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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า
ท่อระบายน้ํา ท่าเทียบเรือ ฯลฯ
1.2 ติดตั้งขยายไฟฟ้าสาธารณะ
1.3 ขยายเขตวางท่อประปา
1.4 พัฒนาระบบจราจร

รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัด
การชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.1 การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกระดับ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่าง
ครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
บนบกและในทะเล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการ
ดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
7

10,820,000

-

-

7

10,820,000

0

0

-

-

-

1

1,700,000

-

-1-

งบประมาณ

-

7

10,820,000

0

0

0
0
0
7

0
0
0
10,820,000

-

-

-

0

0

-

-

-

1

1,700,000

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การป้องกันและ

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุ่น ละออง ก๊าซ และเสียง ให้อยู่
ในระดับมาตรฐาน
2.4 การอนุรักษ์ การปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ํา และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างสมดุล และสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน
2.6 ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ
ฆ่าสัตว์
2.7 จัดระบบการประมง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และ
ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชน

-2-

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
2.8 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

1

1,700,000

0

0

0

0

0
1

0
1,700,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

และมนุษย์สร้างขึ้น
2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลฯ

รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน
3.2 จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน
3.3 อํานวยความสะดวกนักลงทุนที่จะมาลงทุนในเขตเทศบาลฯ
โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาให้กับนักลงทุน
3.4 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพของอาหาร , สถานประกอบการ ,
ร้านอาหารและแผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย
3.5 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

-3-

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา บุคลากร และกระบวนการ

-

-

-

-

-

-

0

0

3

2,200,000

-

-

-

-

3

2,200,000

3

3,600,000

-

-

-

-

3

3,600,000

-

-

-

-

-

-

0

0

เรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผล
การจัดการศึกษา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
และนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์
และจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

-4-

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
4.5 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น มีความ
เอื้ออาทรในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 พัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ
ทั่วถึง และเป็นธรรม
5.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพในชุมชน
5.3 เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
5.4 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
5.5 ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

รวม

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

6

5,800,000

0

0

0

0

6

5,800,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0
-5-

0

0

0

0

0

0

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

-

-

-

-

-

-

0

0

1

450,000

-

-

-

-

1

450,000

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

17

47,488,500

-

-

-

-

17

47,488,500

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลา
อเนกประสงค์
6.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร การบริการ และข้อมูล
สารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่การให้บริการ
6.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และพนักงานจ้าง
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6.6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันอุบัติภัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงาน
ของทางราชการอย่างต่อเนื่อง

-6-

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2559
ยุทธศาสตร์
6.8 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
6.9 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
6.10 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

18
32

47,898,500
66,218,500

0
0

0
0

0
0

0
0

18
32

47,898,500
66,218,500

ของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลฯ
6.11 ส่งเสริมความรู้กฎระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเสริมสร้างความรู้สู่
ประชาชน

รวม
รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
มีความสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

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

440,000

-

-

- คลองระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

2 โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
คลองบ้านนาข้างสะพานหลัง น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
โรงบําบัดน้ําเสีย
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) มีความสะดวกรวดเร็ว
ละติจูด : 13o0415.54 น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ลองจิจูด : 100o5556.29 เดือดร้อนของประชาชน
ตะวันออก

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

130,000

-

-

- คลองระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

1 โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล.
คลองบ้านนาใต้สะพานหน้า
โรงเรียนเทศบาล 1
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ละติจูด : 13o05'09.89"น
ลองจิจูด : 100o56'17.92"
ตะวันออก
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
มีความสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

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

500,000

-

-

- ประตูฝายทดน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

- ปรับปรุงท่อระบายน้ํา ขนาด

50,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

4 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง
ถนนอ่าวอุดม ซอย 18
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
ละติจูด : 13o07'29.83"น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานออกแบบฯ

สามารถระบายน้ํา ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
ได้ตามมาตรฐาน 2) ประชาชนได้รับความ

0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม จํานวน 1 บ่อ ยาวรวม 4 เมตร
มีความสะดวกรวดเร็ว (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ร้อยละ 95

สะดวกในการสัญจร

ลองจิจูด : 100o54'06.83" 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

3) บรรเทาความ

ตะวันออก

เดือดร้อนของประชาชน

เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างกําแพงกัน 1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง
ดินบริเวณวัดทุ่งกราด จาก พังทลาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างกําแพง ค.ส.ล. ฝั่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000

