขน มีล้อเลื่อนสามารถปรับ
ระดับสูง-ต่ําได้ จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

30,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

15,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

18,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

11,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

5,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

10 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- อุดหนุนอําเภอศรีราชาสําหรับ

โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อหรือการจ้างและสถานที่

การซื้อหรือการจ้าง และสถานที่

กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อําเภอ

ในการจัดซื้อจัดจ้างอําเภอ

ศรีราชา ประจําปี 2560

ศรีราชา

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ

1) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบ

เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน

ดิจิตอลพร้อม USB ในตัวหน่วย

ของงานเลขานุการ สํานักปลัดฯ

ความจําในตัว 4 GB จํานวน 2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000

อําเภอศรีราชา

งานธุรการ

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

สํานักปลัดฯ

11,000

เทศบาลนคร

งานเลขานุการ

แหลมฉบัง

สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท

58,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

6,400

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
5) จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายระบบ
ดิจิตอลความถี่ 2.4 GHz หน้าจอ
LED ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
6) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
7) จัดซื้อโทรศัพท์สํานักงานรองรับ
บริการ Caller ID บันทึกเลขหมายได้
30 หมายเลข หน้าจอ LED ทํางาน
โดยไม่ใช้แบตเตอรี่ จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 3,000 บาท

15,800

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

4,500

7,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

12,000
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

12 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิดมีล้อเลื่อน
มีที่ท้าวแขนสามารถปรับระดับสูง-ต่ํา
ได้ มีพนักพิงระดับหลังบุหนังเทียม
ทั้งตัว จํานวน 7 ตัวๆ ละ 6,000
บาท
2) จัดซื้อเก้าอี้สําหรับประชาชนมา
ใช้บริการ เบาะหุ้มหนัง โครงขาชุป
โครเมียม จํานวน 10 ตัว ๆ ละ
6,000 บาท
3) จัดซื้อเก้าอี้สําหรับประชาชนมา
ใช้บริการ เบาะหุ้มหนัง โครงแขน
และขาทําจากเหล็กชุบโครเมียมชนิด
4 ที่นั่ง ใน 1 แถว จํานวน 12 แถว
แถวละ 25,000 บาท
4) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้ จํานวน
1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะทํางาน
พร้อมตัวต่อข้างมีตู้ลิ้นชัก (รูปตัว L)
ตู้เตี้ย 1 ตู้ ตู้สูง 2 ตู้ เก้าอี้หนังสูง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

42,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานทะเบียน
ราษฎ์รและบัตร
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

60,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

300,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

30,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ระดับศีรษะสามารถปรับขึ้นลงได้
จํานวน 1 ชุด
5) จัดซื้อชุดโซฟาเบาะหุ้มหนัง
โครงขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน
1 ชุด

13 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
4) จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15,000

58,000

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

6,400

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

15,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

10,000
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5) จัดซื้อโต๊ะทํางานรูปตัวแอลพร้อม
ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก และเก้าอี้ระดับ
ศีรษะ เอนหลังได้ จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 16,800 บาท
6) จัดซื้อโต๊ะทํางานรูปตัวแอลตู้ข้าง
โต๊ะ 3 ลิ้นชัก และเก้าอี้ระดับศีรษะ
เอนหลังได้ จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
22,000 บาท
7) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

100,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

88,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

7,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

14 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานอาคารสถานที่และยาน
พาหนะ สํานักปลัดฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อรถเข็นเหล็กอเนกประสงค์
รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 300
กิโลกรัม จํานวน 4 คัน ๆ ละ
8,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
4) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นและดูดน้ํา
ถังสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 80
ลิตร จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

32,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานอาคารฯ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

58,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

15,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

90,000

6,400

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

- 88 -

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท

7,600

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักงาน
เทศบาลฯ

- ปรับปรุงห้องทํางานฝ่ายกฎหมาย
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 1
ห้อง

150,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

16 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทางการจราจร
ประจําปี 2560

- สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหา
และลดอุบัติเหตุทางการจราจร
อําเภอศรีราชา

