แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง

- กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
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 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

68

253,480,000

-

-

-

-

68

253,480,000

6
1
75

3,450,000
6,500,000
263,430,000

0

0

0

0

0
6
1
75

0
3,450,000
6,500,000
263,430,000

-

-

-

-

-

-

0

0

1

3,400,000

-

-

-

-

1

3,400,000
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การป้องกันและ

ปี 2561

ปี 2562

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
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
2.8 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

2
3

7,500,000
10,900,000

0

0

0

0

2
3

7,500,000
10,900,000

-

-

-

-

-

-

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
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา บุคลากร และกระบวนการ

-

-

-

-

-

-

0

0

6

9,051,400

-

-

-

-

6

9,051,400

6

12,840,300

-

-

-

-

6

12,840,300

-

-

-

-

-

-

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
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
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 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

12

21,891,700

0

0

0

0

12

21,891,700

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

1

3,000,000

-

-

-

-

1

3,000,000

3

2,677,200

-

-

-

-

3

2,677,200

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

47

108,297,580

-

-

-

-

47

108,297,580

-

-

-

-

-

-

0

0

1

660,000

-

-

-

-

1

660,000

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
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บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปี 2560
ยุทธศาสตร์
6.8 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตย
6.9 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
6.10 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

0
0
0

0
0
0

-

-

-

-

-

-

0

0

52
142

114,634,780
410,856,480

0
0

0
0

0
0

0
0

52
142

114,634,780
410,856,480

ของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลฯ
6.11 ส่งเสริมความรู้กฎระเบียบกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเสริมสร้างความรู้สู่
ประชาชน

รวม
รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ถนน
หนองมะนาว
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ละติจูด : 13o03'00.76"น
ลองจิจูด : 100o56'51.49"
ตะวันออก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
น้ําท่วมขัง
สี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.50x
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 1.50 เมตร พร้อมต่อปากบ่อพัก
มีความสะดวกรวดเร็ว จํานวน 70 บ่อ ความยาวรวม
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ประมาณ 1,560 เมตร พร้อม
เดือดร้อนของประชาชน ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

22,000,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

23,000,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา บริเวณสี่แยกเทคโนโลยี
แหลมฉบัง
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
น้ําท่วมขัง
สี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2.00x
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 2.00 เมตร พร้อมต่อปาก
มีความสะดวกรวดเร็ว บ่อพัก จํานวน 50 บ่อ ความ

-1(1)-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ละติจูด : 13o05'10.79"น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ยาวรวมประมาณ 980 เมตร
ลองจิจูด : 100o56'17.18" เดือดร้อนของประชาชน พร้อมซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตาราง
ตะวันออก
เมตร(ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - เพื่อช่วยให้การเคลื่อน
ภายในโรงบําบัดน้ําเสียช่วงที่ ย้ายอุปกรณ์ในโรงบําบัด
2 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) น้ําเสียมีความสะดวก
o '
"
ละติจูด : 13 04 15.52 น มากขึ้น
ลองจิจูด : 100o55'46.96"
ตะวันออก
4 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณ
ลํารางสาธารณะหลังสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

- ก่อสร้าง ค.ส.ล. กว้างประมาณ
8.50 เมตร ยาวประมาณ 50.00

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

350,000

-

-

- เส้นทางการขน - การเคลื่อนย้าย
งานออกแบบฯ
ย้ายอุปกรณ์ที่ได้ อุปกรณ์มีความสะดวก กองช่างสุขาภิบาล
มาตรฐาน ร้อยละ รวดเร็ว
95

8,500,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
500 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
น้ําท่วมขัง
สี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20x
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 1.20 เมตร จํานวน 2 ช่อง
มีความสะดวกรวดเร็ว พร้อมต่อปากบ่อพัก จํานวน
14 บ่อ ความยาวรวมประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ละติจูด : 13o05'02.84"น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ 254 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ลองจิจูด : 100o55'13.92" เดือดร้อนของประชาชน หลังท่อระบายน้ํา พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,016 ตารางเมตร
ตะวันออก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

5 โครงการก่อสร้างท่อระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
น้ํา ซอยหลังโรงแรมโอเค น้ําท่วมขัง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) 2) เพือ่ ช่วยให้การคมนาคม จํานวน 8 บ่อ ความยาวรวม
ละติจูด : 13o04'29.05"น มีความสะดวกรวดเร็ว ประมาณ 120 เมตร (ตามแบบ
ลองจิจูด : 100o55'41.50" 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ แปลนของเทศบาลฯ)
เดือดร้อนของประชาชน
ตะวันออก

400,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
น้ํา ตลาดโต้รุ่งอ่าวอุดม
น้ําท่วมขัง
ยาวไม่น้อยกว่า 164 เมตร
2) เพือ่ ช่วยให้การคมนาคม และบ่อดักไขมัน จํานวนไม่
(ชุมชนตลาดอ่าวอุดม)
ละติจูด : 13o06'56.90"น มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 5 บ่อ (ตามแบบแปลน
ลองจิจูด : 100o55'03.57" 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ของเทศบาลฯ)
เดือดร้อนของประชาชน
ตะวันออก

200,000

-

-

- รางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95
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1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างบ่อพักน้ํา ค.ส.ล.
น้ําท่วมขัง
ขนาด 2.00x4.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม จํานวน 1 บ่อ (ตามแบบแปลน
มีความสะดวกรวดเร็ว ของเทศบาลฯ)
ละติจูด : 13o05'30.56"น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
o '
"
ลองจิจูด : 100 56 12.41 เดือดร้อนของประชาชน
ตะวันออก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ํา
ถนนแหลมฉบังสาย 3
บริเวณสี่แยกบ่อจระเข้
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

100,000

-

-

- บ่อพักน้ําสามารถ
ระบายน้ําได้ตาม
มาตรฐานร้อยละ
95

8 โครงการจัดซื้อฝาตะแกรง 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- จัดซื้อฝาตะแกรงเหล็กหล่อ
เหล็กระบายน้ํา
น้ําท่วมขัง
สําเร็จรูป จํานวน 120 ฝา
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
มีความสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

2,400,000

-

-

- ฝาตะแกรงมีความ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
มั่งคงแข็งแรงได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

9 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างบ่อพักน้ํา ค.ส.ล.
ซอยสุขสมพร
น้ําท่วมขัง
กว้างประมาณ 1.50 เมตร ยาว
2) เพือ่ ช่วยให้การคมนาคม ประมาณ 3.00 เมตร จํานวน 2
(ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
o '
"
ละติจูด : 13 06 03.32 น มีความสะดวกรวดเร็ว บ่อ (ตามแบบแปลนของ
ลองจิจูด : 100o57'55.09" 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เทศบาลฯ)
เดือดร้อนของประชาชน
ตะวันออก

160,000

-

-

- บ่อพักน้ําสามารถ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ระบายน้ําได้ตาม ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
มาตรฐานร้อยละ 95 2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

10 โครงการก่อสร้างต่อเติม
คันคลอง ค.ส.ล. บริเวณ
ฝายหนองพังพวย
(ชุมชนบ้านหนองพังพวย)

600,000

-

-

- คันคลองสามารถ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม งานออกแบบฯ
ป้องกันน้ําท่วมได้ 2) บรรเทาความเดือด กองช่างสุขาภิบาล
ร้อยละ 95
ร้องของประชาชน

ละติจูด : 13o04'47.56"น
ลองจิจูด : 100o56'35.21"
ตะวันออก

1) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม - ก่อสร้างคันคลอง ค.ส.ล.

2) เพื่อให้คลองบริเวณ สูงประมาณ 1.00 เมตร หนา
ดังกล่าวรับปริมาณน้ําได้ ประมาณ 0.30 เมตร ยาว
ประมาณ 212 เมตร (ตามแบบ
มากขึ้น
แปลนของเทศบาลฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการก่อสร้างดาดคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง
ข้างหมู่บ้านพานทองแท้ 3 พังทลาย
2) เพื่อช่วยให้การระบาย
ช่วงที่ 2
น้ํารวดเร็ว
(ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
ละติจูด : 13o05'51.63"น
o '
"
ลองจิจูด : 100 58 21.18
ตะวันออก

12 โครงการก่อสร้างดาดคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง
ข้างหมู่บ้านวราศิริ
พังทลาย
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
2) เพื่อช่วยให้การระบาย
ละติจูด : 13o03'16.53"น น้ํารวดเร็ว
o

'

ลองจิจูด : 100 56 03.62
ตะวันออก

"

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก
ประมาณ 2.50 เมตร กว้าง
ประมาณ 2.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 80 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

1,000,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก
ประมาณ 3.50 เมตร กว้าง
ประมาณ 3.00-7.00 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

1,500,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างกําแพงคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง - ก่อสร้างกําแพง ค.ส.ล.
บ้านนาฝั่งทิศใต้ ช่วงที่ 3 พังทลาย
ความยาวประมาณ 100 เมตร
(ชุมชนบ้านนาใหม่)
2) เพื่อช่วยให้การระบาย (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
o '
"
ละติจูด : 13 04 07.10 น น้ํารวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,300,000

-

-

- กําแพงคลอง
1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
สามารถป้องกันน้ํา พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
ท่วมได้ร้อยละ 95 2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

1,800,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

ลองจิจูด : 100o55'16.56"
ตะวันออก
14 โครงการก่อสร้างดาดคลอง
หน้าวัดทุ่งกราดฝั่งทิศเหนือ
ช่วงที่ 2
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง - ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก
พังทลาย
2) เพื่อช่วยให้การระบาย ประมาณ 3.50 เมตร กว้าง
น้ํารวดเร็ว
ประมาณ 6.00-10.00 เมตร
o '
"
ยาวประมาณ 100 เมตรหรือ
ละติจูด : 13 03 22.64 น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
ลองจิจูด : 100o55'47.26"
เมตร (ตามแบบแปลนของ
ตะวันออก
เทศบาลฯ)
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1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการก่อสร้างดาดคลอง
หน้าวัดทุ่งกราดฝั่งทิศใต้
ช่วงที่ 2
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง - ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก
พังทลาย
2) เพื่อช่วยให้การระบาย ประมาณ 3.50 เมตร กว้าง
น้ํารวดเร็ว
ประมาณ 6.00-10.00 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตรหรือ
ละติจูด : 13o03'16.91"น
o '
"
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตาราง
ลองจิจูด : 100 55 46.00
เมตร (ตามแบบแปลนของ
ตะวันออก
เทศบาลฯ)

16 โครงการก่อสร้างดาดคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง
ห้วยเล็ก
พังทลาย
(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
2) เพื่อช่วยให้การระบาย
o '
"
ละติจูด : 13 06 23.80 น น้ํารวดเร็ว
o

'

ลองจิจูด : 100 57 25.27
ตะวันออก

"

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,800,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

2,500,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

ประมาณ 3.50 เมตร กว้าง

ประมาณ 10.00-15.00 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

17 โครงการก่อสร้างท่อระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø
น้ํา ถนนทุ่งกราด ซอย 10 น้ําท่วมขัง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
2) เพือ่ ช่วยให้การคมนาคม จํานวน 3 บ่อ ความยาวรวม
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
o '
"
ละติจูด : 13 03 15.54 น มีความสะดวกรวดเร็ว ประมาณ 70 เมตร พร้อมซ่อม
ลองจิจูด : 100o55'31.98" 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84
เดือดร้อนของประชาชน ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ตะวันออก
ของเทศบาลฯ)

380,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

18 โครงการก่อสร้างดาดคลอง 1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง
หน้าหมู่บ้านดุสิตธานี 3
พังทลาย
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
2) เพื่อช่วยให้การระบาย
ละติจูด : 13o03'33.39"น น้ํารวดเร็ว

4,000,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

ลองจิจูด : 100o55'40.25"
ตะวันออก

- ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก

ประมาณ 1.50-2.50 เมตร
กว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร

ยาวประมาณ 400 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

19 โครงการก่อสร้างท่อระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม
น้ําสี่เหลี่ยมค.ส.ล. บริเวณ น้ําท่วมขัง
ขนาด 1.50×1.50 เมตร พร้อม
หลังสนามบินถนนหนองคล้า 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ต่อปากบ่อพัก จํานวน 24 บ่อ
ใหม่ ฝั่งทิศเหนือ
มีความสะดวกรวดเร็ว ความยาวรวมประมาณ 460
(ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ
o '
"
ละติจูด : 13 05 24.45 น เดือดร้อนของประชาชน ระบายน้ําพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,280 ตารางเมตร
ลองจิจูด : 100o57'42.39"
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ตะวันออก

7,000,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

20 โครงการก่อสร้างท่อระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม
น้ําสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณ น้ําท่วมขัง
ขนาด 1.50×1.50 เมตร พร้อม
หลังสนามบินถนนหนองคล้า 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ต่อปากบ่อพัก จํานวน 36 บ่อ
ใหม่ ฝั่งทิศใต้
มีความสะดวกรวดเร็ว ความยาวรวมประมาณ 720
(ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ
o '
"
ละติจูด : 13 05 24.45 น เดือดร้อนของประชาชน ระบายน้ําพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,016 ตารางเมตร
ลองจิจูด : 100o57'42.39"
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ตะวันออก

10,000,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

21 โครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้ํา ถนนทุ่งกราด ซอย 16
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
ละติจูด : 13o05'22.72"น
ลองจิจูด : 100o92'53.99"
ตะวันออก

- ปรับปรุงท่อระบายน้ํา Ø 0.80
1) เพื่อแก้ไขปัญหา
เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 9 บ่อ
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ความยาวรวมประมาณ 166
มีความสะดวกรวดเร็ว เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจรพื้นที่
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร
เดือดร้อนของประชาชน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

1,400,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

22 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ภายในซอยเพชรดําริ
บางละมุง
(ชุมชนบ้านบางละมุง)
ละติจูด : 13o02'45.44"น
ลองจิจูด : 100o55'16.27"
ตะวันออก

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø 0.60
1) เพื่อแก้ไขปัญหา
เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 10
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม บ่อ ความยาวรวมประมาณ
มีความสะดวกรวดเร็ว 154 เมตร พร้อมซ่อมผิวจราจร
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 430
เดือดร้อนของประชาชน ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

900,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

23 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ํา ซอยสุนทรี บ้านทุ่ง
(ชุมชนบ้านทุ่ง)
ละติจูด : 13o06'27.30"น
ลองจิจูด : 100o54'40.70"
ตะวันออก

- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา Ø 0.80
1) เพื่อแก้ไขปัญหา
เมตร (ทั้ง 2 ฝั่งถนน) พร้อม
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม บ่อพัก จํานวน 38 บ่อ ความยาว
มีความสะดวกรวดเร็ว รวมประมาณ 700 เมตร พร้อม
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20
เดือดร้อนของประชาชน เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

6,000,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

24 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนนข้างสนาม
ฟุตบอลอารีน่า
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)
ละติจูด : 13o04'24.14"น
ลองจิจูด : 100o55'40.03"
ตะวันออก

- ปรับปรุงรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
1) เพื่อแก้ไขปัญหา
จํานวน 2 จุด ความยาวมรวม
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อม
มีความสะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
เดือดร้อนของประชาชน 830 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

800,000

-

-

- รางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95
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1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ปรับปรุงช่องระบายน้ํา ข้าง
25 โครงการปรับปรุงช่องระบาย 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
ถนน จํานวน 20 จุด
น้ํา ข้างถนน บริเวณสามแยก น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ร้านสตางค์
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) มีความสะดวกรวดเร็ว
ละติจูด : 13o04'24.14"น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ลองจิจูด : 100o55'40.03" เดือดร้อนของประชาชน
ตะวันออก