-

-

เดียว พร้อมเทพื้นคลอง ความ

ตัวชี้วัด
(KPI)
- กําแพงกันดิน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง

งานออกแบบฯ

สามารถป้องกันตลิ่ง พังทลาย

กองช่างสุขาภิบาล

สะพานหน้าวัดไปทางทิศใต้ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยาวรวม 60 เมตร

พังทลายได้ร้อยละ 2) บรรเทาความ

(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)

95

เดือดร้อนของประชาชน

- ถนน 1 สาย

1) ประชาชนได้รับ

งานไฟฟ้าถนน

ที่ได้มาตรฐานตาม ความสะดวกในการ
แบบแปลนของ
สัญจร

สํานักการช่าง

เดือดร้อนของประชาชน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

6 โครงการก่อสร้างถนนแอส 1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม - ปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) เขตเทศบาลฯ มีความ

8,000,000

กว้าง 8.30 - 12.00 เมตร
ยาว 1,395.00 เมตร หนา 0.05

ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง 2)

สะดวกรวดเร็ว

(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

2) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
เดือดร้อนของประชาชน 15,870.00 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงฝาบ่อพัก จํานวน 76
บ่อ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร

-

-

เทศบาลฯ

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
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2) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
(รื้อเกาะกลาง) ถนนหน้า เขตเทศบาลฯ มีความ
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

1.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร
หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) 2) เพื่อแก้ไขปัญหาความ น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ถนน 1 สาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1) ประชาชนได้รับ

งานไฟฟ้าถนน

พร้อมตีเส้นจราจรที่ ความสะดวกในการ
ได้มาตรฐานตามแบบ สัญจร

สํานักการช่าง

แปลนของเทศบาลฯ 2) บรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

เดือดร้อนของประชาชน
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

โครงการ

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับรักษาความสะอาด

วัตถุประสงค์
- เพื่อดําเนินการเก็บขน
มูลฝอย เศษวัสดุและ
ดําเนินการรักษาความ
สะอาดภายในเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1) จัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบ
1,300,000
คอนเทนเนอร์ ความจุไม่
(2559:500,000)
น้อยกว่า 8 ลบ.ม. จํานวน 13
ใบ ๆ ละ 100,000 บาท
2) จัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบ
400,000
คอนเทนเนอร์ ความจุไม่
น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จํานวน 5
ใบ ๆ ละ 80,000 บาท
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- มีครุภัณฑ์สําหรับ 1) เกิดความสะอาด

เก็บขยะมูลฝอย
เพื่อรักษาความ
สะอาดได้มี

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

เป็นระเบียบเรียบร้อย
2) สามารถให้บริการ
เก็บขนมูลฝอยใน
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พื้นที่ได้ครอบคลุม
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานรักษาฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- โรงเรียนมีสนาม - นักเรียนมีสนามเด็ก
เด็กเล่น จํานวน 1 เล่นที่ปลอดภัย
สนาม

ร.ร เทศบาล 1
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการปรับปรุงและติดตั้ง 1) เพื่อความสวยงามของ
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาคารสถานที่
2) เพื่อให้ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
น่าอยู่
3) เพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภายในโรงเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1) ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณรั้ว
ด้านหน้าโรงเรียนตลอดแนว
2) ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณถนนภายใน
โรงเรียนและห้องน้ํานักเรียน
ทุกหลัง

700,000

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา - เพื่อให้ห้องน้ําในอาคาร 1) ปรับปรุงห้องน้ํานักเรียน
อาคารเรียน 2 ด้านซ้ายมือ เรียน 2 ของโรงเรียนได้รับ ชาย - หญิง
ของอาคารเรียนทั้ง 3 ชั้น การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ 2) ปรับปรุงห้องน้ําครูแบบ
ที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ส้วมซึมเป็นแบบโถชักโครก
3) ปรับปรุงระบบท่อน้ําทิ้ง
และอื่นๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

900,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 90 ของ

โรงเรียนมีแสงสว่าง
เพียงพอและใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) โรงเรียนมีภูมิทัศน์ ร.ร เทศบาล 1
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กองการศึกษา
น่าอยู่
2) โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน
ในโรงเรียน