60,000

อําเภอศรีราชา

งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

17 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
การคลัง

- ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การคลัง
การจัดเก็บรายได้ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ด้านการให้บริการแก่
ผู้ปฏิบัติงาน

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
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สํานักการคลัง

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

18 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของสํานักการคลัง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง
ระดับหลังมีท้าวแขนมีล้อเลื่อน หุ้ม
หนังเทียมปรับระดับได้ จํานวน 19
ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
2) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ระดับหลังมีพนักพิงมีที่ท้าว
แขนและล้อเลื่อน จํานวน 1 ชุด
3) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนิด
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต
3 ลิ้นชัก จํานวน 9 ตัว ๆ ละ
4,900 บาท
4) จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 2 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 3
ตัว ๆ ละ 3,800 บาท
5) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนิดไม้
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 5
ตัว ๆ ละ 3,800 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

104,500

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

สํานักการคลัง

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

10,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

44,100

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

11,400

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

19,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
6) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น
บานเลื่อนกระจก พร้อมขารองตู้
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 6
ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท
7) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น
พร้อมขารองตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4
ฟุต ด้านบนบานเลื่อนกระจกด้าน
ล่างบานเลื่อนทึบ จํานวน 4 ตู้ๆ ละ
9,000 บาท
8) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
สูงไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จํานวน 5 ตู้ๆ
ละ 6,500 บาท
9) จัดซื้อชั้นเหล็กวางของ 4 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 12,000 บาท
10) จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 4
ชั้น โล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต
จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

36,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

36,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

32,500

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

24,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

5,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
11) จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรสําหรับ
เคลือบเอกสารขนาด A4, F4 และ
A3 จํานวน 1 เครื่อง
12) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า
และเข้าเล่มมือโยกสามารถเจาะรูเข้า
สันห่วงเอกสาร ขนาด F4 จํานวน
1 เครื่อง
13) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าเป็น
ระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วย
ความจํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท
14) จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ หน้าจอ
LCD แสดงผล 16 หลัก ปรับระดับ
เสียงกริ่งและเสียงสนทนาได้ จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท
15) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
หน้าจอ LCD โทรทวนซ้ําหมายเลข
โทรออกล่าสุดได้ จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 2,200 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

25,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

29,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

44,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

7,400

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

8,800

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
16) จัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง
เลเซอร์ ระยะการวัดสูงสุดถึงขนาด
100 เมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
15,000 บาท
17) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด
18) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 29,000
บาท
19) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
20) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

130,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

290,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

53,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

46,400

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
21) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท
22) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
23) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
24) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

9,600

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

32,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

7,900

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

38,000

ติดตาม/ประเมินผล

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

19 โครงการคืนกําไรให้แก่ผู้เสียภาษี

20 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคนิคและผลิตสื่อสาร
สนเทศ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

25) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
26) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
20.4 ล้านพิกเซล จํานวน 3 กล้องๆ
ละ 15,000 บาท

20,000

- จัดซื้อเครื่องดื่ม กาแฟ และถ้วย
กระดาษ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้มา
ชําระภาษี

60,000

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
จํานวน 70 คน

300,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

45,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

สํานักการคลัง

ดําเนินการ
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

- 95 -

งานเทคนิคฯ
กองวิชาการฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานงบประมาณ
กองวิชาการฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานเทคโนโลยีฯ
กองวิชาการฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองวิชาการฯ

21 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทํา
งบประมาณ

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด้านการจัดทํางบประมาณ
จํานวน 180 คน

120,000

22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์ และการ
สื่อสาร

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
บริการและการประชาสัมพันธ์ ให้แก่
บุคลากรของเทศบาลฯ จํานวน 100
คน

150,000

23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาร
สนเทศให้แก่ บุคลากรของเทศบาลฯ
จํานวนไม่น้อยกว่า 80 คน

120,000

24 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองวิชาการและแผนงาน

1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
3,500 ANSI Lumens จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 39,000 บาท

