แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ส่วนที่ 1
บทนํา
เหตุผลและความจําเป็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดําเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากยังมีโครงการ / กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ดังกล่าว
เทศบาลนครแหลมฉบังจึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เพื่อบรรจุโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้ตรงกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน อีกทั้งพนักงานของเทศบาลฯ ยังมีครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน
เทศบาลนครแหลมฉบังได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 22 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง”

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

26

59,710,000

-

-

-

-

-

-

26

59,710,000

2. การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่ง

1

1,500,000

-

-

-

-

-

-

1

1,500,000

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

4. การพัฒนาด้านสังคม

3

5,260,000

2

260,000

2

260,000

2

260,000

9

6,040,000

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1

1,500,000

1

1,500,000

1

1,500,000

1

1,500,000

4

6,000,000

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

2

8,000,000

-

-

-

-

-

-

2

8,000,000

33

75,970,000

3

1,760,000

3

1,760,000

3

1,760,000

42

81,250,000

แบบบูรณาการ

รวม

ผ.07(- 53 -)

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

และวางท่อระบายน้ําถนนมโนรม มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,600,000

เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

ซอย 10/1

2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

(ชุมชนวัดมโนรม)

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

1,140.00 ตารางเมตร และวาง

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

พิกัด 1306' 06.7" N10055'19.7"E

เดือดร้อนของประชาชน

ท่อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อม

1306'09.2" N10055'21.9"E

บ่อพัก จํานวน 15 บ่อ ความยาว

1306'07" N10055'23.9"E

รวม 301.00 เมตร และวางท่อลอด

ของประชาชน

ข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
รับน้ํา จํานวน 9 จุด (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 1 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้

สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

ช่วงซอยพูนสินถึงสุดเขตเทศบาล 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

มาตรฐานตามแบบ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

นครแหลมฉบังติดเขตเทศบาล

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

6,857.00 ตารางเมตร และวางท่อ

แปลนของเทศบาลฯ 3) บรรเทาความเดือดร้อน

นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เดือดร้อนของประชาชน

ระบายน้ํา Ø 0.80 เมตร พร้อม

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

และวางท่อระบายน้ําถนนเก้ากิโล มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.50 15,000,000
เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา

(ชุมชนวัดพระประทานพร)

บ่อพัก จํานวน 104 บ่อ ความยาว

พิกัด 1307' 55.5" N10056'28.1"E

รวม 2,110 เมตร (ตามแบบ

1307'48.2" N10056'57.9"E

แปลนของเทศบาลฯ)

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
และวางท่อระบายน้ําถนน

2561
(บาท)

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00

มีความสะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา

-

-

2564
(บาท)
-

ของประชาชน

2,500,000

-

-

-

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

หนองเทพช่วงซอยหอพักกาญจนา 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

1,207.00 ตารางเมตร และวาง

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

พิกัด 1303'45.8" N10057'22.7"E

เดือดร้อนของประชาชน

ท่อระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร (2 ฝั่ง)

1303'48.4" N10057'16.2"E

ของประชาชน

พร้อมบ่อพัก จํานวน 28 บ่อ ความ

ผ.01(- 2 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

ยาวรวม 470.00 เมตร พร้อม
ทาสีตีเส้นจราจร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง

และวางท่อระบายน้ําช่วงถนน

มีความสะดวกรวดเร็ว

5.50-6.00 เมตร ยาว 221.00

แม่ฮ่องสอนเชื่อมถนนหนอง

2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

พังพวย

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

ไม่น้อยกว่า 1,395.00 ตารางเมตร

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

(ชุมชนบ้านทุ่งกราด)

เดือดร้อนของประชาชน

และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60

พิกัด 1303' 29.9" N10055'54.5"E

เมตร (2 ฝั่ง) พร้อมบ่อพัก จํานวน

1303'31.4" N10056'01.3"E

24 บ่อ ความยาวรวม 447.00

2,500,000

-

-

-

ของประชาชน

เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 3 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

และวางท่อระบายน้ําถนนหนอง มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,300,000

-

-

2564
(บาท)
-

5.50-6.00 เมตร ยาว 160.00

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

สะเดา ช่วงหมู่บ้านกรูฟวี่ปาร์ค 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