- อาคารเรียน 2 - อาคารเรียน 2 มี
ร.ร เทศบาล 1
ทั้ง 3 ชั้นมีห้องน้ํา ห้องน้ําเพียงพอและถูก กองการศึกษา
เพียงพอ และถูก สุขลักษณะ
สุขลักษณะ จํานวน
1 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยการพัฒนา
ให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1) เพื่อให้มีอาคารฟิตเนส
อาคารฟิตเนส
ที่มคี วามพร้อมและ
ทันสมัยเหมาะแก่การออก
กําลังกาย
2) เพื่อให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการเข้า
ใช้บริการ
3) เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ
สังคม สื่อเทคโนโลยี
ไร้พรมแดน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ฟิตเนส โดย
1) เปลี่ยนบัวพื้นผนังบันได
เปลี่ยนเป็นบัวพื้นกระเบื้อง
2) เปลี่ยนบัวพื้นบริเวณ
ห้องโถง ชั้น 2
3) ปรับปรุงม้านั่งคอนกรีต
ห้องออกกําลังกาย
4) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
หญิงชั้นล่าง
5) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
ชายชั้นล่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800,000

6) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
หญิงชั้นบน
7) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
ชายชั้นบน
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1) ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการเข้า
บริการหลังการ
ปรับปรุงอาคาร
ฟิตเนส
2) อาคารฟิตเนส
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม จํานวน
14 รายการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีอาคารฟิตเนสที่มี
ความพร้อมและ
ทันสมัยเหมาะแก่การ
ออกกําลังกาย
2) ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการเข้าใช้
บริการ

งานกีฬาฯ
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยการพัฒนา
ให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

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

ออกกําลังกาย
14) ทาสีภายนอกและทาสี
ภายใน
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยการพัฒนา
ให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1) เพื่อซ่อมแซมและ
1) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ห้องอบซาวน่าชาย-หญิง ปรับปรุงห้องอบซาวน่า อบซาวน่าชาย
เทศบาลนครแหลมฉบัง
สําหรับให้บริการประชาชน - งานผนังห้อง ผนังไม้สนขาว
ในเขตเทศบาลฯ ให้มี
รางลิ้น พร้อมโครงเคร่าไม้สน
ความทันสมัยและ
และแผ่นฉนวนโพลีเอททรีลีน
ปลอดภัย
หนา 5 มม.
2) เพื่อให้ประชาชน
- งานพื้นห้อง ไม้สนเรียบ
มีความพึงพอใจในการเข้า - งานเคาน์เตอร์นั่ง ไม้สน
ใช้บริการ
เรียบพร้อมโครงเคร่าไม้สน
2) งานปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
อบซาวน่าหญิง
- งานผนังห้อง ผนังไม้สนขาว
รางลิ้น พร้อมโครงเคร่าไม้สน
และแผ่นฉนวนโพลีเอททรีลีน
หนา 5 มม.
- งานพื้นห้อง ไม้สนเรียบ
- งานเคาน์เตอร์นั่ง ไม้สน
เรียบพร้อมโครงเคร่าไม้สน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
1) ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการมีความ
พอใจในการเข้าใช้
บริการหลังการ
ปรับปรุงห้องอบ
ซาวน่าทั้งชายและ
หญิง
2) ห้องอบซาวน่า
ทั้งชายและหญิง
ได้รับการซ่อมแซม
ใช้งานได้ดี ร้อยละ
100

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ซ่อมแซมและ
งานกีฬาฯ
ปรับปรุงห้องอบซาวน่า กองการศึกษา
สําหรับให้บริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ให้มีความ
ทันสมัยและปลอดภัย
2) ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการเข้าใช้
บริการ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็ก เยาวชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยการพัฒนา
ให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ํา - เพื่อให้ประชาชนมีสระ - ซ่อมแซมสระว่ายน้ําและ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- สระว่ายน้ําและ - มีสระว่ายน้ําและ