260,000

-

-

- ช่องระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้ตามมาตรฐาน
ร้อยละ 95

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

26 โครงการก่อสร้างดาดคลอง
บริเวณทางรถไฟสามแยก
หนองเทพถึงหมู่บ้านวราศิริ
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
ละติจูด : 13o03'17.30"น
ลองจิจูด : 100o56'07.41"
ตะวันออก

5,000,000

-

-

- ผนังและพื้นคลอง
สามารถระบายน้ํา
ได้เร็วขึ้น ร้อยละ
95

1) ไม่เกิดปัญหาตลิ่ง
งานออกแบบฯ
พังทลาย
กองช่างสุขาภิบาล
2) บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

1) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่ง - ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.
หนาประมาณ 0.15 เมตร ลึก
พังทลาย
2) เพื่อช่วยให้การระบาย ประมาณ 1.50-2.50 เมตร
กว้างประมาณ 2.00-4.00 เมตร
น้ํารวดเร็ว
ยาวประมาณ 800 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

27 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําสี่เหลี่ยม บริเวณหลัง
โรงฆ่าสัตว์เก่าถึงโรงแรม
แกรนด์มารีน่า
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)
o '
"
ละติจูด : 13 06 40.83 น
ลองจิจูด : 100o55'39.85"
ตะวันออก

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม
น้ําท่วมขัง
ขนาด 1.50×1.50 เมตร พร้อม
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ต่อปากบ่อพัก จํานวน 3 บ่อ
มีความสะดวกรวดเร็ว ความยาวรวมประมาณ 40
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร (ตามแบบแปลนของ
เดือดร้อนของประชาชน เทศบาลฯ)

550,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

28 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําสี่เหลี่ยม บริเวณโรงแรม
แกรนด์มารีน่าถึงลํารางโรงน้ํา
แข็งวรกิจ
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)
ละติจูด : 13o06'40.19"น
ลองจิจูด : 100o55'35.09"
ตะวันออก

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม
น้ําท่วมขัง
ขนาด 1.50×1.50 เมตร พร้อม
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ต่อปากบ่อพัก จํานวน 5 บ่อ
มีความสะดวกรวดเร็ว ความยาวรวมประมาณ 100
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร (ตามแบบแปลนของ
เดือดร้อนของประชาชน เทศบาลฯ)

1,200,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

29 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําสี่เหลี่ยม บริเวณถนน
หน้าหมู่บ้านโนเบิ้ล
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ละติจูด : 13o05'28.60"น
o '
"
ลองจิจูด : 100 56 16.94
ตะวันออก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม
น้ําท่วมขัง
ขนาด 1.50×1.50 เมตร พร้อม
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ต่อปากบ่อพัก จํานวน 30 บ่อ
มีความสะดวกรวดเร็ว ความยาวรวมประมาณ 550
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร และปรับปรุงผิวจราจร
เดือดร้อนของประชาชน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,225
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

22,000,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.
บริเวณถนนหนองคล้าเชื่อม น้ําท่วมขัง
Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม จํานวน 47 บ่อ ความยาวรวม
หนองเทพสายใน
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) มีความสะดวกรวดเร็ว ประมาณ 875 เมตร พร้อม
ละติจูด : 13o03'57.20"น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม
o '
"
ลองจิจูด : 100 57 17.30 เดือดร้อนของประชาชน รางวี กว้างประมาณ 6 เมตร
ยาวประมาณ 355 เมตร หนา
ตะวันออก
o '
"
ละติจูด : 13 03 58.70 น
ประมาณ 0.25 เมตร หรือมี
o '
"
ลองจิจูด : 100 57 23.20
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,326 ตาราง
เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
ตะวันออก
o '
"
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ละติจูด : 13 03 56.50 น

7,600,000

-

-

- ท่อระบายน้ํา
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานออกแบบฯ
สามารถระบายน้ําได้ ท่วมขัง
กองช่างสุขาภิบาล
2) ประชาชนได้รับความ
ตามมาตรฐาน
สะดวกในการสัญจร
ร้อยละ 95
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลองจิจูด : 100o57'08.10"
ตะวันออก
o '
"
ละติจูด : 13 05 58.30 น
ลองจิจูด : 100o57'05.90"
ตะวันออก
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
5.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร
ซอยน้าประวิง หลังหมู่บ้าน 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
แฟมิลี่ปาร์ค อ่าวอุดม
มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร
(ชุมชนบ้านชากยายจีน) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60
พิกัด 1306' 34.5" N10055'21.4"E
เดือดร้อนของประชาชน เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 5 บ่อ
1306'36.9" N10055'22.8"E
ความยาวรวม 97.00 เมตร และ
วางท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน 5
จุด (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

700,000
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-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
หนองคล้า ช่วงตรงข้าม
เศรษฐีในฝัน ซอย 17
มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 729.00 ตารางเมตร
(ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60
พิกัด 1305' 06.6" N10057'38.1"E
เดือดร้อนของประชาชน เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 7
1305'06.2" N10057'43"E
บ่อ ความยาวรวม 146.00 เมตร
และวางท่อลอดข้ามถนน
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ํา
จํานวน 7 จุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
4.00-6.00 เมตร ยาว 181.00
หนองมะนาว เชื่อมถนน 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
หนองเทพ ช่วงถนนหมู่บ้าน มีความสะดวกรวดเร็ว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 863.00
ภูมิเจริญ (ชุมชนบ้าน
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร และวางท่อระบาย
หนองมะนาว)
เดือดร้อนของประชาชน น้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
พิกัด 1303' 37.5" N10057'08.7"E
จํานวน 10 บ่อ ความยาวรวม
1303'37.3" N10057'12.6"E
181.00 เมตร และวางท่อลอด
1303'37.2" N10057'10.8"E
ข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อม
บ่อรับน้ํา จํานวน 9 จุด (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

34 โครงการก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล. ข้ามคลองทางเข้า
หมู่บ้านบึงทอง
(ชุมชนบ้านหนองขาม)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

1) แก้ไขปัญหาความ
- ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ขนาด
เดือดร้อนของประชาชน 12.00x7.00 เมตร (ตามแบบ
2) เพื่อช่วยในการสัญจร แปลนของเทศบาลฯ)
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว

2,700,000

-

-

- สะพานที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของ
เทศบาลฯ

1) ลดความเดือดร้อน
รําคาญ
2)ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
5.00-6.00 เมตร ยาว 164.00
จุกกะเฌอ ซอย 5 ช่วงข้าง 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ฟาร์มไก่สมบัติ
มีความสะดวกรวดเร็ว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00
(ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร และวางท่อระบาย
พิกัด 1303' 37.5" N10057'08.7"E
เดือดร้อนของประชาชน น้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
1304'55.73" N10058'21.46"E
จํานวน 9 บ่อ ความยาวรวม
1304'55.07" N10058'26.06"E
164.00 เมตร และวางท่อลอด
ข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อม
บ่อรับน้ํา จํานวน 9 จุด (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

1,300,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

พิกัด 1306' 20.1" N10058'31.4"E
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ซอยหมู่บ้านไทยออยล์
น้ําท่วมขัง
5.00 เมตร ยาว 677.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)
พิกัด 1307' 53.2" N10056'11.9"E
มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 3,385.00 ตารางเมตร
1308'10.7" N10056'05"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
เดือดร้อนของประชาชน

4,000,000

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
13.90-15.60 เมตร ยาว 472.00
ถนนสุขาภิบาล 8 (หน้าเครือ น้ําท่วมขัง
สหพัฒน์) ช่วงตลาดรอด 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมี
เอี่ยมถึงแยกบ่อยาง
มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,053.00
(ชุมชนบ้านหนองขาม)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้น
พิกัด 1306' 08" N10057'21.1"E
เดือดร้อนของประชาชน จราจร (ตามแบบแปลนของ
1306'05.2" N10057'36.1"E
เทศบาลฯ)

8,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนเมืองใหม่ใต้บริเวณ
น้ําท่วมขัง
10.00-30.00 เมตร ยาว
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 33.00 เมตร หนา 0.25 เมตร
สี่แยกแม่ฮ่องสอน
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00
พิกัด 1308' 10.7" N10056'05"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เดือดร้อนของประชาชน ของเทศบาลฯ)

1,100,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนแหลมทองช่วงสี่แยกบ่อ น้ําท่วมขัง
9.00-10.00 เมตร ยาว
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 1,041.00 เมตร หนา 0.25
จระเข้ถึงแยกซังกิว
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) มีความสะดวกรวดเร็ว เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
พิกัด 1305' 37.2" N10056'44.5"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ 8,914.00 ตารางเมตร พร้อม
1305'37.1" N10056'09.5"E
เดือดร้อนของประชาชน ทาสีตีเส้นจราจร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

10,000,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
10.40 เมตร ยาว 276.00 เมตร
ถนนหน้าที่ทําการชุมชน น้ําท่วมขัง
วัดมโนรมช่วงสี่แยกบ้านนายก 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
ถึงถนนดาวเทียม
มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 2,878.00 ตาราง
(ชุมชนวัดมโนรม)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
พิกัด 1305' 58.2" N10055'17.9"E
เดือดร้อนของประชาชน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,300,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

900,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

1305'49.5" N10055'20.1"E

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ซอย น้ําท่วมขัง
4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร
หมู่บ้านบ้านสวน (น้าชวย) 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา ประมาณ 0.15 เมตร
ช่วง 2
มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร และวางท่อระบาย
พิกัด 1304' 33" N10057'25"E
เดือดร้อนของประชาชน น้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
1304'33" N10057'24.5"E
จํานวน 9 บ่อ ความยาวรวม
161.00 เมตร และวางท่อลอด

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อม
บ่อรับน้ํา จํานวน 9 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนหนองคล้า ซอย 4
น้ําท่วมขัง
4.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
(ป้าบ๊วย)
(ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 697.00 ตารางเมตร
พิกัด 1304' 29.6" N10058'09.0"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร (ตาม
1304'35.5" N10058'08.3"E
เดือดร้อนของประชาชน แบบแปลนของเทศบาลฯ)

520,000
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-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนผังเมืองช่วงถนน
น้ําท่วมขัง
10.40-12.20 เมตร ยาว
แหลมฉบัง สาย 2 เชื่อมถนน 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 622.00 เมตร หนา 0.25 เมตร
แหลมฉบัง สาย 3
มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ 7,545.00 ตารางเมตร พร้อม
พิกัด 1304' 58.7" N10056'12"E
เดือดร้อนของประชาชน ทาสีตีเส้นจราจร (ตามแบบ
1304'52" N10055'52.8"E
แปลนของเทศบาลฯ)

8,500,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

44 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
3.40 เมตร ยาว 67.00 เมตร
ขนุนคู่ ช่วงซอยบ้านป้าเฉวียง 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)
มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร
พิกัด 1307' 30.2" N10056'29.2"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60
1307'30.8" N10056'27"E
เดือดร้อนของประชาชน เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 4 บ่อ
ความยาวรวม 67.00 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

400,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
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1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนสุขาภิบาล 3 ช่วงบริษัท น้ําท่วมขัง
7.00-13.00 เมตร ยาว 803.00
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมี
สยามคอมเมอร์เชียล
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00
พิกัด 1307' 38.1" N10054'30.2"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้น
1307'39.6" N10054'06.6"E
เดือดร้อนของประชาชน จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
46 โครงการปรับปรุงทางเท้า
ถนนเมืองใหม่ 1 ช่วงแยก
ร้านหมูกระทะถึงสี่แยกสี่
มุมเมือง
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)

1) เพื่อแก้ไขปัญหาความ - ปรับปรุงทางเท้า กว้าง
เดือดร้อนของประชาชน 2.40-3.00 เมตร ยาว 118.00
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
มีความสะดวกรวดเร็ว 357.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

14,000,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
จราจร ที่ได้
มาตรฐาน ตามแบบ สะดวกในการสัญจร
แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

630,000

-

-

- ทางเท้า 1 สาย
ที่ได้มาตรฐานตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลฯ

พิกัด 1305' 20.7" N10055'20.6"E
1305'24.6" N10055'18.8"E
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1) บรรเทาความ
งานไฟฟ้าถนน
เดือดร้อนของประชาชน สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

47 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยม น้ําท่วมขัง
8.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ซอยศรสิริช่วงลําราง
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 2,248.00 ตาราง
พิกัด 1303' 19.1" N10055'24"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร และวางท่อระบายน้ํา
1303'30.4" N10055'21"E
เดือดร้อนของประชาชน สี่เหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50
เมตร ความยาวมรวม 281.00
เมตร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

7,700,000

48 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา - เพื่อปรับปรุงห้องน้ําให้ - ปรับปรุงห้องน้ําในสวน
ในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 สะอาด สวยงาม มีระเบียบ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พรรษา เทศบาลนคร
เรียบร้อย
เทศบาลนครแหลมฉบัง
แหลมฉบัง

2,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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-

-

- ประชาชนที่มาใช้
บริการมีความ
สะดวกและปลอดภัย

1) ประชาชนได้รับ
ความสะอาดสะดวก
และปลอดภัย
2) เพิ่มประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลัก
อนามัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

งานสวนสาธารณะ
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

49 โครงการจัดสร้างโรงเรือน 1) เพื่อให้มีโรงเรือนสําหรับ - ก่อสร้างโรงเรือนจอดรถ ,
จอดรถและเก็บวัสดุอุปกรณ์ จอดเครื่องจักรกลต่าง ๆ เครื่องจักรและเก็บวัสดุ อุปกรณ์
พร้อมเก็บวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า จํานวน
(ก่อสร้างในสวนฯ)
2) เพื่อความปลอดภัยใน 1 หลัง
การใช้และเก็บรักษา
เครื่องจักรกลต่าง ๆ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

2,000,000

50 โครงการก่อสสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนอ่าวอุดม ซอย 8
ช่วงซอยข้างทาวน์เฮ้าส์
(ชุมชนตลาดอ่าวอุดม)

860,000

พิกัด 137' 21.56" N10054'9.29"E
137'24.69" N10054'9.74"E
137'23.55" N10054'10.91"E
137'23.43" N10054'11.95"E

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
น้ําท่วมขัง
5.00-6.00 เมตร ยาว 167.00
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 943.00 ตาราง
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก
เดือดร้อนของประชาชน เดิม จํานวน 20 บ่อ พร้อมทาสีตี
เส้นจราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เครื่องมือเครื่องจักร - เครื่องมือเครื่องจักร งานสวนสาธารณะ
ต่าง ๆ ของงานสวน ต่าง ๆ มีความปลอดภัย สํานักการช่าง
สาธารณะมีที่เก็บ มากยิ่งขึ้น
รักษาเพื่อให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีและคงทน

และเพื่อความ
ปลอดภัยของ
เครื่องมือเครื่องจักร
ต่าง ๆ จํานวน 1
หลัง
-

-

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง
สํานักการช่าง
แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

51 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
จุกกะเฌอ ซอย 6
(ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
พิกัด 134' 49.16" N10058'16.04"E
132'58.70" N10057'25.41"E

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว
น้ําท่วมขัง
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,227.00
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้น
เดือดร้อนของประชาชน จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