สายใน

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

ไม่น้อยกว่า 941.00 ตารางเมตร

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

เดือดร้อนของประชาชน

และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.60

พิกัด 1303' 08.3" N10057'09.4"E

เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 8 บ่อ

1303'09.3" N10057'14.4"E

ความยาวรวม 173.00 เมตร

ของประชาชน

พร้อมปรับปรุงบ่อพักเดิม จํานวน
7 บ่อ (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ)
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง

และวางท่อระบายน้ําถนน

มีความสะดวกรวดเร็ว

7.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร

แม่ฮ่องสอน (ในนา)

2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง หนา 0.28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

(ชุมชนบ้านนาใหม่)

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

พิกัด 1304'12.2" N10055'56.8"E

เดือดร้อนของประชาชน

และวางท่อระบายน้ํา Ø 0.80

1303'53.8" N10055'50.9"E

9,600,000

-

-

-

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

ของประชาชน

เมตร (2 ฝั่ง) พร้อมบ่อพัก จํานวน

ผ.01(- 4 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

58 บ่อ ความยาวรวมประมาณ
1,180.00 เมตร และปรับปรุง
บ่อพักเดิม จํานวน 6 บ่อ พร้อม
ทาสีตีเส้นจราจร (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

และวางท่อระบายน้ําถนนเก่ากิโล มีความสะดวกรวดเร็ว
ช่วงซอยหมู่บ้านประทานพร

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00
เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา

2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ซอย 1 (ชุมชนวัดพระประทานพร) 3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

340.00 ตารางเมตร และวางท่อ

เดือดร้อนของประชาชน

ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อม

พิกัด 1307' 12.3" N10056'45.7"E
1307'14.3" N10056'45"E

500,000

-

-

-

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

บ่อพัก จํานวน 5 บ่อ ความยาว
รวม 68.00 เมตร และวางท่อ
ลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน 3 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 5 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนน

มีความสะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

9,100,000

-

-

2564
(บาท)
-

คอนกรีต กว้าง 8.00-16.00 เมตร

หนองคล้าใหม่ถึงหน้าวัดหนองคล้า 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ยาว 2,065.00 เมตร หนา 0.05

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย ที่ได้

1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

มาตรฐานตามแบบ

สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

แปลนของเทศบาลฯ 2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

(ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

3) บรรเทาความเดือดร้อน

พิกัด 1305' 21.83" N10051'45.36"E

เดือดร้อนของประชาชน

20,618.00 ตารางเมตร พร้อม

ของประชาชน

ปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม จํานวน

1304'19.46" N10057'43.47"E

190 บ่อ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

และวางท่อระบายน้ําถนนซอย มีความสะดวกรวดเร็ว

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00

500,000

เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา

-

-

-

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

ป้าเยี่ยมหลังวัดหนองมะนาว

2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

272.00 ตารางเมตร และวางท่อ

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

พิกัด 1303' 37.4" N10057'08.8"E

เดือดร้อนของประชาชน

ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อม

1303'37.4" N10057'11.0"E

ของประชาชน

บ่อพัก จํานวน 4 บ่อ ความยาว

ผ.01(- 6 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย และท่อ 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน

ระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

สํานักการช่าง

รวม 68.00 เมตร และวางท่อ
ลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร
จํานวน 4 จุด (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)
10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
และวางท่อระบายน้ําถนน

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00

มีความสะดวกรวดเร็ว

เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา

1,200,000

-

-

-

แม่ฮ่องสอน ช่วงซอยหน้าแพล้น 2) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ตามแบบแปลนของ

2) ไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง

ปูนนกอินทรี

3) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

810.00 ตารางเมตร และวางท่อ

เทศบาลฯ

3) บรรเทาความเดือดร้อน

(ชุมชนบ้านนาใหม่)

เดือดร้อนของประชาชน

ระบายน้ํา Ø 0.60 เมตร พร้อม

พิกัด 1303' 58.1" N10055'48.6"E

บ่อพัก จํานวน 8 บ่อ ความยาว

1303'56.6" N10055'52.1"E

รวม 135.00 เมตร และวางท่อ

ของประชาชน

ลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อรับน้ํา จํานวน 8 จุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 7 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ถนน 1 สาย พร้อม 1) ประชาชนได้รับความ

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

1) เพื่อช่วยให้การคมนาคม

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง

ถนนริมคลองบ้านนาฝั่งเหนือ

เขตเทศบาลฯ มีความ

3.60-5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร

ตีเส้นจราจรที่ได้

สะดวกในการสัญจร

ช่วง 4 ช่วงสะพานเข้าเคหะ

สะดวกรวดเร็ว

หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

มาตรฐานตามแบบ

2) บรรเทาความเดือดร้อน

(ชุมชนบ้านนาใหม่)