(สระใหม่) และอาคารสโมสร ว่ายน้ําที่ได้มาตรฐาน และ อาคารสโมสรข้างสระว่ายน้ํา

อาคารสโมสรที่

ข้างสระว่ายน้ํา

พร้อมสําหรับบริการ บริการประชาชนได้
ประชาชน จํานวน 1 อย่างปลอดภัยและมี

มาใช้บริการได้อย่าง
ปลอดภัย

แห่ง
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อาคารสโมสรที่ให้

มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
งานกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพื่อให้ประชาชนใน
- ต่อเติมปรับปรุง และ
อาคารที่ทําการชุมชนมโนรม ชุมชนและในเขตเทศบาลฯ ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ
ได้มีสถานที่ทํากิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

สะดวกในการติดต่อ

สถานที่ทํากิจกรรม ประสานงานกับชุมชน

จัดประชุมอบรม สัมมนา

จัดประชุม อบรม และใช้เป็นสถานที่ใน

ต่าง ๆ ที่ทันสมัย

สัมมนาต่าง ๆ
ร้อยละ 80
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขต - ประชาชนได้รับความ งานบริหารทั่วไป
เทศบาลฯ ได้มี

ชุมชนมโนรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

การจัดกิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
การปฏิบัติงานของสํานัก งาน
การคลัง
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สี
สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500
บาท
2) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 กล้อง
3) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 20.2 ล้านพิกเซล
หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส
ปรับหมุนได้ Wifi ในตัว
จํานวน 1 กล้อง
4) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล เซ็นเซอร์ CMOS

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17,000

-

-

9,000

-

-

55,000

-

-

60,000

-

-

ความละเอียดไม่น้อยกว่า
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ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือ
สํานักการคลัง
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

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

4,500

-

-

50,000

-

-

15,000

-

-

16,000

-

-

ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
6) จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น มีระบบสัญญาณไฟ
กระพริบเตือนระดับน้ํา มี
ระบบนิรภัยสําหรับหัวจ่าย
จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มี
พนักพิง มีท้าวแขน มีล้อ
เลื่อนบุด้วยหนังเทียม ปรับ
ระดับได้ จํานวน 1 ตัว
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000

-

-

40,000

-

-

1,000,000

-

-

300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) พนักงานมีความ 1) เพิ่มมาตรการรักษา
ปลอดภัยในการ ความปลอดภัยในห้อง
ทํางาน มีความ ปฏิบัติงาน
2) สามารถตรวจสอบ
คล่องตัว
2) พนักงานสามารถ การมาปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติงานให้มี
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
มากขึ้น

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ
สํานักปลัดฯ

1) เพื่อเพิ่มมาตรการรักษา 1) จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อม
ความปลอดภัยในการ ติดตั้งบริเวณฝ่ายทะเบียนพัสดุ
ปฏิบัติงาน
สํานักการคลัง
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
2) จัดซื้อพรมปูพื้น ขนาดไม่
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร
มากขึ้น
พร้อมติดตั้งในศาลาประชาคม
อ่าวอุดม

3) จัดซื้อโซฟาหลุยส์ ประกอบ
ด้วย เก้าอี้แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน
2 ตัว เก้าอี้แบบ 3 ที่นั่ง จํานวน

1 ตัว และโต๊ะกลาง จํานวน 1
ตัว จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
150,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 5 หัวก๊อก
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน
6) จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์
แบบ 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,700 ซีซี
จํานวน 1 คัน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1) เพื่อปรับปรุงอาคารให้ 1) ปรับปรุงหลังคาด้านข้าง 2
อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน สวยงาม เป็นสัดส่วน
ข้าง ห้องประชุมเมืองท่า
สํานักงานเทศบาลฯ
มีระเบียบเรียบร้อย
จํานวน 1 ห้อง
2) เพื่อปรับปรุงอาคารให้
ใช้งานหลากหลาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

-

-

1,214,000

-

-

1,750,000

-

-

200,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

- เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลฯ และ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
มีความสะดวก
มากขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ให้บริการ
2) เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้สอย
ภายในพื้นที่

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน - จัดซื้อพระบรมฉายาสาทิส -

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ของ

- ผู้บริหาร พนักงานได้

งานธุรการ

ร่วมกันแสดงออกถึง

สํานักปลัดฯ

เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ ได้ร่วมกันแสดงออกถึง

ลักษณ์ ขนาด 1.80 x 2.50

เทศบาลและ

การปฏิบัติงานของงาน

เมตร พร้อมติดตั้งในห้อง
ประชุมเมืองท่า จํานวน 1

ประชาชนมีรูปของ ความจงรักภักดีต่อ
ร.9 เป็นที่ยึดเหนี่ยว สถาบันพระมหากษัตริย์

องค์

จิตใจในการปฏิบัติ

ธุรการ สํานักปลัดฯ

ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

งานตามคําสอนของ
ร.9
5 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1) จัดซื้อเครื่องมือกดบัตรคิว
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ และ
ระบบติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