78,000
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2) จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่
น้อยกว่า 150 นิ้ว จํานวน 2 จอ ๆ
ละ 20,000 บาท
3) จัดซื้อกล้องวีดีโอ ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1920X1080 Full HD
จํานวน 1 กล้อง
4) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล
ขนาด 46 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

40,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

30,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

13,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

30,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

32,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7) จัดซื้อเลนส์ซูม จํานวน 1
เลนส์
8) จัดซื้อเลนส์ภาพมุมกว้าง
(ฟีชอาย) จํานวน 1 เลนส์
9) จัดซื้อชุดเครื่องขยายสัญญาณ
เสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
จํานวน 1 เครื่อง
10) จัดซื้อชุดลําโพง ขนาดไม่
น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมชุดอุปกรณ์
ติดตั้ง จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 6,500
บาท
11) จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายแบบ
คอนเซ็นเซอร์ครบชุด (Wireless
Set Condenser Microphone)
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท
12) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบ
ดิจิตอล พร้อม USB ในตัว จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

49,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

25,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

26,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

36,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

12,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
13) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนทึบพร้อมขารอง จํานวน
7 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท
14) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
บานทึบประตู 2 บานเปิด จํานวน
1 ตู้
15) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ชนิด
ไม้พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
6,000 บาท
16) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมี
ล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน มีพนักพิง
สามารถปรับระดับได้ จํานวน 5
ตัว ๆ ละ 4,500 บาท
17) จัดซื้อบอร์ดบานเลื่อนกระจก
กรอบอลูมิเนียม พื้นชานอ้อย บุ
กํามะหยี่ปิดหลังด้วยไม้อัด พร้อม
กุญแจล็อคชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 บอร์ด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

33,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,500

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

12,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

22,500

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

10,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
18) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน หุ้มด้วยหนัง
แท้ชนิดมีล้อเลื่อน มีพนักพิงระดับ
ศีรษะ มีที่ท้าวแขน สามารถปรับ
ระดับได้ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
15,000 บาท
19) จัดซื้อรถเข็นตะแกรงสูง
จํานวน 1 คัน
20) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ
ล็อกเกอร์ 3 ชั้น 9 ช่อง จํานวน 7
ตู้ ๆ ละ 5,400 บาท
21) จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า 42x60x65
เซนติเมตร จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
4,800 บาท
22) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล
ชนิด Mirrorless ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จํานวน
1 กล้อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

30,000

ติดตาม/ประเมินผล

10,000

ดําเนินการ

37,800

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

9,600

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

30,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

23) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 3 ตัว ๆ
ละ 2,000 บาท
24) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิตอล
ชนิด DSLR ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จํานวน
1 กล้อง
25) จัดซื้อหม้อต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง
26) จัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์ ชนิด
ตั้งพื้น มีล้อเลื่อน จํานวน 1 อัน
27) จัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์แบบ
ติดผนัง จํานวน 1 อัน
28) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า
4 ฟุต จํานวน 1 ตู้
29) จัดซื้อขาแขวนเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จํานวน 2 อัน ๆ ละ
4,500 บาท

6,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2559 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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

65,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

10,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

20,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

6,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

6,800

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

9,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

25 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 6
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
2 kVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
13,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท
6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

174,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองวิชาการฯ

พ.ศ. 2559

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

12,800

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

11,600

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

26,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

23,700

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

36,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
6,500 บาท
8) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆละ
24,000 บาท
9) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2559

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

13,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

48,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

22,800

ติดตาม/ประเมินผล

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 6 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
บริหารงานทั่วไป

โครงการ

26 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
จํานวน 250 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

130,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกฎหมายฯ
กองวิชาการฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การรักษาความสงบภายใน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

27 โครงการวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี/
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ อปพร. จํานวน
200 คน