2) เพื่อแก้ไขปัญหาความ

น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร

แปลนของเทศบาลฯ ของประชาชน

พิกัด 1304' 26.22" N10055'59.59"E

เดือดร้อนของประชาชน

พร้อมราวกันตก (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ)

1304'28.36" N10055'58.68"E

12 โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส

580,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1) เพื่อให้การสัญจรมีความ - ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight

620,000

-

-

-

- เสาไฟไฮแมส (Hight - การสัญจรมีความสะดวก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

(Hight Mast) บริเวณสี่แยกศูนย์ สะดวก

Mast) บริเวณสี่แยกศูนย์สาธารณ-

Mast) ที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยมาก

สาธารณสุข 1

2) เพื่อความปลอดภัยใน

สุข 1 มีความสูงไม่น้อยกว่า 15

จํานวน 1 ต้น ตาม

ชีวิตและทรัพย์สิน

เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาด

แบบแปลนของ

ไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ จํานวน 1

เทศบาลฯ

ต้น (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 8 -)

ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

13 โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้การสัญจรมีความ - ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,240,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เสาไฟไฮแมส (Hight - การสัญจรมีความสะดวก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

(Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง

สะดวก

Mast) ถนนแหลมฉบัง สาย 3

Mast) ที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยมาก

สาย 3

2) เพื่อความปลอดภัยใน

มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

จํานวน 2 ต้น ตาม

ชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่

แบบแปลนของ

น้อยกว่า 220 วัตต์ จํานวน 2 ต้น

เทศบาลฯ

ยิ่งขึ้น

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
14 โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส

1) เพื่อให้การสัญจรมีความ - ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight

1,240,000

-

-

-

- เสาไฟไฮแมส (Hight - การสัญจรมีความสะดวก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

(Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง

สะดวก

Mast) ถนนแหลมฉบังเหนือ

Mast) ที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยมาก

เหนือ

2) เพื่อความปลอดภัยใน

มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

จํานวน 2 ต้น ตาม

ชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่

แบบแปลนของ

น้อยกว่า 220 วัตต์ จํานวน 2 ต้น

เทศบาลฯ

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 9 -)

ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้การสัญจรมีความ - ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,240,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เสาไฟไฮแมส (Hight - การสัญจรมีความสะดวก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

(Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง

สะดวก

Mast) ถนนแหลมฉบังกลาง

Mast) ที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยมาก

กลาง

2) เพื่อความปลอดภัยใน

มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

จํานวน 2 ต้น ตาม

ชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่

แบบแปลนของ

น้อยกว่า 220 วัตต์ จํานวน 2 ต้น

เทศบาลฯ

ยิ่งขึ้น

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
16 โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส

1) เพื่อให้การสัญจรมีความ - ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight

- เสาไฟไฮแมส (Hight - การสัญจรมีความสะดวก

งานไฟฟ้าถนน

Mast) ถนนแหลมฉบัใต้

Mast) ที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยมาก

สํานักการช่าง

2) เพื่อความปลอดภัยใน

มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

จํานวน 2 ต้น ตาม

ชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่

แบบแปลนของ

น้อยกว่า 220 วัตต์ จํานวน 2 ต้น

เทศบาลฯ

(Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้ สะดวก

1,240,000

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 10 -)

-

-

-

ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้การสัญจรมีความ - ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,240,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เสาไฟไฮแมส (Hight - การสัญจรมีความสะดวก

งานไฟฟ้าถนน
สํานักการช่าง

(Hight Mast) บริเวณถนนหน้า สะดวก

Mast) บริเวณถนนหน้าศาลา

Mast) ที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยมาก

ศาลาประชาคมอ่าวอุดม

2) เพื่อความปลอดภัยใน

ประชาคมอ่าวอุดมมีความสูงไม่

จํานวน 2 ต้น ตาม

ชีวิตและทรัพย์สิน

น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟ

แบบแปลนของ

ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 220

เทศบาลฯ

วัตต์ จํานวน 2 ต้น (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 11 -)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร - เพื่อให้การจราจรภายใน

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟ

(ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,250,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 90 ของ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- สร้างความปลอดภัยใน

งานเทศกิจฯ

ประชาชนได้รับความ ชีวิตและทรัพย์สินของ

ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความสะดวก และปลอดภัย (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง)