52 โครงการก่อสร้างถนนแอส 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) น้ําท่วมขัง
คอนกรีต กว้าง 7.70-14.00
ถนนสุขาภิบาล 8 (หน้าเครือ 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา
สหพัฒน์) ช่วงแยกบ่อยาง มีความสะดวกรวดเร็ว 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
ถึงสุดเขตเทศบาลฯ
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ น้อยกว่า 21,960.00 ตาราง
(ชุมชนบ้านหนองขาม)
เดือดร้อนของประชาชน เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อ
พิกัด 1306' 5" N10057'37.2"E
พักเดิม จํานวน 74 บ่อ พร้อม
1305'24.6" N10055'18.8"E
ทาสีตีเส้นจราจร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

700,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
จราจรที่ได้มาตรฐาน 2) ประชาชนได้รับความ
ตามแบบแปลนของ สะดวกในการสัญจร
เทศบาลฯ
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

9,000,000

-

-

- ถนน 1 สาย
1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
พร้อมทาสีตีเส้น ท่วมขัง
สํานักการช่าง
จราจรที่ได้มาตรฐาน 2) ประชาชนได้รับความ
ตามแบบแปลนของ สะดวกในการสัญจร
เทศบาลฯ
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

53 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ทางเข้าสถานีสูบน้ําเสีย ข้าง น้ําท่วมขัง
3.00-4.00 เมตร ยาว 60.00
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมี
โรงแป้ง
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00
ละติจูด : 13o05'01.47"น 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
ลองจิจูด : 100o55'09.05" เดือดร้อนของประชาชน ของเทศบาลฯ)
ตะวันออก

200,000

54 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
บริเวณอ่าวอุดม ซอย 16 น้ําท่วมขัง
4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
ละติจูด : 13o07'33"น
ลองจิจูด : 100o53'58.32" 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ตะวันออก
เดือดร้อนของประชาชน

700,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

-

-

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง
แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

55 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม - ก่อสร้างลานจอดรถและ
และระบบระบายน้ํา พร้อม ขังบริเวณลานจอดเดิม ระบบระบายน้ํา พร้อมปรับปรุง
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม ภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร
อาคารศาลาประชาคม
มีความสะดวกรวดเร็ว ศาลาประชาคมอ่าวอุดม และ
อ่าวอุดม และปรับปรุงถนน 3) เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ ปรับปรุงถนนด้านหลังสนาม
ด้านหลังสนามกีฬาแหลมฉบัง ที่เพียงพอ
กีฬาแหลมฉบัง

15,480,000

-

-

1) ระบบระบายน้ํา 1) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม
และถนนสามารถใช้ ขัง
งานได้ตามมาตรฐาน 2) มีความสวยงาม
2) ร้อยละ 80 ของ เหมาะสม
ประชาชนผู้มาใช้ 3) มีสถานที่จอดรถที่
สถานที่มีความ
เพียงพอ
พึงพอใจ

56 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
3.20-4.00 เมตร ยาว 105.00
หนองพังพวย ช่วงซอยข้าง 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
หมู่บ้านพลอยเพลิน
มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 430.00 ตาราง
(ชุมชนบ้านนาใหม่)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร และวางท่อระบายน้ํา Ø
พิกัด 1304' 29.3" N10056'44.1"E
เดือดร้อนของประชาชน 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน
1304'26.2" N10056'45.5"E
6 บ่อ ความยาวรวม 105.00
เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

800,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

57 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
4.80-6.20 เมตร ยาว 131.00
หนองคล้าเก่า ซอย 6 ช่วง 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ซอยข้าง บริษัทแสงจันทร์ มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 734.00 ตาราง
(อภินนท์) (ชุมชนบ้าน
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร และวางท่อระบายน้ํา Ø
หนองคล้าเก่า)
เดือดร้อนของประชาชน 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน
พิกัด 1304' 25.5" N10058'23.9"E
7 บ่อ ความยาวรวม 131.00
1314'21.4" N10058'23.7"E
เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน
ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
รับน้ํา จํานวน 7 จุด พร้อมทาสี
ตีเส้นจราจร(ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

1,100,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนสุขุมวิท ช่วงซอยเม้งเฮง น้ําท่วมขัง
4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
(ชุมชนตลาดอ่าวอุดม)
พิกัด 1307' 18.3" N10055'01.5"E
มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร
1307'18.7" N10054'58.3"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร (ตาม
เดือดร้อนของประชาชน แบบแปลนของเทศบาลฯ)

300,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

59 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ซอยพ่อแท้ 2 (ชุมชนบ้าน น้ําท่วมขัง
4.00-4.50 เมตร ยาว 91.00
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ไร่หนึ่ง)
พิกัด 1305' 59.6" N10058'24"E
มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตาราง
1305'56.9" N10058'24.1"E
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
เดือดร้อนของประชาชน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

290,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

60 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
7.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
จุกกะเฌอ ช่วงแยกข้าง
หมู่บ้านธารทอง (ชุมชน มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 1,201.00 ตารางเมตร
หมู่บ้านแหลมทอง)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60
พิกัด 1304' 50" N10058'27.7"E
เดือดร้อนของประชาชน เมตร (2 ฝั่ง) พร้อมบ่อพัก
1304'48.8" N10058'22.3"E
จํานวน 18 บ่อ ความยาวรวม
340.00 เมตร พร้อมทาสีตีเส้น
จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2,100,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
10.40 เมตร ยาว 283.00 เมตร
ถนนแหลมฉบังสาย 1 ช่วง น้ําท่วมขัง
แยกโอเรีสอร์ทถึงแยกหอพัก 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
เพชรสุพรรณ (ชุมชนหมู่บ้าน มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 2,966.00 ตารางเมตร
แหลมทอง)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร (ตาม
เดือดร้อนของประชาชน แบบแปลนของเทศบาลฯ)

3,600,000

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
6.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร
หนองเทพ ช่วงซอยตรงข้าม 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
หมู่บ้านณัฐกร (ชุมชนบ้าน มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร
หนองมะนาว)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ และวางท่อระบายน้ํา ขนาด
พิกัด 1303' 44.5" N10056'38.9"E
เดือดร้อนของประชาชน Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา
1303'42.8" N10056'34.6"E
จํานวน 7 บ่อ ความยาวมรวม
140.00 เมตร และวางท่อลอด
ข้ามถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน 7 จุด
พร้อมทาสีตีเส้นจราจร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

1,100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

63 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
ถนนทุ่งกราดช่วงข้ามทาง น้ําท่วมขัง
7.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร
รถไฟถึงสามแยกหนองเทพ 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
มีความสะดวกรวดเร็ว น้อยกว่า 889.00 ตารางเมตร
พิกัด 1303' 19.29" N10056'28.94"E 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม
1303'21.33" N10056'32.31"E
เดือดร้อนของประชาชน จํานวน 14 บ่อ พร้อมทาสีตีเส้น
จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

1,700,000

-

-

- ถนน 1 สาย และ
ท่อระบายน้ําที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ท่วมขัง
สํานักการช่าง
2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

64 โครงการก่อสร้างถนนแอส 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ฟัลท์ติกคอมกรีต (โอเวอร์เล) น้ําท่วมขัง
กว้าง 5.50-8.00 เมตร ยาว
ถนนตลาดอุดมกิตต์ ช่วงซอย 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 649.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่บ้านปรีชยา (ชุมชนบ้าน มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,261.00
ชากกระปอก)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้น
พิกัด 1305'36" N10057'17.3"E
เดือดร้อนของประชาชน จราจร (ตามแบบแปลนของ
1305'37.3" N10057'17.8"E
เทศบาลฯ)

1,700,000

-

-

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง
สํานักการช่าง
แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

65 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอมกรีตถนนริม
คลองบ้านนาฝั่งใต้ ช่วง 2
(ชุมชนบ้านนาใหม่)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
น้ําท่วมขัง
กว้าง 3.50-7.00 เมตร ยาว
2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 685.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,534.00
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้น
เดือดร้อนของประชาชน จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2,200,000

66 โครงการก่อสร้างถนนแอส 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
ฟัลท์ติกคอมกรีตถนนริม น้ําท่วมขัง
กว้าง 4.00-7.00 เมตร ยาว
คลองบ้านนาฝั่งเหนือ ช่วง 2 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 678.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ชุมชนบ้านนาใหม่)
มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,940.00
พิกัด 1304' 13.11" N10055'35.21"E 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้น
1304'16.48" N10055'58.88"E
เดือดร้อนของประชาชน จราจร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

2,200,000

พิกัด 1304' 12.05" N10055'35.67"E
1304'15.39" N10055'56.56"E

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง
สํานักการช่าง
แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

-

-

- ถนน 1 สาย ที่ได้ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
มาตรฐานตามแบบ ท่วมขัง
แปลนของเทศบาลฯ 2) ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
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งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
พร้อมรางวี และวางท่อระบาย น้ําท่วมขัง
รางวี กว้าง 6.00 เมตร ยาว
น้ําถนนหนองสะเดา ซอย 3 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หนองมะนาวกลาง) ช่วง มีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 774.00
ซอยน้าสมชาย (ชุมชนบ้าน 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ตารางเมตร และวางท่อระบาย
หนองมะนาว)
เดือดร้อนของประชาชน น้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
พิกัด 1303' 10.0" N10056'48.3"E
จํานวน 7 บ่อ ความยาวมรวม
1303'06.7" N10056'45.8"E
129.00 เมตร และวางท่อลอด
ข้ามถนน ขนาด Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักรับน้ํา จํานวน 7
จุด พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย พร้อม 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา
รางวี และท่อระบาย ท่วมขัง
น้ําที่ได้มาตรฐาน

ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
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2) ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1) เพื่อแก้ไขปัญหา
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
และวางท่อระบายน้ํา ถนน น้ําท่วมขัง
5.00-6.00 เมตร ยาว 164.00
จุกกะเฌอ ซอย 5 ช่วงข้าง 2) เพื่อช่วยให้การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ฟาร์มไก่สมบัติ (ชุมชนบ้าน มีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตาราง
จุกกะเฌอ)
3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ เมตร และวางท่อระบายน้ํา
พิกัด 1304' 55.73" N10058'21.46"E เดือดร้อนของประชาชน Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
1304'55.07" N10058'26.06"E
จํานวน 9 บ่อ ความยาวรวม
164.00 เมตร และวางท่อลอด
ข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อม
บ่อรับน้ํา จํานวน 9 จุด พร้อม
ทาสีตีเส้นจราจร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ถนน 1 สาย และ 1) ไม่เกิดปัญหาน้ํา

ท่วมขัง
มาตรฐานตามแบบ 2) ประชาชนได้รับความ
แปลนของเทศบาลฯ สะดวกในการสัญจร
3) บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ท่อระบายน้ําที่ได้
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หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.3 ขยายเขตวางท่อประปา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อแก้ปัญหาการขาด - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
บริเวณถนนอ่าวอุดม ช่วง แคลนน้ําสําหรับการ
HDPE Ø 110 มม. ความยาว
ซอยเขาพุ (บ้านลุงสมศักดิ์) อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า 32 เมตร
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)

30,000

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มีน้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

2 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อแก้ปัญหาการขาด - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
HDPE Ø 110 มม. ความยาว
บริเวณซอยป้าแกะ (หนอง แคลนน้ําสําหรับการ
สะเดา) (ชุมชนบ้านหนอง อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า 651 เมตร
มะนาว)

600,000

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มีน้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

3 โครงการขยายเขตประปา

2,000,000

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มีน้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

- เพื่อแก้ปัญหาการขาด - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
บริเวณเขาน้ําซับข้างการไฟฟ้า แคลนน้ําสําหรับการ
HDPE Ø 225 มม. ความยาว
อ่าวไผ่
อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า 1,350 เมตร
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.3 ขยายเขตวางท่อประปา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อแก้ปัญหาการขาด - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
บริเวณเนินไร่ 2 (ซอยป้ามะลิ) แคลนน้ําสําหรับการ
HDPE Ø 110 มม. ความยาว
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า 260 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4 โครงการขยายเขตประปา

280,000

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มีน้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

5 โครงการขยายเขตประปา

300,000

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มีน้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

6 โครงการขยายเขตประปา

240,000

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
ครัวเรือนที่มีน้ํา สําหรับอุปโภค-บริโภค
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

- เพื่อแก้ปัญหาการขาด - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
บริเวณซอยไพลินเนอสเซอรี่ แคลนน้ําสําหรับการ
HDPE Ø 110 มม. ความยาว
บ้านชากยายจีน
อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า 230 เมตร
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)
- เพื่อแก้ปัญหาการขาด - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
บริเวณถนนเส้นหนองเทพ แคลนน้ําสําหรับการ
HDPE Ø 110 มม. ความยาว
(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า 240 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.4 พัฒนาระบบจราจร

โครงการ

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร (เหลือง-เขียว-แดง)
บริเวณสี่แยกบ้านนายก
ถนนแหลมฉบังเหนือ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจราจรบน
ถนนแหลมฉบังเหนือ
บริเวณสี่แยกบ้านนายก
มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
(เหลือง-เขียว-แดง) ตามแบบ
ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง จํานวน 6 ต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้รับความ
ประชาชนได้รับ สะดวกและปลอดภัย
ความปลอดภัยทาง มากยิ่งขึ้น
ถนน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างครบวงจรตลอดจนการลดมลภาวะ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเล โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน และสามารถนําผลพลอยได้จากการดําเนินงานมาใช้ประโยชน์

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงอาคาร

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน พร้อมระบบไฟฟ้า สํานักงาน พร้อมระบบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงอาคารห้องชั่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,400,000

น้ําหนักมูลฝอย พร้อมระบบ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 95 ของ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- อาคารห้องชั่งน้ําหนัก

งานกําจัดฯ

อาคารห้องชั่งน้ําหนัก มูลฝอยได้รับการปรับปรุง

ภายในศูนย์กําจัดมูลฝอย

ไฟฟ้าภายในศูนย์กําจัดมูล ไฟฟ้าภายในศูนย์กําจัดมูลฝอย

มูลฝอย พร้อมระบบ ในส่วนที่เสียหายให้

ของเทศบาลฯ

ฝอยให้สามารถใช้งานได้ ของเทศบาลฯ

ไฟฟ้ามีความมั่นคง สามารถใช้งานได้อย่าง

อย่างมีประสิทธิภาพ

แข็งแรงได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

มีความปลอดภัย

-2(1)-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลฯ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพื่อให้เขตเทศบาลฯ
ภายในสวนสาธารณะ
มีสภาพน่าเที่ยวชมและมี
บริเวณตรงข้ามหอพักเพชร ความสวยงาม
สุพรรณ

2 โครงการปรับปรุงระบบ
สปริงเกอร์ ในสวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร
2) ก่อสร้างป้าย ประตู รั้ว
คอนกรีตโดยรอบ
3) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา
ระบบระบายน้ํา
4) ก่อสร้างห้องน้ําชาย-หญิง
5) ก่อสร้างลานออกกําลังกาย
6) จัดสวนปลูกต้นไม้ ซุ้ม
พักผ่อน

- เพื่อให้สวนเฉลิมพระ - ปรับปรุงระบบสปริงเกอร์
เกียรติฯ มีต้นไม้ในสภาพ ใหม่ทั้งหมดในสวนเฉลิม
น่าเข้าไปเที่ยวชมและมี พระเกียรติ 80 พรรษา
ความปลอดภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000

4,000,000

-2(2)-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ภูมิทัศน์ภายใน
สวนสวยงามที่ได้
มาตรฐานฯ ตาม
แบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ประชาชนที่เข้ามา

สํานักการช่าง

เที่ยวมีความเพลิดเพลิน

ประทับใจ
2) สภาพแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาลฯ
ดีขึ้น

- ต้นไม้ต่าง ๆ ใน - เพื่อให้ต้นไม้ในสวน งานสวนสาธารณะ
สวนเฉลิมเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติฯ มี
สํานักการช่าง
มีระบบการดูแลที่มี ลําต้นสวยงามออกดอก
คุณภาพและสะดวก สวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์
- เพื่อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และสื่อ ให้โรงเรียนในการจัดการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เรียนการสอนและบริการ
นักเรียนอย่างพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด
อะคริลิคมือจับชนิดบิด จํานวน
4 ตู้ ๆ ละ 10,500 บาท
2) จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต แบบ
บานเลื่อนกระจกมือจับแบบ
ฝังภายในมีชั้นปรับระดับ 2
อัน จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,600
บาท
3) จัดซื้อตู้บานเหล็กบานทึบ
5 ฟุต ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ
มือจับแบบฝังภายในชั้นปรับ
ระดับได้ 2 อัน จํานวน 5 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42,000

-

-

18,400

-

-

27,500

-

-

-4(1)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- โรงเรียนมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและ
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- โรงเรียนมีสื่อการสอน ร.ร เทศบาล 1
และครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
กองการศึกษา
สามารถจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม
กระจกและเก้าอี้ จํานวน 10
ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
5) จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น จํานวน 10
ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
6) จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
มีหูลิ้นชัก จํานวน 6 ตู้ ๆ ละ
7,900 บาท
7) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม
ขนาด 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้
ตู้ละ 4,300 บาท
8) จัดซื้อตู้ไม้เก็บอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

55,000

-

-

47,400

-

-

8,600

-

-

39,000

-

-

-4(2)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 200 ซม. จํานวน 3
ตู้ ๆ ละ 13,000 บาท
9) จัดซื้อตู้ไม้เก็บสารเคมี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

52,500

-

-

15,000

-

-

25,000

-

-

32,000

-

-

40,000

-

-

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม.

ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่
น้อยกว่า 200 ซม. จํานวน 5
ตู้ ๆ ละ 10,500 บาท
10) จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว
บิกฟุต จํานวน 1 ตู้
11) จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิว
บิกฟุต จํานวน 1 ตู้
12) จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
แบบทําลายครั้งละไม่น้อยกว่า
20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง
13) จัดซื้อเครื่องขัดพื้นปูน
พื้นหินระบบเฟืองขับเคลื่อน

-4(3)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ด้วยความเร็ว 175 รอบต่อนาที

ขนาด 12-20 นิ้ว จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท
14) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ
ขนาด 30,000 บีทียู พร้อม
อุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง
จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท
15) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอลความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 300x400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
16) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ
เร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง

603,000

-

-

130,000

-

-

120,000

-

-

-4(4)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17) จัดซื้อเครื่องปั่นกําลัง
มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์
ความจุไม่น้อยกว่า 2.2 ลิตร
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 9,000
บาท
18) จัดซื้อเครื่องวัดแรงบีบมือ
แบบตัวเลข จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 18,800 บาท
19) จัดซื้อป้ายบอกคะแนน
วอลเลย์บอล/ตะกร้อ/บาส/แบด
แบบมีขาตั้ง จํานวน 3 ป้าย ๆ
ละ 9,000 บาท
20) จัดซื้อโต๊ะปิงปองแบบกลาง
แจ้งขนาดของโต๊ะเมื่อกางออก
ยาวไม่น้อยกว่า 2.74 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 1.52 เมตร
สูงไม่น้อยกว่า 0.76 เมตร มีล้อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000

-

-

37,600

-

-

27,000

-

-

32,000

-

-

-4(5)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดใหญ่ 4 ล้อ สามารถ
เคลื่อนย้ายสะดวก จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 16,000 บาท
21) จัดซื้อโต๊ะปิงปองในร่ม
ขนาดโต๊ะเมื่อกางออก กว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.53 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 2.74 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 0.76 เมตร จํานวน
5 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท
22) จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพลาสติก
ขนาด 40x60 ซม.พร้อมเก้าอี้
จํานวน 300 ชุด ๆ ละ 2,500
บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

40,000

-

-

750,000

-

-

-4(6)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาโสตทัศนูป- 1) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
กรณ์
การประชาสัมพันธ์ที่ทัน
สมัยเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน
2) เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการพูด
และการแสดงออก
3) เพื่อให้ระบบการเรียน
การสอนของโรงเรียน
ทันสมัยในด้านการใช้
เทคโนโลยี เช่น วีดีทัศน์
โทรทัศน์

- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080
พิกเซล พร้อมติดตั้งในห้องเรียน
และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอม
พิวเตอร์ จํานวน 60 ชุด ๆ ละ
15,000 บาท

900,000

-

-

- ทรัพย์สินที่จัดหา 1) โรงเรียนมีระบบการ ร.ร เทศบาล 2
เพื่อใช้งานโสตทัศนูป ประชาสัมพันธ์และ
กองการศึกษา
กรณ์ จํานวน 60 ชุด เทคโนโลยีการจัด
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย
2) โรงเรียนมีสื่อที่เพียง
พอและเหมาะสมต่อ
ความต้องการใช้งาน
ของโรงเรียนและ
นักเรียน

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์
- เพื่อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และสื่อ ให้โรงเรียนในการจัดการ
สนับสนุนการเรียนการสอน เรียนการสอนและบริการ
นักเรียนอย่างพอเพียง

1) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
จํานวน 72 ตัว ๆ ละ 2,500
บาท
2) จัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย
เจาะปูน เจาะโลหะได้ กําลังไฟ

180,000

-

-

19,000

-

-

- อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้และสื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอนที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียน
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1) โรงเรียนมีครุภัณฑ์ ร.ร เทศบาล 2
เพียงพอและเหมาะสม กองการศึกษา
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สูงถึง 18 โวลท์ มีไฟส่องสว่าง
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500
บาท
4 โครงการจัดหาอุปกรณ์
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และสื่อ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน
และบริการให้แก่นักเรียน
และครู

1) จัดซื้อเครื่องดนตรี จํานวน
1 ชุด ประกอบด้วย
- อัลโตแซกโซโฟน 2 เครื่อง
- เทเนอร์แซกโซโฟน 2 เครื่อง
- บีแฟลต ทรัมเป็ต 12 เครื่อง
- เมโลโฟนมาร์ชชิ่ง 6 เครื่อง
- ทูบามาร์ชชิ่ง 2 เครื่อง
2) จัดซื้อรถตู้ 16 ที่นั่ง เครื่อง
ยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
3,000 ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดา
จํานวน 1 คัน
3) จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า
13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้

ตัวชี้วัด
(KPI)
การสอน จํานวน
2 รายการ

2,050,000

-

-

1,600,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
2) นักเรียนมีอุปกรณ์
ในการเรียนอย่าง
เพียงพอและทันสมัย

- ความพึงพอใจ 1) นักเรียน และครู
ร.ร เทศบาล 3
ที่มีวัสดุ อุปกรณ์ ได้รับการบริการจัดหา กองการศึกษา
ครุภัณฑ์สนับสนุน อุปกรณ์ครุภัณฑ์
การจัดการเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
การสอนเพียงพอต่อ เพื่อใช้ในการจัดการ
การใช้งาน ร้อยละ เรียนการสอน
73
2) นักเรียน และครู
ได้รับความสะดวกใน

การเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ

19,000
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-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อเลื่อยจิกซอร์ไฟฟ้า
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 6,600
บาท
5) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ 1) เพื่อใช้ในการประสบ 1) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด การณ์การเรียนรู้และการ เคลื่อนย้ายพกพา จํานวน 8
เทศบาลนครแหลมฉบัง
จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ชุด ๆ ละ 20,000 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก
8 แห่ง
2) เพื่อใช้ในการสนับสนุน และเก้าอี้ทํางานชนิดมีล้อเลื่อน
การจัดประสบการณ์การ มีที่ท้าวแขนสามารถปรับระดับ
เรียนรู้ของครูสําหรับเด็ก ได้ มีพนักพิงระดับศีรษะบุหนัง
ภายในห้องเรียน
เทียม จํานวน 8 ชุด ๆ ละ
14,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26,400

-

-

150,000

-

-

160,000

-

-

112,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) เด็กมีความรู้ความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานการศึกษา
ปฐมวัย
มีเครื่องมือเครื่องใช้ เข้าใจในบทเรียนได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่งผล กองการศึกษา
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
เหมาะสมตามวัย
ปฏิบัติงานและ
2) ครูมีความสะดวก
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ ในการปฏิบัติงานส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพ
ภาพเพิ่มขึ้น
ต่อการจัดประสบการณ์
ร้อยละ 90
การเรียนรู้ของเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

4 การพัฒนาด้านสังคม
4.2 ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิดมี
ล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน สามารถ
ปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับ
หลัง บุหนังเทียมทั้งตัว จํานวน
8 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท

6 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน- เพื่อปรับปรุงและซ่อม - ปรับปรุงอาคารประกอบ
อาคารประกอบ
แซมอาคารเรียนอาคาร (อาคารทรัพย์ปัญญา)
ประกอบให้เหมาะสมแก่ 1) ปรับปรุงห้องควบคุมเสียง
การเรียนการสอนและเกิด 2) ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและ
ความปลอดภัยแก่นักเรียน ลําโพงพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน
เครื่องเสียง
3) ปรับปรุงด้านหลังและด้าน
ข้างอาคารเป็นห้องพัสดุ
4) ซ่อมแซมหลังคาและทาสี
อาคาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48,000

-

-

1,500,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

- อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
สามารถใช้งานได้
ร้อยละ 70

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-นักเรียนและครูได้รับ ร.ร เทศบาล 3
ความสะดวกในการจัด กองการศึกษา
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและเกิดประสิทธิ
ภาพในการเรียนรู้มาก
ขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 1) เพื่อเปลี่ยนวิธีการบําบัด
ประจําสระว่ายน้ําแหลมฉบัง น้ําของสระว่ายน้ํา
แหลมฉบังจากการใช้
คลอรีนเป็นเกลือ
2) เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยทางกายภาพ
ต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้ํา
3) เพื่อป้องกันการสึกหรอ
จากสารเคมีของสระว่ายน้ํา

- จัดซื้อเครื่องผลิตคลอรีน
เกลือสําหรับสระว่ายน้ําขนาด
มาตรฐานปริมาตรน้ําไม่น้อยกว่า
500 ลบ.ม. พร้อมกล่องวัดค่า
pH พร้อมติดตั้ง (1 ชุด มี 4
เครื่อง) จํานวน 1 ชุด

800,000

-

-

- มีเครื่องผลิต
1) ประชาชนผู้มาใช้
งานกีฬาฯ
คลอรีนเกลือสําหรับ บริการได้รับความ
กองการศึกษา
เปลี่ยนวิธีการบําบัด ปลอดภัยจากสารเคมี
ของสระว่ายน้ํา 2) ยืดอายุการใช้งาน
แหลมฉบัง จํานวน ของสระว่ายน้ํา รวมไป
1 เครื่อง
ถึงวัสดุอุปกรณ์ใน
สระว่ายน้ํา

2 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 1) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ให้
ประจําศูนย์ฟิตเนสแหลมฉบัง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชน
2) เพื่อให้การบริการของ
ศูนย์ฟิตเนสแหลมฉบังมี
ความพร้อมและทันสมัย
ด้านสาธารณูปโภค

1) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ
ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้าและติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน ขนาด 30,000
บีทียู พร้อมอุปกรณ์และพร้อม

10,500

-

-

402,000

-

-

1) มีปั๊มน้ําอัตโนมัติ
ที่ทดแทนเครื่องเก่า
ที่ชํารุดไม่สามารถ
ใช้งานได้ จํานวน
1 เครื่อง
2) มีเครื่องปรับ
อากาศที่ทดแทน

-4(11)-

1) มีครุภัณฑ์เพียงพอ
งานกีฬาฯ
ต่อการปฏิบัติงานและ กองการศึกษา
การบริการประชาชน
2) การบริการของ
ศูนย์ฟิตเนสแหลมฉบัง
มีความพร้อมและ
ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้ง จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
40,200 บาท
3) จัดซื้อเครื่องก้าวเดินขึ้นเขา
จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องจักรยานนั่งพิง
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
320,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามอก
จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องบริหารกล้าม
เนื้อหัวไหล่ จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องบริหารกล้าม
เนื้อหลังส่วนบน จํานวน 1
เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องบริหารกล้าม
เนื้อหน้าท้อง จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

440,000

-

-

640,000

-

-

425,000

-

-

395,000

-

-

395,000

-

-

351,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
เครื่องเก่าที่เสื่อม
คุณภาพ จํานวน 10
เครื่อง
3) มีเครื่องออก
กําลังกายที่ทันสมัย
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
จํานวน 6 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ - เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ประจํางานกีฬาและ
สําหรับใช้ในการดําเนิน
นันทนาการ
โครงการต่าง ๆ ของงาน
กีฬาและนันทนาการ

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทาง 1) เพื่อให้สวนสาธารณะ
ด้านกีฬา ให้แก่ประชาชน มีอปุ กรณ์ที่ออกกําลังกาย
ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ แบบหลากหลาย
2) เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1) จัดซื้อกล่องรับสัญญาณ
ไมโครโฟนไร้สาย มีไมโครโฟน
ไร้สายแบบหนีบ 1 คู่ และ
แบบครอบศีษะ 1 คู่ จํานวน
2 ชุด ๆ ละ 9,400 บาท
2) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนย้ายพกพา จํานวน
2 ตัว ๆ ละ 20,000 บาท

18,800

-

-

40,000

-

-

1) จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
พร้อมติดตั้ง (บริเวณริมทะเล
อ่าวอุดม) จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อชุดบาร์โหน 3 ระดับ
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 80,000 บาท
3) จัดซื้อชุดบาร์คู่ จํานวน 3
ชุด ๆ ละ 80,000 บาท

2,000,000

-

-

240,000

-

-

240,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีกล่องรับ
สัญญาณไมโครโฟน
ไร้สาย จํานวน 2 ชุด
2) มีเครื่องขยาย
เสียงแบบเคลื่อน
ย้ายพกพา จํานวน
2 ชุด

- งานกีฬาและ
งานกีฬาฯ
นันทนาการมีวัสดุ
กองการศึกษา
ครุภัณฑ์พร้อมสําหรับ
การดําเนินโครงการ
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ประชาชนมี
เครื่องใช้ที่ครบครัน
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
สามารถออกกําลัง
กายได้หลากหลาย
รูปแบบของท่า

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ งานสวนสาธารณะ
เพียงพอต่อการบริการ สํานักการช่าง
ประชาชน
2) ทําให้การออกกําลัง
กายมีความรวดเร็วมี
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อสถานีออกกําลังกาย
กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 8
สถานี จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
1,771,500 บาท

5 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม - ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ํา
และห้องรับรองใต้อัฒจันทร์ ห้องน้ําและห้องรับรองใต้ และห้องรับรองใต้อัฒจันทร์
อัฒจันทร์สนามกีฬา
สนามกีฬาแหลมฉบัง
สนามกีฬาแหลมฉบัง (ตาม
แหลมฉบังรองรับการใช้งาน แบบแปลนของเทศบาลฯ)
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
สนามกีฬา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3,543,000

-

-

ออกกําลังกาย

1,700,000

-

-

- มีห้องน้ําและ
- มีห้องน้ํา และห้อง
งานกีฬาฯ
ห้องรับรองใต้
รับรองใต้อัฒจันทร์
กองการศึกษา
อัฒจันทร์สนามกีฬา สนามกีฬาแหลมฉบัง
สามารถใช้งานได้ดี ที่ทันสมัย รองรับการ
มีประสิทธิภาพ ใช้งานของเด็ก เยาวชน
ร้อยละ 100
และประชาชนที่มาใช้
บริการสนามกีฬาได้
อย่างเหมาะสมและ
ถูกหลักอนามัย
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่