150,000

28 โครงการอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

450,000

29 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัดฯ

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

58,000

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

6,400

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

15,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การรักษาความสงบภายใน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4) จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบ
ปรับฝอย ชนิดด้ามปืนปรับปริมาณ
น้ําได้ 4 ระดับ จํานวน 4 หัว ๆ ละ
25,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องตรวจจับการ
เคลื่อนไหว พร้อมเสียงเตือน โดยมี
เสียงเตือน 3 ระดับ จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 10,000 บาท
6) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000
BTU จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท
7) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ทํางานชนิดมีล้อเลื่อน มีที่ท้าว
แขนสามารถปรับระดับได้ มีพนักพิง
ระดับศีรษะบุหนังเทียม จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 11,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

100,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

30,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

120,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

23,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การรักษาความสงบภายใน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
8) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,600

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
30 โครงการปรับปรุงและต่อเติม
สถานีดับเพลิงศูนย์สหพัฒน์

- ปรับปรุงและต่อเติมสถานี
ดับเพลิงสหพัฒน์ ศูนย์สหพัฒน์

700,000

สถานีดับเพลิง
ศูนย์สหพัฒน์

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

31 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

- จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบติด
หลังคารถ พร้อมเครื่องขยายเสียง
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ไซเรนและ
ลําโพง จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 95,000
บาท

285,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
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ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การรักษาความสงบภายใน

โครงการ

32 โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- จัดจุดบริการประชาชน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ผู้ใช้ถนนผ่าน
เส้นทางในพื้นที่ของเทศบาลฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

540,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายป้องกันฯ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ
กองสวัสดิการฯ

33 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
สภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา

- จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและศึกษาดูงานสภาเด็กและ
เยาวจิตอาสา จํานวน 150 คน

350,000

34 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
กลุ่มพัฒนาสตรี

- จัดอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนา
สตรีและจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อนําความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ในกลุ่ม
จํานวน 170 คน

450,000
(2558:450,000)

23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ
กองสวัสดิการฯ

35 เงินอุดหนุนสมาคมชุมชน
ชาวแหลมฉบัง

- อุดหนุนกิจกรรมต่าง ๆ
อันเป็นสาธารณประโยชน์
ของชุมชนในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 23 ชุมชน

7,300,000

ชุมชนทั้ง 23
ชุมชน

งานส่งเสริม
กิจการชุมชน
กองสวัสดิการฯ

36 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม
แหลมฉบัง 2

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ จํานวน 1 หลัง
สามารถติดตั้ง โต๊ะอาหารได้ 120

70,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานบริหารทั่วไป
กองสวัสดิการฯ
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

โต๊ะ พร้อมระบบภาพและเสียง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ระบบ
ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระบบประปา
ระบบระบายน้ําทิ้งถนนภายในและ
ลานจอดรถ
37 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมทุ่งกราด

- ปรับปรุงพื้น ผนัง ประตูฝ้าเพดาน
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
ระบบแสงสว่าง

22,000,000

38 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านประดิษฐ์
ไพศาล 5

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 17 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 18 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 306 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานบริหารทั่วไป
กองสวัสดิการฯ

39 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกอง
สวัสดิการสังคม

- จัดอบรมด้านทักษะความรู้ทั่วไป
และศึกษาดูงานของบุคลากรกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 80 คน

300,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานบริหารทั่วไป
กองสวัสดิการฯ
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

40 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ

เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน

งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด

ของกองสวัสดิการสังคม

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 5

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

145,000

เทศบาลนคร

งานบริหารฯ

แหลมฉบัง

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด

29,000

ดําเนินการ

39,500

ดําเนินการ

19,000

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

1 KVA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 5 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
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ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
6) จัดซื้อเครื่องซีลปากถุง ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียดของ
จอภาพ 1,920 X 1,080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า
9 คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
15,000 บาท
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบ
ระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ ชนิด
ไม่มีหน่วยความจํา จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

28,500

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

3,900

ติดตาม/ประเมินผล
16,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

30,000

ติดตาม/ประเมินผล
22,000

ดําเนินการ
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ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สังคมสงเคราะห์