ปลอดภัยทางถนน

ผ.01(- 12 -)

ประชาชน

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา - เพื่อให้พื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ที่จอดรถอาคารรีดตะกอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่ม

- ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร 1,500,000
รีดตะกอนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140

มากขึ้น

ตารางเมตร และปรับปรุงห้อง

การระบบบําบัดน้ําเสีย

ภายในอาคาร (ตามแบบแปลน

ถูกต้องได้มาตรฐาน

ของเทศบาลฯ)

ผ.01(- 13 -)

-

-

-

- มีอาคารสําหรับใช้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีพื้นที่ในการปฏิบัติ

กองช่างสุขาภิบาล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัด งานเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการต่อเติมหลังคาคลุม
อาคารเรียน 1,2,4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

- เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย - จัดทําหลังคาแบบเมทัลชีทคลุม 5,000,000
และเหมาะสมกับการเรียนการสอน อาคารเรียน 1,2,4 และปรับ

เปลี่ยนฝ้าเพดาน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- มีหลังคาคลุมอาคาร

- อาคารเรียนทั้ง 3

ร.ร.เทศบาล 1

เรียน จํานวน 3 อาคาร

อาคารเรียน มีหลังคา

กองการศึกษา

เรียน

คลุมเพื่อป้องกันน้ํารั่ว
ลงอาคารเรียนและ
ความปลอดภัยของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผ.01(- 14 -)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

2 โครงการส่งเสริมกิจการสภา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน - จัดกิจกรรมให้ความรู้กับสภา

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000

60,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

60,000 - สภาเด็กและเยาวชนมี 1) สภาเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ได้พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ เด็กและเยาวชน จํานวน 2 ครั้ง/ปี

ความรู้ ความเข้าใจบทบาท มีความรู้ ความเข้าใจ

นครแหลมฉบัง

หน้าที่ของตน สร้าง

อารมณ์ สติปัญญาและเข้าใจใน

จํานวน 200 คน

งานสงเคราะห์
และพัฒนาฯ

บทบาทหน้าที่ของตน กองสวัสดิการสังคมฯ

บทบาทหน้าที่ของตนเอง

เครื่อข่ายการทํางานและ มากขึ้น

2) เพื่อให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน

ความสมัครสมานสามัคคี 2) สภาเด็กและเยาวชน

ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น จัด

ร้อยละ 80

ทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ได้แสดงความคิด และ
มีความสามารถในการ

พร้อมสามารถเสนอข้อคิดเห็นได้เอง

เสนอข้อคิดเห็นเพื่อ

เพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุด

พัฒนาแผนพัฒนาเด็ก

3) เพื่อให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน

เป็นแกนนําในการช่วยขับเคลื่อน

และเยาวชนมากขึ้น
3) สภาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมในชุมชนและสร้างพลัง

มีความเป็นผู้นําในการ

สามัคคี

ขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนและเกิดความรัก
ความสามัคคีมากขึ้น
ผ.01(- 15 -)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อควบคุมการขยายตัวของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดค่ายฝึกอบรมให้แก่เด็กและ

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

200,000 - มีเด็กและเยาวชนอายุ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) การแพร่ระบาดของ

งานกีฬาฯ

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน

ปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25

ระหว่าง 12-25 ปี ในเขต ยาเสพติดนอกสถาน

นอกสถานศึกษา

ระบายของยาเสพติดนอกสถาน ปีในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง

ศึกษา

ได้รับการอบรมได้ จํานวน 2) เด็กและเยาวชน

จํานวน 200 คน

2) เพื่อปลูกจิตสํานึกของเด็กและ
เยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัย

200 คน

ศึกษาลดลง
ตระหนักถึงพิษภัย

ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาทั้งต่อ

ของยาเสพติด
3) เด็กและเยาวชน

ร่างกาย สังคม ตลอดจนความ

เกิดภูมิคุ้มกันห่างไกล

มั่นคงของชาติ

ยาเสพติด

3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

4) เกิดแกนนําเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติดนอก

4) เพื่อสร้างแกนนําเยาวชน

สถานศึกษา

ต่อต้านยาเสพติดนอกสถานศึกษา

ผ.01(- 16 -)