ที่

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

โครงการ

6 โครงการก่อสร้างรั้วสนาม
กีฬาแหลมฉบัง

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
สนามกีฬาแหลมฉบัง
ให้มีความปลอดภัยและ
สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็กด้านหน้าสนามกีฬา
แหลมฉบัง (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีรั้วสนามกีฬา
ที่สวยงามและ
ปลอดภัย จํานวน
1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สนามกีฬาแหลมฉบัง งานกีฬาฯ
มีความสวยงามและ
กองการศึกษา
มีความปลอดภัยแก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ที่มาใช้บริการสนาม
กีฬาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

โครงการ

1 เงินอุดหนุนอําเภอศรีราชา
โครงการพระราชพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาค
อําเภอศรีราชา

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่อําเภอศรีราชาได้ร่วม
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
อย่างสมพระกียรติ
2) เพื่ออํานวยความ
สะดวกและทําให้งาน
พระราชพิธีเป็นไปด้วย
ความราบรื่น
3) เพื่อรวมจิตใจของ
ชาวศรีราชาเป็นหนึ่งเดียว
ในการน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรค์
คาลัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนงบประมาณให้อําเภอ
ศรีราชาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ก่อสร้างและตกแต่ง
สถาปัตยกรรมพระเมรุจําลอง
2) จัดทําจุดถวายดอกไม้จันทน์
3) ติดตั้งแสงไฟประดับ ตกแต่ง
พระเมรุจําลองจุดถวายดอกไม้
จันทน์
4) ปรับภูมิทัศน์รอบพระเมรุ
จําลองจุดถวายดอกไม้จันทน์
5) จัดทําด้านประชาสัมพันธ์
และการจัดนิทรรศการ
6) การจัดหาอาหารเครื่องดื่ม
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่มา
ร่วมงาน
7) จัดพิธีสงฆ์และพิธีทางโบราณ
ประเพณีที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชนในพื้นที่
อําเภอศรีราชาได้มี
โอกาสเข้าร่วมพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์
ไม่น้อยกว่า
150,000 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1) พิธีถวายดอกไม้
จันทน์ส่วนภูมิภาคของ
อําเภอศรีราชามีความ
สมพระเกียรติสวยงาม
2) พิธีถวายดอกไม้
จันทน์ส่วนภูมิภาคของ
อําเภอศรีราชาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
3) ประชาชนผู้มาร่วม
พิธีมีความตราตรึงและ
ประทับใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ที่ทําการชุมชนบ้านนาเก่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ประชาชนใน

- ปรับปรุงต่อเติมที่ทําการ
ชุมชนและในเขตเทศบาลฯ ชุมชนบ้านนาเก่า โดย
ได้มีสถานที่ทํากิจกรรมจัด ปรับปรุงห้องน้ําเดิม,ต่อเติมหน้า
ประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ อาคาร ,ติดแอร์ 16,000 BTU
ที่ทันสมัย
จํานวน 2 ตัว ,ฉาบปิดช่องลม
หลังอาคาร ,ทําบันไดหน้า
อาคาร ,ปูกระเบื้อง ,เปลี่ยน
หลังคาเมทัลชีท ฉนวนฝ้ายิบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

480,000

-

-

- ประชาชนในเขต
ชุมชนและในเขต
เทศบาลฯ ได้มี
สถานที่ทํากิจกรรม
จัดประชุม อบรม
สัมมนาต่าง ๆ
ร้อยละ 80

- ประชาชนได้รับความ งานบริหารทั่วไป
สะดวกในการติดต่อ กองสวัสดิการสังคม
ประสานงานกับชุมชน
และใช้เป็นสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม

800,000

-

-

- อํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนได้มี
ทางเท้า

- ประชาชนได้รับการ งานบริหารทั่วไป
อํานวยความสะดวก กองสวัสดิการสังคม
ในการใช้ศาลาประชาคม

ซัมลายเรียบ ,เทคานคอดิน

ถมดิน ,เทพื้นหน้า ,ระบบไฟ
ทาสีใหม่ทั้งอาคาร
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพื่อให้มีทางเดินสะดวก - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
รอบบริเวณศาลาประชาคม บริเวณด้านข้าง และโดย ศาลาประชาคม ประกอบด้วย
ไร่หนึ่ง
รอบศาลาประชาคม
1) เทคอนกรีตทางเดินเท้า
บริเวณด้านข้าง และโดยรอบ
ศาลาประชาคม
2) ปูตัวหนอนทางเดินเท้า
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ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 พัฒนา จัดตั้ง และสนับสนุนให้มีที่ทําการชุมชนหรือศาลาอเนกประสงค์

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1) เพื่อปรับปรุงอาคารให้
และต่อเติมศาลาประชาคม สวยงามเป็นสัดส่วน
อ่าวอุดม
2) เพื่อปรับปรุงอาคารให้
ใช้งานได้หลากหลาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) ปรับปรุงห้องรับรองภายใน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
997,200

-

-

400,000

-

-

อาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม

2) ปรับปรุงศาลาประชาคม
อ่าวอุดม โดยกั้นเป็นห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงพื้นที่
บริเวณที่เตรียมอาหาร
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ตัวชี้วัด
(KPI)
- ประชาชนที่มาใช้
บริการศาลา
ประชาคมอ่าวอุดม
มีความสะดวก
มากขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ผู้มาใช้บริการได้รับ
ความสะดวกในการ
ประชุมและทํากิจกรรม
มากขึ้น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้สอยภายใน
พื้นที่

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของสํานัก
การคลัง

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มี
พนักพิงระดับหลัง มีที่ท้าวแขน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
352,000

-

-

27,500

-

-

54,000

-

-

มีล้อเลื่อน ขาอลูมิเนียมขัดเงา

ปรับระดับได้ จํานวน 64 ตัว
ตัวละ 5,500 บาท
2) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มี
พนักพิงระดับหลัง ไม่มีที่
ท้าวแขน มีล้อเลื่อน ขาเหล็ก
ชุบโครเมียม ปรับระดับได้
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 5,500
บาท
3) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 3
เครื่องๆ ละ 18,000 บาท

-6(4)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สํานักการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
2 ชั้น 20 ช่อง แนวตั้ง จํานวน
2 ตู้ ๆ ละ 3,300 บาท
5) จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
(มอก.) จํานวน 8 ตู้ ๆ ละ
5,500 บาท
6) จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิว
อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด
7) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ชนิดไม้ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ
3,800 บาท
8) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,600

-

-

44,000

-

-

250,000

-

-

11,400

-

-

36,000

-

-

บานเลื่อนกระจก พร้อมขารองตู้

วางเอกสารได้ 2 ชั้น จํานวน
6 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/
นาที จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
120,000 บาท
10) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/
นาที จํานวน 1 เครื่อง
11) จัดซื้อเครื่องผลิตฉลาก
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่าน USB ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 360 DBI
ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
20 มิลลิเมตร/วินาที จํานวน
1 เครื่อง
12) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วย
ความจํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000

-

-

250,000

-

-

20,000

-

-

44,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ละ 22,000 บาท
13) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน 1 ตัว
14) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
6,000 บาท
15) จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
หน้าจอ LCD แสดงผล 16
หลัก ปรับระดับเสียงกริ่งและ
เสียงสนทนาได้ จํานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท
16) จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย
หน้าจอ LCD สนทนาได้ โดย
ไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ และ
โทรทวนซ้ําหมายเลข โทรออก
ล่าสุดได้ จํานวน 21 เครื่อง ๆ
ละ 2,200 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,500

-

-

12,000

-

-

11,100

-

-

46,200

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอลความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
จํานวน 10 กล้อง ๆ ละ
14,000 บาท
18) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 พิกเซล ขนาด
60 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
19) จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
สามารถแสดงผลการวัดระยะ
ทางได้ไม่น้อยกว่า 9,999.9
เมตร วัดระยะได้ทั้งระบบ
เดินหน้าและถอยหลัง จํานวน
6 อัน ๆ ละ 5,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000

-

-

37,000

-

-

30,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
20) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000

-

-

131,000

-

-

126,000

-

-

19 นิ้ว) จํานวน 15 เครื่อง ๆ

ละ 30,000 บาท
21) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ แบบ ALL IN 1 ประมวล

ผลประสิทธิภาพสูง (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) พร้อม
คีย์บอร์ดและเมาส์ปากกา
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 65,500
บาท
22) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 21,000
บาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
23) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) จํานวน 13 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท
24) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 11
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท
25) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
26) จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2 จํานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท
27) จัดซื้อฮาร์ดดิสต์ ความจุ
4.0 TB 3.5 นิ้ว ชนิดพกพา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
195,000

-

-

30,800

-

-

58,000

-

-

145,000

-

-

42,500

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ภายนอกต่อแบบ USB 3.0
จํานวน 5 ลูก ๆ ละ 8,500
บาท
28) จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 1 จํานวน 1 ตัว
29) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 23 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท
30) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจกสูงไม่น้อยกว่า 6 ฟุต
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6,200

-

-

87,400

-

-

13,000

-

-

-6(11)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
31) จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์

4 ชั้นโล่งสูงไม่น้อยกว่า 6 ฟุต
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000
บาท
32) จัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาว
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
33) จัดซื้อเครื่องเจาะรูเอกสาร
ระบบไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
34) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
35) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สําหรับ
พิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

-

-

37,450

-

-

64,200

-

-

34,000

-

-

50,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

2 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารงานทั่วไปฯ สํานัก
การสาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิด
มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขนสามารถ
ปรับระดับได้ มีพนักพิงหลัง
จํานวน 15 ตัว ๆ ละ 3,800
บาท
2) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม
กระจกและเก้าอี้ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 12,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ
เร็ว 40 แผ่นต่อนาที จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 300X400
จุดตารางนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
57,000

-

-

24,000

-

-

360,000

-

-

130,000

-

-

-6(13)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- พนักงานมี
1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงาน
และมีประสิทธิภาพใน
สามารถปฏิบัติ
การปฏิบัติงาน
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ
95

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 400X400
จุดตารางนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด
4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ
8,000 บาท
7) จัดซื้อโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ
ชนิดมีสาย จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,000 บาท
8) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000

-

-

32,000

-

-

6,000

-

-

60,000

-

-

19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 30,000 บาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท
10) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 15,000 บาท
11) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,400

-

-

30,000

-

-

7,600

-

-

-6(15)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

3 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
สุขาภิบาลฯ สํานักการ
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน

ระบบพวงมาลัยหมุนแบบ
รางลอย ประกอบด้วย
ตู้เหล็ก 5 ตู้ จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

60,000

-

-

7,900

-

-

12,000

-

-

19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 30,000 บาท
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จํานวน 1
เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง

-6(16)-

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท
6) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,600

-

-

7,600

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
รักษาความสะอาดและกําจัด
มูลฝอย สํานักการสาธารณ
สุขฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000

-

-

1,075,000

-

-

30,000

-

-

17,000

-

-

แบบถังคอนเทรนเนอร์ ขนาด
8 ลบ.ม. พร้อมถัง จํานวน 5 ใบ
จํานวน 1 คัน
2) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 3,000
ซีซี จํานวน 1 คัน

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรค สํานักการ
สาธารณสุขฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จํานวน 1
เครื่อง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

1) มีเครื่องมือเครื่อง
ฝ่ายรักษา
ใช้เพียงพอต่อการ
ความสะอาดและ
ปฏิบัติงาน
กําจัดมูลฝอย
2) เพิ่มความคล่องตัว
สํานักการ
และมีประสิทธิภาพใน
สาธารณสุขฯ
การปฏิบัติงาน

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

1) มีเครื่องมือเครื่อง
งานส่งเสริม
ใช้เพียงพอต่อการ
สุขภาพ
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายส่งเสริม
2) เพิ่มความคล่องตัว ป้องกันควบคุมโรค
และมีประสิทธิภาพใน
สํานักการ
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด
5) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,800

-

-

3,800

-

-

896,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันควบคุมโรค ฝ่าย
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ
ลําโพงฮอร์น 4 ตัว พร้อมติดตั้ง
พอต่อการปฏิบัติงาน
ในรถยนต์ จํานวน 1 ชุด
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

10,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

1) มีเครื่องมือเครื่อง
งานป้องกัน
ใช้เพียงพอต่อการ
สุขภาพควบคุมโรค
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายส่งเสริม
2) เพิ่มความคล่องตัว ป้องกันควบคุมโรค
และมีประสิทธิภาพใน
สํานักการ
การปฏิบัติงาน
สาธารณสุขฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

32,000

-

-

20,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สํานักการสาธารณสุขฯ

7 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานสัตว
แพทย์ สํานักการสาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

1) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

2) จัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์
ชนิดตั้งพื้นมีล้อเลื่อน จํานวน
1 อัน
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งานสัตวแพทย์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

7,900

-

-

450,000

-

-

27,500

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95

19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง
8 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุข 1
(หนองขาม)

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ 1) จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

สําหรับการปฏิบัติงานและ จุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ ขนาด
การให้บริการประชาชน ความจุ 100 ลิตร จํานวน 1
2) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่อง
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
2) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานชนิด
ทันสมัยให้บริการด้าน มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขนขา
สาธารณสุข
อลูมิเนียมปัดเงาสามารถปรับ
ระดับได้ เบาะบุฟองน้ําหุ้ม
หนังเทียม มีพนักพิงระดับหลัง
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 5,500
บาท
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- พนักงานมี
1) ศูนย์บริการ
เครื่องมือเครื่องใช้ สาธารณสุขมีเครื่องมือ
ที่ครบครันและ
เครื่องใช้สําหรับการให้
เพียงพอต่อการ บริการประชาชนอย่าง
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ
สามารถปฏิบัติ
2) ประชาชนได้รับ
งานให้มีประสิทธิ บริการที่ดี เกิดความ
ภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ พึงพอใจ
95

งานศูนย์ฯ 1
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเก้าอี้พักคอยที่นั่งทํา
จากพลาสติกขึ้นรูปโครงทํา
จากเหล็กพื้นสีดําขาทําจาก
เหล็ก แถวละ 4 ที่นั่ง จํานวน
3 แถว ๆ ละ 7,000 บาท
4) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ
3 ชิ้น จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,500 บาท
5) จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ
ติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จํานวน
1 เครื่ง
6) จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21,000

-

-

11,000

-

-

3,500

-

-

20,000

-

-

64,800

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท
8) จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติ
แรงดันสูงพร้อมติดตั้ง จํานวน
1 เครื่อง
9) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

35,000

-

-

60,000

-

-

5,600

-

-

7,600

-

-

19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 30,000 บาท
10) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท
11) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

9 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุข 2
(ทุ่งกราด)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆละ 3,800 บาท
12) จัดซื้อถังสแตนเลสกลม
มีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า
12x15 นิ้ว เปิดโดยใช้เท้า
เหยียบ เป็นถังสแตนเลส 2
ชั้น จํานวน 1 ใบ

4,000

-

-

1) เพื่อคุ้มครองทุกชีวิตไป 1) จัดซื้ออุปกรณ์ติดตามและ

15,000

-

-

23,000

-

-

ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
และทันถ่วงที
2) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