โครงการ

41 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของกองสวัสดิการสังคม (ศูนย์
บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
ประกอบด้วย โต๊ะกลาง 1 ตัว และ
เก้าอี้บุนวม 6 ตัว จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด
บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู้ ๆ
ละ 8,000 บาท
3) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
หน้าโฟเมก้า ขนาดกว้าง 90 ซม.
เมตร สูง 75 เซนติเมตร
20 ตัว ๆ ละ 2,050 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,990

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

16,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

41,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบัติ
งานให้กับคณะกรรมการชุมชนทั้ง
23 ชุมชน เข้าร่วมอบรม และศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ จํานวน 450 คน

1,500,000

จัดอบรมที่
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

งานส่งเสริม
กิจการชุมชน
กองสวัสดิการฯ

43 โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน - จัดประชุมร่วมคิดร่วมทําในการ
ให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดย
คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน
มีผู้เข้าร่วม จํานวน 450 คน

340,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริม
กิจการชุมชน
กองสวัสดิการฯ

44 โครงการชุมชนสัมพันธ์

300,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
สนามกีฬา
แหลมฉบัง

งานส่งเสริม
กิจการชุมชน
กองสวัสดิการฯ

โครงการ

42 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของผู้นําชุมชนพร้อม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
กีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน ประกวด
กองเชียร์ ให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมทํากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

- 114 -

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

ดําเนินการ ดําเนินการ

ดําเนินการ ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

45 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน

- จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน ชุดใหม่ ชุดละ 16 คน

5,000

46 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน ในเขตเมือง

- ดําเนินการสํารวจ และจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน (ในเขตเมือง) ในเขต
เทศบาลฯ ทั้ง 23 ชุมชน

550,000

47 โครงการจัดทําแผนชุมชน

- จัดทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาล ฯ
จํานวน 23 ชุมชน

200,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

งานส่งเสริม
กิจการชุมชน
กองสวัสดิการฯ
23 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง

งานพัฒนา
ชุมชนเมือง
กองสวัสดิการฯ

นอกพื้นที่
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานพัฒนา
ชุมชนเมือง
กองสวัสดิการฯ
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ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองช่างสุขาภิบาล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองช่างสุขาภิบาล

48 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านช่างสุขาภิบาล

- จัดการอบรมด้านทักษะความรู้
ทั่วไป และศึกษาดูงานของบุคลากร
ด้านช่างสุขาภิบาล

300,000

49 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ กองช่าง
สุขาภิบาล

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 4
เครื่องๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท
3) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 7 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
4) จัดซื้อรถเข็นตะแกรงสูง
(คันเล็ก) จํานวน 1 คัน

116,000

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

40,600

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

26,600

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

8,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด
จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
6) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ 2
บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x
40 x 81 ซม. จํานวน 1 ตู้
7) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
(inkjet printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง
10) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ขนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

22,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

6,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

8,500

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

15,800

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

12,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

17,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

50 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในงาน
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

11) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่
ต่ํากว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 26,000
บาท
12) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน
กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 8,400 บาท

52,000

1) จัดซื้อเครื่องปั๊มสูญญากาศ
จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อเตาสําหรับย่อยตัวอย่างน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อตู้เก็บสารเคมี จํานวน
1 ตู้
4) จัดซื้อรถเข็นสารเคมี 3 ชั้น
จํานวน 1 คัน
5) จัดซื้อรถเข็นสารเคมี 2 ชั้น
จํานวน 1 คัน

65,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

42,000

ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองช่างสุขาภิบาล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

160,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

60,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

37,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

32,000
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ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

51 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ออกแบบและบํารุงรักษาระบบ
ระบายน้ํา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่างชนิดมี
ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x55x70
ซม. มี 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้
2) จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง ชนิด
ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x100
ซม. มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 7 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตู้
3) จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง ชนิด
มีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70x40x90
ซม. มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 7 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตู้
4) จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง ชนิด
ชนิดมีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x70x
70 ซม. มีประตูปิดไม่น้อยกว่า 2
บาน จํานวน 1 ตู้
5) จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง ชนิด
มีล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x70x140
ซม. มีประตูปิดไม่น้อยกว่า 2 บาน
จํานวน 1 ตู้