250,000

-

-

896,000

-

-
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- การปฏิบัติงาน - เพิ่มความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพใน
มากขึ้น ร้อยละ 95 การปฏิบัติงาน

งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ พอต่อการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน 2) เพื่อส่งเสริมให้การ
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สํานักปลัดฯ
มากขึ้น
3) เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 10 ล้อ
(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000
ลิตร มีกําลังแรงม้าไม่ต่ํากว่า
240 แรงม้า ถังสแตนเลสรูป
วงรี จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อ
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000

-

-

4,500,000

-

-

เหมาะสมกับการปฏิบัติ กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000
งานในหน่วยงาน

ได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
1,489,000

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์
ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
จํานวน 1 คัน
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-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ 95 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และมีประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ซีซี ถังสแตนเลสรูปวงรี จุน้ํา

3) จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างศูนย์
ดับเพลิงทุ่งกราด

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เวลาที่เกิดอัคคีภัยหรือ
อุทกภัย
2) เพื่ออํานวยความ
สะดวกรวดเร็วคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสามารถให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ก่อสร้างศูนย์ดับเพลิงที่ชุมชน

8 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
เทศกิจ สํานักปลัดฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

10,000,000

-

-

- ศูนย์ดับเพลิงที่ได้ 1) มีศูนย์ดับเพลิง
มาตรฐานตามแบบ เพียงพอต่อการบริการ
แปลนของเทศบาลฯ ประชาชน เวลาเกิด
อัคคีภัย
2) ประชาชนได้รับการ
บริการที่รวดเร็วทันกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

896,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

ทุ่งกราดเป็นอาคาร 3 ชั้น
กว้าง 13 เมตร ยาว 22.5
เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ภายในและติดตั้ง
เสาส่งสัญญาณวิทยุ จํานวน
1 เสา (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุข 1
(หนองขาม)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อเครื่องตรวจสุขภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

-

-

- พนักงานมี
1) ศูนย์บริการ
เครื่องมือเครื่องใช้ สาธารณสุขมีเครื่องมือ
ที่ครบครันและ
เครื่องใช้สําหรับการให้
เพียงพอต่อการ บริการประชาชนอย่าง
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
สามารถปฏิบัติ
2) ประชาชนได้รับ
งานให้มีประสิทธิ บริการที่ดี เกิดความ
ภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ พึงพอใจ
80

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

896,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

งานกําจัดฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สําหรับการปฏิบัติงานและ อัตโนมัติเบื้องต้น จํานวน 2
การให้บริการประชาชน เครื่อง ๆ ละ 500,000 บาท
2) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยให้บริการด้าน
สาธารณสุข

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ พอต่อการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของงานกําจัด 2) เพื่อส่งเสริมให้การ
มูลฝอยฯ สํานักการสาธารณ- ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สุขฯ
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
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1) มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
สํานักการสาธารณสุขฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1) จัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียง
ชนิดตรวจวัดเหตุรําคาญ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน
1 เครื่อง
2) จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,700 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู
จํานวน 1 คัน

500,000

-

-

1,198,000

-

-

12 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
สํานักการสาธารณสุขฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1) จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย

1,200,000

-

-

688,000

-

-

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 95

1) มีเครื่องมือเครื่อง
ฝ่ายสุขาภิบาล
ใช้เพียงพอต่อการ
และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน
สํานักการ
2) เพิ่มความคล่องตัว
สาธารณสุขฯ
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 95

1) มีเครื่องมือเครื่อง งานป้องกันและ
ใช้เพียงพอต่อการ
ควบคุมโรค
ปฏิบัติงาน
สํานักการ
2) เพิ่มความคล่องตัว
สาธารณสุขฯ
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

13 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานในห้อง
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
กองช่างสุขาภิบาล

14 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานออกแบบและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติและ
แหล่งน้ําต่าง ๆ รวมทั้ง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําทิ้งจากสถานประกอบ
การในรายที่ประชาชน
ร้องเรียน