บันทึกข้อมูลการใช้รถ (GPS)
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- พนักงานมี
1) หน่วยกู้ชีพนคร
เครื่องมือเครื่องใช้ แหลมฉบังได้มี
ที่ครบครันและ
เครื่องมือที่ทันสมัย
เพียงพอต่อการ เพื่อไว้ใช้ในการให้
ปฏิบัติงาน
บริการประชาชน
สามารถปฏิบัติ
2) ประชาชนถึง
งานให้มีประสิทธิ โรงพยาบาลอย่าง
ภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ปลอดภัย
95

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานศูนย์ฯ 3
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า
48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
55,900 บาท
4) จัดซื้อหม้อต้มเครื่องมือ
แพทย์ จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องพ่นยาโรคหอบ
หืด จํานวน 1 เครื่อง

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของศูนย์
บริการสาธารณสุข 3
(เขาน้ําซับ)

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ 1) จัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียงบุ

สําหรับการปฏิบัติงานและ โฟเมก้าหุ้มขอบสแตนเลส
การให้บริการประชาชน จํานวน 1 ตัว
2) เพื่อให้มีอุปกรณ์
2) จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
บุคคลพร้อมวิเคราะห์ไขมัน
ทันสมัยให้บริการด้าน จํานวน 1 เครื่อง
สาธารณสุข
3) จัดซื้อหม้อต้มเครื่องมือ
แพทย์ จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
167,700

-

-

13,000

-

-

6,000

-

-

6,500

-

-

8,000

-

-

13,000

-

-

-6(25)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 95

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมีเครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับการให้
บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ
2) ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี เกิดความ
พึงพอใจ

งานศูนย์ฯ 3
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

11 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อชุดโซฟา เบาะหุ้ม
หนังเทียม ประกอบด้วย เก้าอี้
แบบ 3 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
เก้าอี้แบบ 1 ที่นั่ง จํานวน 1
ตัว จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร
ชนิดมีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน
มีพนักพิงระดับศีรษะ ปรับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18,000

-

-

20,000

-

-

12,000

-

-

ระดับสูง-ต่ําได้ และปรับเอนได้
หุ้มหนังพียู ขาเก้าอี้ทําจากเหล็ก

ชุบโครเมียม แบบ 5 แฉก
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000
บาท
3) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 บาน
จํานวน 1 ตู้

-6(26)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
สํานักปลัดฯ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และมีประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร ชนิด
ชั้นบนเป็นบานเปิดแบบกระจก
ชั้นล่างเป็นบานเปิดทึบ 2 บาน
จํานวน 1 ตู้
5) จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง
6) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000

-

-

29,000

-

-

13,000

-

-

15,000

-

-

จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

7) จัดซื้อจอภาพแบบ LCD
หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
27 นิ้ว จํานวน 1 จอ

-6(27)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000

-

-

60,000

-

-

240,000

-

-

15,800

-

-

ทรงสูง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์อัตโนมัติ แบบดับเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู จํานวน 1 คัน

9) จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ
ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 1
เครื่อง
10) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 8 เครื่องๆ ละ
30,000 บาท
11) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27

-6(28)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 7,900 บาท
12) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 12,000 บาท
13) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท
14) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 9 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

48,000

-

-

5,600

-

-

34,200

-

-

-6(29)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15) จัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 2 จํานวน 1
เครื่อง
16) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) จํานวน 9 เครื่องๆ
ละ 15,000 บาท
17) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท
18) จัดซื้อจอภาพแบบ LCD
หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 จอ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
29,000

-

-

135,000

-

-

34,800

-

-

3,000

-

-

-6(30)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
19) จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 21,000 บาท
20) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
21) จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้ว
มือ และอุปกรณ์ประกอบครบ
ชุด พร้อมกล้องวงจรปิดบันทึก
ภาพการลงเวลาเข้าออกของ
พนักงาน พร้อมติดตั้ง จํานวน
28 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42,000

-

-

21,000

-

-

2,000,000

-

-

-6(31)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

12 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
เทศกิจ สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

-

-

160,000

-

-

1,800,000

-

-

11,000

-

-

สําหรับตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โม

พลาสติก จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อที่ล็อคล้อรถยนต์
สําหรับล็อคล้อรถยนต์ที่
จอดรถในที่ห้ามจอด จํานวน
10 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
3) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ทรงสูง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบดับเบิ้ล

แค็บ 4 ประตู จํานวน 2 คัน ๆ
ละ 900,000 บาท
4) จัดซื้อโทรศัพท์ชนิดไร้สาย
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500
บาท

-6(32)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

งานเทศกิจ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น-น้ํา
ร้อน ชนิดถังคว่ํา ขนาด 20
ลิตร แบบตั้งพื้น จํานวน 1
เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
9) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000

-

-

30,000

-

-

12,000

-

-

5,800

-

-

3,800

-

-

-6(33)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1ชุด
13 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ
สํานักปลัดฯ

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 ตัว
2) จัดซื้อรถยนต์ (ตู้) อเนก
ประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 1,900 ซีซี จํานวน
1 คัน
3) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า

14,000

-

-

3,550,000

-

-

34,000

-

-

12,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 17,000 บาท (ติดตั้ง

-6(34)-

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และมีประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ณ ห้องทํางานสํานักการ

สาธารณสุขฯ)
4) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า

32,400

-

-

100,000

-

-

100,000

-

-

24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

(ติดตั้ง ณ ห้องทํางานสํานักการ
สาธารณสุขฯ)

5) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบฝังในเพดานกระจายลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู

จํานวน 1 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
6) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าโฟเมก้า สีขาว ขาพับได้
จํานวน 50 ตัว ๆ 2,000 บาท

-6(35)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าโฟเมก้าสีขาว แบบหน้า
แคบขาพับได้ จํานวน 50 ตัวๆ
ละ 1,900 บาท
8) จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน
450 ตัว ๆ ละ 650 บาท
9) จัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย

พร้อมอุปกรณ์เครื่องควบคุม
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 25,000
บาท
10) จัดซื้อเครื่องเสียง และ
อุปกรณ์ ประกอบด้วย
ไมโครโฟนประชุมตัวประธาน,
ไมโครโฟนประชุมตัวลูก,
ชุดจ่ายไฟ,เครื่องบันทึกเสียง,
เครื่องปรับแต่งเสียง พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด (ห้อง
ประชุมเมืองใหม่ 1)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
95,000

-

-

292,500

-

-

50,000

-

-

1,000,000

-

-

-6(36)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11) จัดซื้อเครื่องเสียง และ
อุปกรณ์ ประกอบด้วย
ไมโครโฟนประชุมตัวประธาน,
ไมโครโฟนประชุมตัวลูก,
ชุดจ่ายไฟ,เครื่องบันทึกเสียง,
เครื่องปรับแต่งเสียง พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด (ห้อง
ประชุมเมืองใหม่ 2)
12) จัดซื้อชุดโคมไฟ LED Wall
Washer ขนาด 36 วัตต์ ยาว
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร จํานวน
10 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท
13) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI
Lumens และอุปกรณ์ประกอบ
ด้วย จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
620,000

-

-

75,000

-

-

1,590,000

-

-

-6(37)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ไฟฟ้า,เครื่องแปลงรับสัญญาณ
,เครื่องกระจายสัญญาณ,สาย
สัญญาณ พร้อมติดตั้ง จํานวน
4 ชุด ๆ ละ 397,500 บาท
(ติดตั้งในศาลาประชาคม
อ่าวอุดม)
14) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิด
มีล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน มี
พนักพิง สามารถปรับระดับ
สูง-ต่ําได้ จํานวน 6 ตัว ๆ ละ
6,500 บาท
15) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
30,000 บาท
16) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

39,000

-

-

60,000

-

-

30,000

-

-

-6(38)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 15,000 บาท
17) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท
18) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
19) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,400

-

-

21,000

-

-

11,600

-

-

-6(39)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
20) จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
ประกอบด้วย ลําโพง,เพาวเวอร์
แอมป์,ตัวแยกสัญญาณ และ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในศาลา
ประชาคมอ่าวอุดม จํานวน 1
ชุด
21) จัดซื้อม่านอากาศ ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 20,000 บาท
22) จัดซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อม
ติดตั้งภายในอาคารสํานักงานฯ
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
600,000 บาท
23) จัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18
ลิตร จํานวน 3 ใบ ๆ ละ
10,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

-

-

40,000

-

-

1,200,000

-

-

30,000

-

-

-6(40)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 1) เพื่อปรับปรุงอาคารให้
อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน สวยงาม เป็นสัดส่วน
สํานักงานเทศบาลฯ
มีระเบียบเรียบร้อย
2) เพื่อปรับปรุงอาคารให้
ใช้งานหลากหลาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) ปรับปรุงห้องทํางานหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลฯ และ
ห้องงานเทศกิจ
2) ปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้า
อาคารสํานักงานเทศบาลฯ
และห้องประชุมเมืองท่า
3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
ชาย-หญิง ชั้น 3 จํานวน 6
ห้อง
4) ปรับปรุงศาลาประชาคม
อ่าวอุดม
5) ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง
ปฏิบัติการตรวจอาหารและ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารของ
ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครแหลมฉบัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000

-

-

1,700,000

-

-

2,700,000

-

-

1,200,000

-

-

700,000

-

-

-6(41)-

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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม - ปรับปรุงลิฟท์โดยสารใน
ลิฟท์โดยสารในอาคาร
ลิฟท์โดยสารในอาคาร อาคารสํานักงานเทศบาลนคร
สํานักงาน
สํานักงานให้ดียิ่งขึ้น
แหลมฉบัง

16 โครงการจัดหาอุปกรณ์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ พอต่อการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน 2) เพื่อส่งเสริมให้การ
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สํานักปลัดฯ
มากขึ้น

1) จัดซื้อช้อแยกตัววาย มีวาล์ว

ปิด เปิด 2.5*2.5*2.5 นิ้ว
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,165
บาท
2) จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง
Protek 366 ทางน้ําเข้าสวม
เร็ว 2.5 นิ้ว จํานวน 2 หัว ๆ
ละ 23,000 บาท
3) จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี
Trellchen Evotype VP1
Level A จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,200,000

-

-

- เจ้าหน้าที่ของ - ประชาชนได้รับ
เทศบาลฯ และ ความสะดวกในการใช้
ประชาชนที่มา
บริการ
ติดต่อราชการมี
ความสะดวกมากขึ้น
ร้อยละ 80

งานอาคารฯ
สํานักปลัดฯ

20,330

-

-

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

46,000

-

-

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

340,000

-

-

-6(42)-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงสีส้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
128,400

-

-

85,600

-

-

450,000

-

-

60,000

-

-

Fog Fighter TA สวีเดน ทางน้ํา

เข้าแบบเขี้ยวขัดสวีเดน จํานวน

2 หัว ๆ ละ 64,200 บาท
5) จัดซื้อข้อแยก TA สวีเดน
ทางเข้าน้ําสวมเร็ว ทางน้ําออก

แบบเขี้ยวขัดสวีเดน 2 ทาง
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 42,800
บาท
6) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิด
หาบหาม ขนาด 70 แรงม้า
ทางจ่ายน้ํา 2 ทาง จํานวน 1
เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ
ชนิดเคลื่อนที่ได้ จํานวน 1
เครื่อง

-6(43)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
ต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
9) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน
1 ชุด
10) จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,000
บาท
11) จัดซื้อโซฟา 3 ที่นั่ง จํานวน
3 ตัว ๆ ละ 24,000 บาท
12) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก เสริมข้าง
มีลูกล้อเลื่อนได้ จํานวน 1 ตัว
13) จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิด
หาบหามกําลังการไหลของน้ํา
1,500 ลิตรต่อนาที ทางจ่าย
น้ํา 2 ทาง จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

-

-

250,000

-

-

20,000

-

-

72,000

-

-

3,000

-

-

450,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
14) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
แบบเหล็ก จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
2,100 บาท
15) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
30,000 บาท
16) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
17) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,400

-

-

120,000

-

-

31,600

-

-

54,000

-

-

จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 18,000
บาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
18) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ตามสายประจําหน่วยงาน
ป้องกันฯ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 100,000
บาท
19) จัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์
แบบ 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2,800 ซีซี จํานวน
1 คัน
20) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด
16 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2,900 ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดา
หลังคาทรงสูง ออกแบบติดตั้ง
ภายในห้องโดยสาร พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 คัน
21) จัดซื้อชุดเปลกู้ภัยชนิด
ม้วนได้เคลื่อนที่ได้ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 110,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

-

-

1,750,000

-

-

2,000,000

-

-

220,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
22) จัดซื้อหมวกดับเพลิง
จํานวน 3 ใบ ๆ ละ 54,000
บาท
23) จัดซื้อข้อแยกสวมทาง
อลูมิเนียม 5 ตัว ๆ ละ 13,500
บาท
24) จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
ชนิดด้ามปืน จํานวน 4 หัว ๆ
ละ 27,000 บาท
25) จัดซื้อชุดดับเพลิง ครบชุด
พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 220,000
บาท
26) จัดซื้ออุปกรณ์ขึ้นลงในที่
อับอากาศ จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 100,000 บาท
27) จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ํา
เย็นมีระบบไฟกระพริบเตือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
162,000

-

-

67,500

-

-

108,000

-

-

440,000

-

-

200,000

-

-

6,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระดับน้ํามีระบบนิรภัยสําหรับ
หัวจ่าย จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
3,000 บาท
28) จัดซื้อหม้อต้มน้ําร้อนไฟฟ้า
จํานวน 1 ใบ
29) จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
สําหรับเคลือบเอกสาร A4
จํานวน 1 เครื่อง
30) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI
LUMENS จํานวน 1 เครื่อง
31) จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยง
มุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จํานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10,000

-

-

25,000

-

-

39,000

-

-

20,000

-

-

1 จอ

-6(48)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
32) จัดซื้อไฟสามเหลี่ยม
สําหรับจุดบริการ จํานวน 1
ชุด
33) จัดซื้อเบาะลมขนาดใหญ่
สําหรับรองรับการกระโดด
จากความสูงไม่น้อยกว่า 21
เมตร จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
2,000,000 บาท
34) จัดซื้อพัดลมระบายควัน
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 400,000
บาท
35) จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณ
แก๊สและสารเคมี จํานวน 1
เครื่อง
36) จัดซื้อหัวฉีดน้ํา (ฟีอก
ไฟเตอร์) จํานวน 20 หัว ๆ ละ
25,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28,000

-

-

4,000,000

-

-

800,000

-

-

200,000

-

-

500,000

-

-

-6(49)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
37) จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง
38) จัดซื้อชุดกู้สารเคมี
(Level B) จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
130,000 บาท
39) จัดซื้อชุดชําระล้างสารเคมี
จํานวน 1 ชุด
40) จัดซื้อสามขากู้ภัยชนิด
ปรับรูปแบบได้ จํานวน 1 ชุด
41) จัดซื้อชุดรอกใช้ประกอบ
ระบบดึงขึ้น/ปล่อย จํานวน
1 ชุด
42) จัดซื้อสายรัดตัวชนิดเต็ม
ตัวสําหรับกู้ภัย จํานวน 6 ชุด
ชุดละ 20,000 บาท
43) จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันฯ
อันตราย 6 ชุด ๆ ละ 6,600
บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