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองช่างสุขาภิบาล

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

20,000

ดําเนินการ

20,000

ดําเนินการ

16,000

ดําเนินการ

20,000

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

6) จัดซื้อรอกสลิงไฟฟ้าฉุดลาก
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท

20,000

52 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานควบคุมและตรวจสอบ
การบําบัดน้ําเสีย

1) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ชนิด
ไม้พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000
บาท

6,000

53 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

1) จัดให้มีการอบรมและจัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่ บุคลากร
จํานวน 300 คน
2) จัดการศึกษาดูงานให้แก่
บุคลากรของสํานักการช่าง

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

กองช่างสุขาภิบาล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

24,000

ติดตาม/ประเมินผล

650,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง
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ฝ่ายบริหารงานฯ
สํานักการช่าง

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

54 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานสวนสาธารณะ สํานัก
การช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้ออ่อน จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
11,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 10,200 บาท
3) จัดซื้อชุดเชื่อมแก๊สสนาม พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
4) จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1,000
ลิตร จํานวน 1 ใบ
5) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

110,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานสวนสาธารณะ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

51,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

40,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,800

21,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

29,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน
1 เครื่อง
9) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
10) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า
14 ล้านพิกเซล จํานวน 2 กล้อง ๆ
ละ 7,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,800
16,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

7,600

ดําเนินการ

14,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

55 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ ฝ่ายควบคุมการ
ก่อสร้างสํานักการช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท
4) จัดซื้อเทปวัดสแตนเลส 50 เมตร
จํานวน 1 อัน
5) จัดซื้อเทปวัดใยแก้ว 50 เมตร
จํานวน 3 อัน ๆ ละ 1,500 บาท
6) จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน
3 อัน ๆ ละ 4,500 บาท
7) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 3 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายควบคุม
การก่อสร้าง
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

58,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

11,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

4,500
13,500
11,400
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

56 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานัก
การช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 20 ล้าน พิกเซล เลนส์
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ความจุของ
หน่วยความจํา 16 GB จํานวน 1
กล้อง
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,800
40,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

3,800
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

57 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายควบคุมอาคารและ
ผังเมือง สํานักการช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท
5) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น จํานวน
1 เครื่อง
6) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายควบคุมอาคาร
และผังเมือง
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

7,900

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

12,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

12,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

18,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

7,600

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานสถานที่
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
58 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูป
โภคส่วนการโยธา สํานักการช่าง

1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อโต๊ะกลมสแตนเลส
จํานวน 15 โต๊ะ ๆ ละ 4,500 บาท

17,000

59 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง

1) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า
สามารถเจาะกระดาษที่มีความหนา
ได้ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
2) จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์
รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 370
กิโลกรัม จํานวน 1 คัน

50,000

67,500

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

10,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

60 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานศูนย์เครื่องจักรกล ฝ่าย
ศูนย์เครื่องจักรกลฯ ส่วนการ
โยธา สํานักการช่าง

61 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานช่างศิลป์ ฝ่ายศูนย์
เครื่องจักรกลฯ ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น - น้ําร้อน
ชนิดถังคว่ําแบบตั้งพื้น ขนาด 20
ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิด
ไม้ พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง จํานวน 1
ชุด
3) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 12,000
บาท
4) จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 3 ตัน จํานวน 4 ชุด ๆ
ละ 15,000 บาท
1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000
บาท
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
กราฟฟิค พร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์
ปากกา จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานศูนย์เครื่อง
จักรกล
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

16,000

ดําเนินการ

24,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

60,000

32,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานช่างศิลป์
สํานักการช่าง

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

65,000
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เคหะและชุมชน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
5) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนชนิดกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต มีชั้นปรับระดับ
พร้อมล็อค จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
9,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

5,800
3,800

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

19,000
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

62 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ในการบริหารจัดการองค์กรและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 200 คน

500,000

63 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริการสาธารณสุข สํานัก
การสาธารณสุขฯ

- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
"เจ็บป่วยฉุกเฉิน EMERGENCY
โทร 1669 โทรฟรี 24 ชม."
พร้อมเสา ขนาดตามแบบมาตรฐาน
จากจังหวัดชลบุรีจํานวน 50 ป้ายๆ
ละ 9,500 บาท

475,000

64 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(หนองขาม)

1) จัดซื้อหัวกรอฟันชนิดความเร็วต่ํา
(AIRMOTOR) จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง
(AIRMOTOR) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
19,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้ง
พื้น จํานวน 1 เครื่อง

20,000

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
แหลมฉบัง
สาธารณสุขฯ
สถานที่ศึกษา
สํานักการ
ดูงาน
สาธารณสุขฯ
ณ เทศบาลฯ อื่น
เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

38,000

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

20,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
4) จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ จํานวน

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000
บาท
5) จัดซื้อเก้าอี้พักคอย ที่นั่งทําจาก
พลาสติกขึ้นรูปโครงทําจากเหล็ก
พื้นสีดํา ขาทําจากเหล็ก แถวละ 4
ที่นั่ง จํานวน 4 แถว ๆ ละ 6,500
บาท
6) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง
พร้อมกุญแจล็อค ความหนาของ
เหล็ก 0.6 มม. ขนาด 91.7X45X
182.9 ซม. จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
6,200 บาท
7) จัดซื้อถังขยะสแตนเลสกลมมี
ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12X15
นิ้ว เปิดโดยใช้เท้าเหยียบ เป็นถัง
สแตนเลส 2 ชั้น จํานวน 1 ใบ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

50,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

26,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

12,400

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

4,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
8) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเป็นเบาะ
นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ําหุ้มหนัง
PU มีท้าวแขนชนิดมีล้อเลื่อน
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท
9) จัดซื้อหุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ
พร้อมกระเป๋า จํานวน 4 ชุดๆ ละ
25,000 บาท

65 โครงการปรับปรุงสถานที่ในการ
ให้บริการประชาชนของศูนย์
บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)

1) จัดซื้อม่านปรับแสงแนวตั้งขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.81x1.37 เมตร
จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 3,450 บาท
พร้อมติดตั้ง
2) จัดซื้อฉากกั้นห้องขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 2.67x2.40 เมตร จํานวน
3 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท พร้อม
ติดตั้ง
3) จัดซื้อถังออกซิเจนอลูมิเนียม
ขนาด 0.5 คิว พร้อมอุปกรณ์บรรจุ
กระเป๋า จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

16,500

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

100,000

ติดตาม/ประเมินผล

51,750

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 2
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

48,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

13,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

66 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการสาธารณสุข 3
(เขาน้ําซับ)

67 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ สํานัก
การสาธารณสุขฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บดัชนี 15
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้
2) จัดซื้อตู้เหล็ก 7 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตู้
3) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
4 ชั้น จํานวน 1 ตู้
4) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิดมีล้อเลื่อน
มีที่ท้าวแขน สามารถปรับระดับได้
มีพนักพิงระดับศีรษะ จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 6,500 บาท
5) จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบ
ตั้งพื้น จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
20,000 บาท
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 4
เครื่อง ๆ 29,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
3,200 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานศูนย์ฯ 3
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

10,000

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

10,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

13,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

40,000

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

116,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

16,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาด
ใหญ่ ชนิดสี รองรับกระดาษ : A4,
A3, A2 และ A1 (ม้วน/แผ่น) ตัด
กระดาษอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ
20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท
7) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดไม้แบบ
โล่ง 2 ชั้น จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ
3,000 บาท
8) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

55,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

32,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

30,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

32,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

18,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

15,200

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานกําจัดฯ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี'ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
68 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานกําจัดมูลฝอยฯ สํานัก
การสาธารณสุขฯ

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จํานวน 1
เครื่อง
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

3,200

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

16,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

3,800

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

69 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานส่งเสริมสุขภาพฯ สํานัก
การสาธารณสุขฯ