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

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อให้ระบบระบายน้ํา
ทํางานได้ดีไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง
3) เพื่อลดความเดือดร้อน
ของประชาชน

1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ําไม่น้อยกว่า
7,700 ซีซี แบบกระบะเทท้าย
(หางเหยี่ยว) จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

650,000

-

-

523,000

-

-

- พนักงานมีเครื่องมือ 1) มีเครื่องมือ

-

เครื่องใช้ที่ครบครัน เครื่องใช้เพียงพอต่อ
และเพียงพอต่อการ การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานให้มี
2) เพิ่มความคล่องตัว
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพใน
ร้อยละ 80
การปฏิบัติงาน
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-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองช่างสุขาภิบาล
1) มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

770,000

2,600,000

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่างสุขาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อสว่านโรตารี่ จํานวน
2 ตัว ๆ 15,000 บาท
4) จัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม
จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า กําลังไฟไม่น้อยกว่า
1,000 W จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 15,000 บาท
6) จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด
กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4.5
KVA จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ
30,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า
ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 5,000 บาท
8) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ใช้กําลังลม ปริมาณไม่น้อยกว่า
1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

55,000

-

-

30,000

-

-

120,000

-

-

10,000

-

-

90,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) จัดซื้อประแจบล็อกลม
แบบปืนลม จํานวน 1 ชุด
10) จัดซื้อไฟเตือนลูกศร
ท้ายรถ แบบ 6 ลูกศร จํานวน
7 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท
11) จัดซื้อไฟเตือนลูกศรแบบ
ตั้งพื้นใช้โซล่าเซล แบบ 2
ลูกศร จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
46,000 บาท
12) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบ
หอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
สูบน้ําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที
ขนาดไม่ต่ํากว่า 7 แรงม้า
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000
บาท
13) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบ
จุ่ม (ไดร์โว่) จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

-

-

280,000

-

-

184,000

-

-

50,000

-

-

40,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต
ไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าไม่ต่ํากว่า
1,700 บาท วัตต์ จํานวน 1
เครื่อง
15) จัดซื้อเครื่องทําความ
สะอาดท่อน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า
3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ด้วยระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000

-

-

100,000

-

-

30,000

-

-

50,000

-

-

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000

บาท
16) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้
ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75
ซม. มี 2 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 6,000 บาท
17) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิด
มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขนสามารถ
ปรับระดับได้มีพนักพิงระดับ
หลัง ขนาด 60x70x99 ซม.
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 5,000
บาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการจัดหาอุปกรณ์
1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ติดเชื้อ
ในสถานพยาบาล
2) เพื่อสามารถจัดเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อจากสถาน
พยาบาลในเขตเทศบาลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

18) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด
ไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x
150 ซม. มีชั้นวางของเปิดโล่ง
2 ชั้น ด้านล่างมีบานเปิด-ปิด
สองข้าง จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ
6,000 บาท
19) จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดัน
สูง จํานวน 1 เครื่อง

30,000

-

-

55,000

-

-

- จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย
อันตรายแบบปิกอัพ ขนาด 1
ตัน เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400
ซีซี พร้อมติดตั้งถังบรรจุ
มูลฝอยอันตราย จํานวน 1 คัน

1,250,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- พนักงานมีเครื่องมือ 1) มีการเก็บขนรวบรวม กองช่างสุขาภิบาล

เครื่องใช้ที่ครบครัน ของเสียติดเชื้อถูกต้อง
และเพียงพอต่อการ ตามหลักสุขาภิบาล
ปฏิบัติงานให้มี
และกฎหมาย
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) ไม่มีมูลฝอยติดเชื้อ
ตกค้างในสถานพยาบาล
ร้อยละ 80
3) ป้องกันปัญหาการ
แพร่กระจายของเชื้อ
โรคอันตรายสู่
ประชาชน
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

17 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานส่วน
การโยธา สํานักการช่าง

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อโคมไฟถนน LED
ขนาดไม่ต่ํากว่า 115 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 150
ชุด ๆ ละ 30,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบ
ต่อท่อ ขนาด 5 หัวก๊อก พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

896,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองวิชาการฯ

4,500,000

-

-

-

-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง

50,000

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

- 34 -