260,000

-

-

2,000,000

-

-

60,000

-

-

68,000

-

-

120,000

-

-

39,600

-

-

-6(50)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
44) จัดซื้อเปลตะกร้า พร้อม
สายโยงเปล จํานวน 1 ชุด
45) จัดซื้อรอกคู่กู้ภัย จํานวน
4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
46) จัดซื้อรอกเดี่ยวกู้ภัย
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
47) จัดซื้อห่วงโรยตัว เลข 8
จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 3,500
บาท
48) จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส
พาด 2 ตอน เลื่อน 16 ฟุต
จํานวน 2 อัน ๆ ละ 25,000
บาท
49) จัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส
พาด เลื่อน 12 ฟุต จํานวน 2
อัน ๆ ละ 12,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000

-

-

20,000

-

-

18,400

-

-

21,000

-

-

50,000

-

-

25,000

-

-

-6(51)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
50) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อม
กระจก และเก้าอี้มีพนักพิง
ระดับหลังมีท้าวแขนมี
ล้อเลื่อน หุ้มหนังเทียมปรับ
ระดับได้ จํานวน 10 ชุด ๆ ละ
10,000 บาท
51) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
ไร้สาย จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
4,700 บาท
52) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโข่ง ชนิดขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 60 แรงม้า ที่รอบ
ไม่เกิน 3,200 รอบต่อนาที
ขนาดท่อดูดและท่อส่งไม่
น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมด้วย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

18,800

-

-

750,000

-

-

-6(52)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประกอบติดตั้งบนฐานโครง
เทรลเลอร์แบบลากจูง จํานวน
1 เครื่อง
53) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 12,000 บาท
54) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800
บาท
55) จัดซื้อขาแขวนโปรเจคเตอร์
จํานวน 1 อัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

24,000

-

-

15,200

-

-

4,500

-

-

-6(53)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
56) จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
PDU ขนาด 500 ลิตร จํานวน
1 เครื่อง
57) จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11
นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 1 เครื่อง
58) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ปฏิบัตงิ าน
ของฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัดฯ

1) เพื่อรวบรวมน้ําฝน
- ปรับปรุงรางน้ํา กันสาด
จากหลังคาให้มารวมกัน อาคารฝ่ายป้องกันฯ
และไหลลง ณ จุดที่
ต้องการ
2) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝน
ตกกระเซ็นสู่ตัวอาคาร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,300

-

-

12,000

-

-

5,600

-

-

100,000

-

-

-6(54)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- ร้อยละ 85 ของ
พนักงานและ
ประชาชนที่เข้า
ติดต่อราชการเกิด
ความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ลดค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาอาคาร
เนื่องจากปัญหาน้ําฝน
เข้าตกลงสู่ตัวอาคาร
และพื้นอาคารโดยรอบ

ฝ่ายป้องกันฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

18 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3) เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติ
งานในหน่วยงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรและ
ลายพิมพ์นิ้วมือ (SMART
CARD READER) จํานวน 6
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว
อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์และ
ระบบวัดความพึงพอใจ
ในการให้บริการของงาน
ทะเบียนฯ สําหรับห้องในเขต
และห้องนอกเขตเทศบาลฯ
พร้อมติดตั้ง
3) จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานทึบ
สําหรับงานหนัก (มอก.) แบบ
สูง จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 12,000
บาท
4) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
96,000

-

-

1,200,000

-

-

24,000

-

-

18,000

-

-

-6(55)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด
ไร้สาย ระบบดิจิตอล จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท
6) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน จํานวน 10 เครื่องๆ
ละ 4,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จํานวน 7
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

-

-

40,000

-

-

30,000

-

-

40,600

-

-

7,900

-

-

-6(56)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

19 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
เลขานุการ สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด

3,800

-

-

- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
ต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง

250,000

-

-

-6(57)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานเลขานุการ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

20 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดมี
ล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน มีพนักพิง
ระดับหลัง สามารถปรับ
ระดับสูง-ต่ําได้ จํานวน 4 ตัวๆ
ละ 6,500 บาท
2) จัดซื้อโซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง
จํานวน 1 ตัว
3) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 4,000 บาท
4) จัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26,000

-

-

15,000

-

-

8,000

-

-

20,000

-

-

30,000

-

-

-6(58)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 15,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
8) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด
9) จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ
ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

5,800

-

-

3,800

-

-

60,000

-

-

-6(59)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

21 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
รัฐพิธี สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10) จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 50,000
บาท
11) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อม
กระจกและเก้าอี้ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
12) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบ
ใช้กระดาษธรรมดา สามารถ
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า
20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง

400,000

-

-

20,000

-

-

18,000

-

-

1) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 4,000 บาท
2) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด

8,000

-

-

6,000

-

-

-6(60)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานรัฐพิธี
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาหมู่ แบบ
ฝักมุก จํานวน 1 ชุด
4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 15,000 บาท
6) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

30,000

-

-

30,000

-

-

5,800

-

-

3,800

-

-

-6(61)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด
8) จัดซื้อพรมปูพื้นขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร จํานวน 8
ผืน ๆ ละ 12,000 บาท
9) จัดซื้อพรมปูพื้นขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จํานวน
2 ผืน ๆ ละ 4,500 บาท
10) จัดซื้อพรมปูพื้นชนิดอัด
เรียบความหนาไม่น้อยกว่า 2
มิลลิเมตร มีแร็บพลาสติกกัน
เลอะขนาดความกว้างไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร จํานวน
4 ม้วน ๆ ละ 6,500 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

96,000

-

-

9,000

-

-

26,000

-

-

-6(62)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

22 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
เทศพาณิชย์ สํานักปลัดฯ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 12,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000

-

-

30,000

-

-

20,000

-

-

36,000

-

-

5,800

-

-

-6(63)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ร้อยละ 85 ของ 1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ งานเทศพาณิชย์
พนักงานมีเครื่องมือ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
สํานักปลัดฯ
ที่ครบครันและ
งาน
เพียงพอต่อการ 2) เพิ่มความคล่องตัว
ปฏิบัติงานสามารถ และประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานได้อย่าง การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด

23 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของกอง
วิชาการและแผนงาน

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ 1) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน
2) จัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดไม้
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม
กระจกและเก้าอี้ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 12,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,800

-

-

952,000

-

-

24,000

-

-

-6(64)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ชนิดไม้พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 6,000 บาท
4) จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
พับเก็บได้ มีตะแกรงเหล็ก
สําหรับวางของได้ จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 5,000 บาท
5) จัดซื้อโพเดียม วัสดุทําจาก
ไม้ มีพื้นที่สําหรับวางดอกไม้
และแท่นไมค์ จํานวน 1 ตัว
6) จัดซื้อพัดลมไอเย็นแบบ
เคลื่อนที่ จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 6,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 1
เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

12,000

-

-

32,400

-

-

-6(65)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาวดําและสี)
ความเร็ว 30 แผ่น/นาที
สามารถถ่ายเอกสารแยกชุดได้
จํานวน 1 เครื่อง
9) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/
นาที จํานวน 1 เครื่อง
10) จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย
หน้าจอ LED จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 4,500 บาท
11) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ระบบ
ดิจิตอลชนิด DSLR ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 กล้อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

-

-

180,000

-

-

13,500

-

-

55,000

-

-

-6(66)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12) ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ระบบ
Mirrorless ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
เปลี่ยนเลนส์ได้ มี wifi ในตัว
จํานวน 1 กล้อง
13) จัดซื้อเลนส์มุมกว้างสําหรับ
กล้อง DSLR ระยะโฟกัส
ต่ํากว่า 24 มิลลิเมตร จํานวน
1 เลนส์
14) จัดซื้อแฟลชกล้อง DSLR
ชนิดหัวปรับทิศทางได้ มี
ระบบควบคุมไร้สาย จํานวน
1 ตัว
15) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

25,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

-6(67)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
16) จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกเสียง
สําหรับกล้อง DSLR ประกอบ
ด้วย เครื่องผสมเสียง ไมโครโฟน
Shot Gun และไมโครโฟน
ไร้สาย ชนิดหัวหนีบ จํานวน
1 ชุด
17) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจ็คเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
18) จัดซื้อเลนส์มุมแคบ (เลนส์
Tela) สําหรับกล้อง DSLR
ระยะโฟกัส 17-40 มิลิเมตร
จํานวน 1 เลนส์
19) จัดซื้ออุปกรณ์มือจับ
สําหรับยึดกล้อง DSLR มีแกน
หมุนอิสระ จํานวน 1 อัน
20) จัดซื้อคลูเลอร์เก็บน้ํา ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร
มีก๊อกอย่างน้อย 1 ก๊อก
จํานวน 1 ถัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000

-

-

17,000

-

-

15,000

-

-

30,000

-

-

3,000

-

-

-6(68)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
21) จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อม
ติดตั้งรถประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ชุด
22) จัดซื้อลําโพงเคลื่อนที่
มีภาคขยายในตัวกําลังขับไม่
ต่ํากว่า 300 วัตต์ พร้อมไมค์
ลอยคู่ จํานวน 1 ชุด
23) จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ
LED พร้อมติดตั้งรถยนต์
จํานวน 1 ชุด

24 โครงการจัดหาระบบ

- เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์ 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ของกองวิชาการ คอมพิวเตอร์ใช้ในการ

และแผนงาน

ปฏิบัติงาน

สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 10 เครื่องๆ
ละ 30,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

-

-

30,000

-

-

95,000

-

-

300,000

-

-

28,000

-

-

-6(69)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

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

กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (27
หน้า/นาที) จํานวน 5 เครื่อง ๆ
ละ 7,900 บาท
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (33
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1
เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39,500

-

-

15,000

-

-

72,000

-

-

34,000

-

-

-6(70)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิว
เตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 3,800 บาท
8) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
การควบคุมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ สําหรับห้องฝึก
อบรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
ชุด
9) จัดซื้อเครื่องพิมพ์รูปภาพ
ชนิดอิงค์เจ็ทติดตั้งแทงค์ 1
เครื่อง
10) จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
38,000

-

-

85,000

-

-

15,000

-

-

42,000

-

-

-6(71)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
24 ช่อง แบบที่ 2 จํานวน 2
ตัว ๆ ละ 21,000 บาท
11) จัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้า
กว้าง รองรับกระดาษ A1,A2,
A3,A4 จํานวน 1 เครื่อง
12) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
Scanner-speed จํานวน 1
เครื่อง

25 โครงการก่อสร้างต่อเติม
หลังคาที่จอดรถและเครื่องจักรอาคารรีดตะกอน
โรงบําบัดน้ําเสีย

1) เพื่อให้บุคลากรให้
ประชาชนมีที่จอดรถ
ที่เพียงพอ
2) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงาน
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55,000

-

-

20,000

-

-

900,000

-

-

เหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร

-6(72)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- อาคารที่จอดรถ
และเครื่องจักร
อาคารรีดตะกอน
จํานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- พนักงานและ
ประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อมีที่จอดรถ
เพียงพอและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานออกแบบฯ
กองช่างสุขาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

26 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานออกแบบและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ 1) จัดซื้อรถดูดโคลนเลน ชนิด
6 ล้อ ขนาดความจุถังเก็บโคลน
ต่อการปฏิบัติงาน

2) เพื่อส่งเสริมให้การ
เลน ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เมตร จํานวน 1 คัน
มากขึ้น
2) จัดซือ้ มอเตอร์หินเจียร ชนิด
ตั้งโต๊ะ ขนาด 6 นิ้ว กําลังไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 230 วัตต์ จํานวน
1 ชุด
3) จัดซื้อเครื่องมือวัดชิ้นงาน
แบบดิจิตอล สามารถวัดระยะ
ตั้งแต่ 0.01-300 มม. จํานวน
1 ชุด
4) จัดซื้อชุดเครื่องมือต๊าปเกลียว
จํานวน 52 ชิ้น ขนาด 3-12 มม.
จํานวน 1 ชุด
5) จัดซื้อถังน้ํามันเกียร์ แบบ
มือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า 20
ลิตร จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000,000

-

-

6,000

-

-

7,000

-

-

6,000

-

-

6,000

-

-

-6(73)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ งานออกแบบและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
บํารุงรักษาฯ
งาน
กองช่างสุขาภิบาล
2) การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากขึ้น
ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

27 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานจัดเก็บของเสีย
อัตรายฯ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6) จัดซื้อถังน้ํามันเฟืองท้าย
แบบมือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า
20 ลิตร จํานวน 1 ชุด
7) จัดซื้อประแจเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 อัน

6,000

-

-

5,100

-

-

8) จัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง
ด้วยแสงเลเซอร์ จํานวน 1
เครื่อง

18,000

-

-

- เพื่อให้การจัดการของ - จัดจ้างทําตู้เก็บของเสีย
เสียอันตรายให้ถูกต้อง อันตราย จํานวน 22 ตู้ ๆ ละ
ตามหลักสุขาภิบาลลดการ 20,000 บาท
แพร่กระจายของสารพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม

440,000

-

-

-6(74)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ร้อยละ 100 ของ - ลดปริมาณสารพิษ งานจัดเก็บของเสีย
ชุมชนมีการคัดแยก ที่เกิดจากของเสีย
อัตรายฯ
ของเสียอันตรายออก อันตรายสู่สิ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล
จากมูลฝอยทั่วไป
อย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

28 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ กองช่างสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
แบบไร้สาย จํานวน 5 เครื่องๆ
ละ 2,200 บาท
2) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
แบบหน้ากว้างหน้าโฟเมก้า
สีขาวมัน ขาพับได้ จํานวน 8
ตัว ๆ ละ 4,000 บาท
3) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จํานวน 1
ตัว
4) จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบตั้งพื้น จํานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 60,000 บาท
5) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 40
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,000

-

-

32,000

-

-

2,500

-

-

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

240,000

-

-

15,000

-

-

120,000

-

-

-6(75)-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานธุรการ
1) มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ กองช่างสุขาภิบาล
การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
30,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผลกราฟฟิก
(จอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท
8) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการ (Windows 10 pro)
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
โรงงาน (OEM) ที่มีสิทขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 6
ชุด ๆ ละ 10,000 บาท
9) จัดซื้อฮาร์ดดิสต์ ความจุ
2 TB 3.5 นิ้ว ชนิดพกพา
ภายนอกต่อแบบ USB 3.0

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

-

-

60,000

-

-

25,000

-

-

-6(76)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 5 ลูก ๆ ละ 5,000
บาท
10) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900
บาท
11) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท

29 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ
ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
กองช่างสุขาภิบาล

- เพื่อใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติและ
แหล่งน้ําต่าง ๆ รวมทั้ง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําทิ้งจากสถานประกอบ

1) จัดซื้อตู้ดูดควัน แบบ
เคลื่อนย้ายได้ จํานวน 1 เครื่อง
2) จัดซื้อเครื่องทดสอบการตก
ตะกอนของเสีย (Jar Test)
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

23,700

-

-

16,500

-

-

250,000

-

-

120,000

-

-

-6(77)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีข้อมูลด้านสิ่งแวด งานวิเคราะห์
ล้อมของพื้นที่สําหรับ
คุณภาพน้ํา
ใช้เป็นแนวทางในการ กองช่างสุขาภิบาล
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์
การในรายที่ประชาชน
ร้องเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
สะพายหลัง ชนิดข้อแข็ง
เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 2
แรงม้า จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
13,000 บาท
4) จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น น้ําร้อน ชนิดถังคว่ํา แบบตั้งพื้น
ขนาด 18 ลิตร จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหล
ของน้ําเสีย พร้อมติดตั้ง จํานวน
1 เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ํา
แบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
10 แรงม้า พร้อมติดตั้ง จํานวน
2 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
65,000

-

-

20,000

-

-

400,000

-

-

600,000

-

-

-6(78)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งานให้มีประสิทธิ 2) การปฏิบัติงาน
ภาพเพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็วและ
ร้อยละ 80
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ํา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
640,000