70 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สาํ หรับการปฏิบัติงาน
ของงานป้องกันและควบคุมโรค
สํานักการสาธารณสุขฯ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและ
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารก
ในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง
เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนชนิดทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า
5 ฟุต มีชั้นปรับระดับพร้อมล็อค
(แบบมี มอก.) จํานวน 2 ตู้ๆ ละ
9,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานส่งเสริมฯ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

35,000

ติดตาม/ประเมินผล
29,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ดําเนินการ

งานป้องกันและ
ควบคุมโรค
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

3,200

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

4,300

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

19,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
5) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนชนิดกระจกขนาดไม่
น้อยกว่า 5 ฟุต มีชั้นปรับระดับ
พร้อมล็อค (แบบมี มอก.) จํานวน
1 ตู้
6) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิดมีล้อเลื่อน
มีที่ท้าวแขนสามารถปรับระดับได้
มีพนักพิงระดับศีรษะ จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 6,500 บาท
7) จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
(ULV) แบบสะพายไหล่ จํานวน 1
เครื่อง
8 ) จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ระบบไฟฟ้า จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท
9) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

9,500

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

13,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

80,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

60,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

3,800

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
สาธารณสุข

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานสัตวแพทย์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

71 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของงานสัตวแพทย์ สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ํากว่า 16
คิวบิกฟุต จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
25,000 บาท

50,000

72 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ สํานัก
การสาธารณสุขฯ

1) จัดซื้อเลนส์กล้องมุมกว้าง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 24-85 มิลลิเมตร รูรับ
แสงกว้างที่สุด f/3.5-4.5 รูรับแสง
แคบที่สุด f/22-29 ขนาดฟิลเตอร์
72 มิลิลเมตร จํานวน 1 เลนส์
2) จัดซื้อแฟลซกล้องถ่ายรูป ขนาด
ค่า Guide ไม่น้อยกว่า no.28-39
ที่ ISO 100 และ 200 ฟังก์ชั่น
ครอบคลุมการระยะเลนส์ 24-120
มิลลิเมตร 14-120 มิลลิเมตร
(FX Format) จํานวน 1 แฟลช

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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

14,000

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การศึกษา

โครงการ

73 โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สํานักงานของ
กองการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดซื้อรถโดยสารแบบพัดลมที่มี
ที่นั่งโดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 4,000,000
บาท
2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
2,500 ANSI Lumens จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท
3) จัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จํานวน
2 เครื่องๆ ละ 55,000 บาท
4) จัดซื้อขาตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ สามารถปรับระดับความสูงได้
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท
5) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมีล้อ
เลื่อน มีที่ท้าวแขน สามารถปรับ
ระดับได้ มีพนักพิงระดับหลัง บุหนัง
เทียมทั้งตัว จํานวน 11 ตัว ๆ ละ
5,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

งานธุรการ
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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ
ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

48,000

ติดตาม/ประเมินผล

ดําเนินการ

110,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

13,000

ติดตาม/ประเมินผล
ดําเนินการ

60,500

ติดตาม/ประเมินผล
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ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

74 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผน - ซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับบริษัท
อัคคีภัยในบริษัทเอกชน
เอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง

7,000

เขตนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง

บริษัทเอกชน
ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
โรงพยาบาล
วิภารามแหลมฉบัง

75 โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่

25,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาซีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1) ภาคทฤษฎีให้กับพนักงาน
โรงพยาบาล
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมซ้อมแผน
3) ดําเนินการซ้อมแผนตามกําหนด
การ
4) ประเมินผลการซ้อมแผน
5) สรุปผลการดําเนินการซ้อมแผน
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ดําเนินการ

ติดตาม/ประเมินผล

ลําดับ
ที่

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การรักษาความสงบภายใน

โครงการ

76 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1) จัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงาน
ในโรงพยาบาล
2) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมซ้อมแผน
3) ประเมินผลการซ้อมแผน
4) สรุปผลการดําเนินการซ้อมแผน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25,000

เทศบาลนคร
แหลมฉบัง

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
อาซีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
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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.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนงาน

ติดตาม/ประเมินผล