-

-

40,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า
พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
320,000 บาท

30 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของงานบํารุง
รักษาทางและสะพาน
สํานักการช่าง

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ - จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา พร้อม

ต่อการปฏิบัติงาน
ติดตั้งภายในสํานักงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
จํานวน 1 เครื่อง
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

-6(79)-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ งานบํารุงรักษา
เพียงพอต่อการปฏิบัติ ทางและสะพาน
งาน
สํานักการช่าง
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

31 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา
เทศบาลนครแหลมฉบัง

- เพื่อรักษาความปลอดภัย - ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ
ในชีวิตและทรัพย์สินของ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ประชาชนที่มาพักผ่อน 80 พรรษา เทศบาลนคร
และออกกําลังกายใน
แหลมฉบัง จํานวน 30 จุด
บริเวณสวนสาธารณะฯ (พร้อมติดตั้ง)

2,000,000

-

-

- มีกล้องวงจรปิด - ประชาชนมีความ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ปลอดภัย
ทรัพย์สิน

สํานักการช่าง

32 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
สถานที่ สํานักการช่าง

- เพื่ออํานวยความสะดวก 1) จัดซื้อเต๊นท์ทรงจั่ว กว้าง
แก่ประชาชนที่มาใช้
4 เมตร ยาว 12 เมตร จํานวน
บริการ
30 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท
2) จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จํานวน
40 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท
3) จัดซื้อโต๊ะเหลี่ยมสแตนเลส
จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 7,500
บาท

1,200,000

-

-

งานสถานที่
สํานักการช่าง

300,000

-

-

375,000

-

-

1) มีเต็นท์สําหรับ - ประชาชนได้รับ
ให้บริการประชาชน บริการที่สะดวก
เพิ่มขึ้น จํานวน 30 และรวดเร็ว
หลัง
2) มีโต๊ะสแตนเลส
ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น จํานวน 40
ตัว

-6(80)-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้งานสวนสาธารณะ 1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
33 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ ปฏิบัติงานด้านความ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
การปฏิบัติงานของงาน
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000
สวนสาธารณะ สํานักการช่าง และมีประสิทธิภาพ
ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด
2) เพื่ออํานวยความสะดวก ไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ กระบะเทท้าย จํานวน 1 คัน
3) เพื่อให้วัสดุครุภัณฑ์ 2) จัดซื้อชุดบาร์โหน 3 ระดับ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 80,000
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บาท
และเพียงพอต่อการให้ 3) จัดซื้อชุดบาร์คู่ จํานวน 3
บริการประชาชน
ชุด ๆ ละ 80,000 บาท
4) จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กําลัง
แรงม้าไม่ต่ํากว่า 240 แรงม้า
ติดเครนสลิงความยาวไม่
น้อยกว่า 15 เมตร พร้อม
กระเช้า จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,980,000

-

-

240,000

-

-

240,000

-

-

5,720,000

-

-

-6(81)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้ งานสวนสาธารณะ
เพียงพอต่อการปฏิบัติ สํานักการช่าง
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ทําให้การปฏิบัติ
ภารกิจมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อสถานีออกกําลังกาย
กลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 8
สถานี จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
1,771,500 บาท
6) จัดซื้อรถเข็น จํานวน 9
คัน ๆ ละ 10,000 บาท
7) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
9,500 บาท
8) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จํานวน 7 เครื่องๆ ละ
11,000 บาท
9) จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 10,200
บาท
10) จัดซื้อเลื่อยยนต์ STIHL
ขนาด 11 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จํานวน 12 เครื่อง ๆ
ละ 12,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,543,000

-

-

90,000

-

-

66,500

-

-

77,000

-

-

71,400

-

-

144,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการก่อสร้างโรงเรือน 1) เพื่อให้มีโรงเรือนสําหรับ
จอดรถ และเก็บวัสดุอุปกรณ์ จอดเครื่องจักรกลต่างๆ
(ก่อสร้างในสวนฯ)
พร้อมเก็บวัสดุอุปกรณ์
2) เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้และเก็บรักษา
เครื่องจักรกลต่างๆ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

- ก่อสร้างโรงเรือนจอดรถ,
เครื่องจักรและเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า จํานวน 1 หลัง

35 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารงานทั่วไป สํานัก
การช่าง

1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม
กระจกและเก้าอี้ระดับหลัง มี
พนักพิงมีที่ท้าวแขนและ
ล้อเลื่อน จํานวน 1 ชุด
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2,000,000

-

-

- มีโรงเรือนสําหรับ - มีโรงเรือนสําหรับ
งานสวนสาธารณะ
จอดเครื่องจักรกล จอดเครื่องจักรกลต่างๆ สํานักการช่าง
ต่างๆ พร้อมเก็บ พร้อมเก็บวัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ จํานวน
1 หลัง

12,000

-

-

30,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

5,800

-

-

-6(83)-

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 1 ชุด
5) จัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร
ชนิดมีล้อเลื่อนมีที่ท้าวแขน
มีพนักพิงระดับศรีษะสามารถ
ปรับสูง-ต่ําได้ หลังหุ้มหนังแท้
จํานวน 1 ตัว
6) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมี
ล้อเลื่อนมีที่ท้าวแขนสามารถ
ปรับสูง-ต่ําได้ มีพนักพิงระดับ
หลัง บุหนังเทียมทั้งตัว จํานวน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,800

-

-

15,000

-

-

16,500

-

-

-6(84)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท
7) จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ
ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 60,000 บาท
8) จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

36 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ช่างศิลป์ ฝ่ายศูนย์เครื่อง
จักรกลฯ ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง

- เพื่อให้งานช่างศิลป์
ปฏิบัติงานด้วยความ
สะดวก รวดเร็วคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ

1) จัดซื้อตู้เหล็กแบบล็อคเกอร์
9 ประตู จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
12,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000

-

-

17,000

-

-

24,000

-

-

60,000

-

-

-6(85)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- การปฏิบัติงาน มี
ความคล่องตัวรวดเร็ว
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานช่างศิลป์
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

37 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ไฟฟ้าฯ สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท
4) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

11,600

-

-

7,600

-

-

1) จัดซื้อโคมโซเดียม 250 W
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน
400 ชุด ๆ ละ 4,600 บาท
2) จัดซื้อโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต์
2x36 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 400 ชุด ๆ ละ 2,500
บาท

1,840,000

-

-

1,000,000

-

-

-6(86)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

งานไฟฟ้าฯ
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

38 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
ผังเมืองฯ สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อม
กระจกและเก้าอี้ระดับหลังมี
พนักพิง มีที่ท้าวแขนและ
ล้อเลื่อน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ
10,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง
เลเซอร์ระยะการวัดสูงสุดถึง
100 เมตร จํานวน 1 เครื่อง
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

-

-

15,000

-

-

60,000

-

-

11,600

-

-

-6(87)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายผังเมืองฯ
สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
6) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง

39 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
ควบคุมการก่อสร้างฯ
สํานักการช่าง

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อเทปวัดสแตนเลส 50
เมตร จํานวน 1 อัน
2) จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
จํานวน 3 อัน ๆ ละ 4,500
บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,600

-

-

12,000

-

-

5,000

-

-

13,500

-6(88)-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน

ฝ่ายควบคุม
การก่อสร้างฯ

สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท
5) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

-

-

11,600

-

-

7,600

-

-

-6(89)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปฏิบัติงานให้มี
การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

40 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
ควบคุมอาคารฯ
สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) จัดซื้อเทปวัดใยแก้ว 50
เมตร จํานวน 4 อัน ๆ ละ
1,500 บาท
2) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมี
ล้อเลื่อนมีที่ท้าวแขนสามารถ
ปรับระดับหลัง บุหนังเทียมทั้ง
ตัว จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 5,500
บาท
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท
5) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000

-

-

33,000

-

-

30,000

-

-

11,600

-

-

7,600

-

-

-6(90)-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ฝ่ายควบคุม
อาคารฯ

สํานักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
6) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานกราฟฟิค พร้อม
คีย์บอร์ดและเมาส์ปากกา
จํานวน 1 เครื่อง
7) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
2,000 ANSI Lumens จํานวน
1 เครื่อง
8) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษ A3 จํานวน
1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

65,000

-

-

17,000

-

-

53,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

41 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ 1) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก

34,000

-

-

ต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

32,000

-

-

60,000

-

-

35,000

-

-

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน 4 ตัว ๆ
ละ 8,500 บาท
2) จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต พร้อม
กระจก จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
16,000 บาท

3) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมี
ล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน สามารถ

ปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับ
ไหล่ บุหนังเทียมทั้งตัว จํานวน

10 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
4) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ชนิดมี
ล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน สามารถ

ปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับ
ศรีษะบุหนังเทียมทั้งตัว
จํานวน 5 ตัวๆ ละ 7,000 บาท
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ตัวชี้วัด
(KPI)
- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

งานบริหารฯ
กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) จัดซื้อโทรศัพท์สํานักงาน
รองรับบริการ Caller ID บันทึก
หมายเลขได้ 30 หมายเลข
หน้าจอ LED ทํางานโดยไม่ใช้
แบตเตอรี่ จํานวน 16 เครื่องๆ
ละ 3,000 บาท
6) จัดซื้อชั้นวางโทรศัพท์
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
48,000

-

-

14,000

-

-

30,000

-

-

11,000

-

-

31 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 26.5 นิ้ว

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000
บาท
7) จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด
12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จํานวน
1 ชุด
8) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
ระบบดิจิตอล พร้อม USB ในตัว
หน่วยความจําในตัว 4 GB
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

บาท
9) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์

หน้าโฟเมก้า จํานวน 120 ตัว
ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
10) จัดซื้อคลูเลอร์ต้มน้ําร้อน
ไฟฟ้าแบบสแตนเลส ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร
จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 15,500
บาท
11) จัดซื้อคลูเลอร์ต้มน้ําร้อน
ไฟฟ้าแบบสแตนเลส ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร
จํานวน 1 ใบ
12) จัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้ม
4 ชั้น ๆ ละ 10 แฟ้ม มี
ล้อเลื่อน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
6,000 บาท

240,000

-

-

31,000

-

-

16,000

-

-

12,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13) จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
ไฟฟ้า สามารถเจาะกระดาษ
ที่มีความหนาได้ไม่น้อยกว่า 1
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
14) จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน
20 ตัว ๆ ละ 900 บาท
15) จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานทึบ
ประตู 2 บาน เปิดสําหรับเก็บ
เอกสาร จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ
5,500 บาท
16) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท
17) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

-

-

18,000

-

-

16,500

-

-

150,000

-

-

29,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
18) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
แบบ Network แบบที่ 1
(27 หน้า/นาที) จํานวน 5
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
19) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 5 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
20) จัดซื้อเครื่องนวดเท้าแรงดัน
อากาศ จํานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 7,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39,500

-

-

19,000

-

-

28,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
21) จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งสําหรับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

-

-

20,000

-

-

180,000

-

-

46,400

-

-

22,800

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัว
สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานธุรการ
กองการศึกษา

คนพิการสามารถพับได้ จํานวน
10 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท
22) จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ

แบบตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง
42 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ใน 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การปฏิบัติงาน
สําหรับงานประมวลผล แบบ
สํานักงานของกองการศึกษา 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 19 นิ้ว) จํานวน 6 เครื่อง ๆ
ละ 30,000 บาท
2) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จํานวน 8 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท
3) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
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- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน 6 ชุดๆ ละ 3,800 บาท
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2
(33 หน้า/นาที) จํานวน 9
เครื่องละ 15,000 บาท
5) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
จํานวน 1 เครื่อง
6) จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

135,000

-

-

180,000

-

-

15,000

-

-

-6(98)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
คัน
8) จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12
ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า
90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
952,000

-

-

1,288,000

-

-

-6(99)-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

43 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
ควบคุมอาคารฯ
สํานักการช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียง - จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บวัสดุ
โครงสร้างเหล็ก จํานวน 66 ชุด
พอต่อการปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ชุดละ 10,000 บาท
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

44 โครงการจัดหาอุปกรณ์
1) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ เพียงพอต่อการปฏิบัติ
การปฏิบัติงานภาคสนามของ งาน
งานออกแบบและบํารุงรักษา 2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ระบบระบายน้ํา กองช่าง ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
สุขาภิบาล
ภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย
ขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถ
ยกกระบะเทท้ายได้ จํานวน 1
คัน
2) จัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการโยธา
สํานักการช่าง

660,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95

1) มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

1,000,000

-

-

90,000

-

-

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

กองช่างสุขาภิบาล
1) มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

-6(100)-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3) จ้างจัดทําฝาบ่อพักท่อ
เหนียว (ดักไทล์ไอรอน) ฝา
สี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า
0.94x0.94 เมตร รับน้ําหนัก
ได้ไม่น้อยกว่า 40 ตัน จํานวน
100 ฝา

2,000,000

-

-

ร้อยละ 95

45 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเพื่อปรับสภาพ
อากาศในห้องทํางานของ
กองวิชาการฯ

- เพื่อปรับสภาพอากาศ - จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ
กําจัดฝุ่นละอองต่าง ๆ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จํานวน 4
ในห้องทํางาน
เครื่อง ๆ ละ 60,000 บาท

240,000

-

-

- เครื่องกรองอากาศ - ฝุ่นละอองในห้อง
ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ทํางานลดลง สภาพ
จํานวน 4 เครื่อง อากาศดีขึ้น

กองวิชาการฯ

46 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือให้บริการงานสื่อ
สิ่งพิมพ์สําหรับฝึกอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
2) เพื่อให้มีเทคโนโลยีสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยและ

13,000

-

-

- จํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ - รองรับการปฏิบัติงาน
ที่สามารถผลิตได้จาก ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ใน
เครื่องพิมพ์ที่จัดหา การฝึกอบรม
ร้อยละ 80

กองวิชาการฯ

1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Injet Printer) ชนิด
สี แบบ Network มีระบบ wifi
ในตัว จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
6,500 บาท

-6(101)-

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ

47 โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สําหรับ
การปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ กองช่างสุขาภิบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

1) เพื่อให้มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
งาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้ๆ
ละ 8,000 บาท
2) จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จํานวน
1 ชุด ประกอบด้วย
- กล้อง 8 ตัว
- เครื่องบันทึกภาพ
- ฮาร์ดดิสก์ (HDD) 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

-

-

32,000

-

-

200,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 2 (33หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง

- พนักงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่ครบครันและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

-6(102)-

งานธุรการ
1) มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อ กองช่างสุขาภิบาล
การปฏิบัติงาน
2) เพิ่มความคล่องตัว
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่
แนวทางที่
ที่

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดทําป้ายประชา- - เพื่อให้ประชาชนรวมถึง
สัมพันธ์กําหนดการชําระ หน่วยงานภายนอกได้รับ
ภาษี
ทราบข้อมูลข่าวสาร
กําหนดการชําระภาษี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
กําหนดการชําระภาษีเป็น
โครงเหล็ก ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร
ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 5.50
เมตร พร้อมฐานราก ติดตั้ง
ตามจุดที่เทศบาลฯ กําหนด
จํานวน 3 ป้าย ๆ ละ 220,000
บาท (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
660,000

-6(103)-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนและ
หน่วยงานภายนอก
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และมีการชําระ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนและ
งานพัฒนารายได้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ สํานักการคลัง
ข้อมูลข่าวสารกําหนด
การชําระภาษี