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของแกนนําด้าน
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1) เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ - จัดอบรมด้านวิชาการแก่แกนนํา 1,500,000
ที่ได้จากกิจกรรมเด่นของแต่ละ ด้านสุขภาพ อย่างน้อย ปีละ 1
เทศบาลฯ มาปรับใช้ให้เข้ากับแผน ครั้ง และจัดพาคณะแกนนําด้าน
ปฏิบัติงานของแกนนําด้านสุขภาพ สุขภาพไปศึกษา ดูงาน
แต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสม
ณ เทศบาลฯอื่น
2) เพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะระหว่างแกนนําด้านสุขภาพ
ในแต่ละชุมชนทําให้เพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทํางานร่วมกันเป็น
อย่างดี

ผ.01(- 17 -)

1,500,000

1,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000 - ร้อยละ 80 ของแกนนํา
ด้านสุขภาพมีประสบการณ์จากการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ของแกนนําด้าน
สุขภาพและสามารถ
นําความรู้ประสบการณ์
ในการศึกษาดูงานมา
ปรับใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขได้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- แกนนําด้านสุขภาพ
ได้รับประสบการณ์
ทํางานที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่และ
สามารถนํากิจกรรม
เด่นๆ ที่เทศบาลฯ
อื่นทํานํามาเป็นข้อคิด
และข้อมูล ในการ
ทํางานให้เข้ากับตนเอง
และชุมชน

งานส่งเสริมฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงที่จอดรถบัส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1) เพื่อให้มีที่จอดรถบัสนักเรียน - ปรับปรุงที่จอดรถบัสนักเรียน
ที่ได้มาตรฐาน

นักเรียนและก่อสร้างหลังคาที่
จอดรถบริเวณรั้วด้านหลัง

2) เพื่อให้มีที่จอดรถสําหรับ

และก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ
บริเวณรั้วด้านหลังเทศบาลฯ

เทศบาลฯ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

จํานวน 2 หลัง (ตามแบบแปลน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

6,000,000

ของเทศบาลฯ)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) ที่จอดรถบัสนักเรียน 1) ที่จอดรถบัสนักเรียน

งานอาคารฯ

ได้มาตรฐานตามแบบ มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
แปลนของเทศบาลฯ 2) มีที่จอดรถที่ได้

สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 หลัง
2) มีหลังคาที่จอดรถ

มาตรฐานสําหรับ
ประชาชนที่มาติดต่อ

บริเวณรั้วด้านหลัง

ราชการ

เทศบาลฯที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ จํานวน 1
หลัง

ผ.01(- 18 -)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติ
ช่างศิลป์

งาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างศิลป์ 2,000,000

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีอาคารช่างศิลป์ที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1) มีพื้นที่ในการทํางาน

งานอาคารฯ

ได้มาตรฐานตามแบบ เพิ่มขึ้น
แปลนของเทศบาลฯ 2) การปฏิบัติงานมี

(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผ.01(- 19 -)

สํานักปลัดฯ

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครแหลมฉบัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
ถนนอ่าวอุดมช่วงซอยเขาพุ น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค HDPE Ø 110 มม. ความยาว
(บ้านลุงสมศักดิ์)
ไม่น้อยกว่า 32 เมตร
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

40,000

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ครัวเรือนที่มี
สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบัง

2 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
280,000
บริเวณเนินไร่ 2 (ซอยป้ามะลิ) น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค HDPE Ø 110 มม. ความยาว
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ไม่น้อยกว่า 260 เมตร

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ครัวเรือนที่มี
สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบัง

ผ.02(- 1 -)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

3 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
2,000,000
บริเวณเขาน้ําซับข้างการไฟฟ้า น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค HDPE Ø 225 มม. ความยาว
อ่าวไผ่
ไม่น้อยกว่า 1,350 เมตร
(ชุมชนบ้านเขาน้ําซับ)

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ครัวเรือนที่มี
สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบัง

4 โครงการขยายเขตประปา - เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
300,000
บริเวณซอยไพลินเนอสเซอรี่ น้าํ สําหรับการอุปโภคบริโภค HDPE Ø 110 มม. ความยาว
บ้านชากยายจีน
ไม่น้อยกว่า 230 เมตร
(ชุมชนบ้านชากยายจีน)

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ครัวเรือนที่มี
สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบัง

5 โครงการขยายเขตประปา

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา

บริเวณถนนหลังบริษัท
มอนเทนกลางซอย

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค

300,000

งานไฟฟ้าถนน

HDPE Ø 110 มม. ความยาว

ครัวเรือนที่มี

สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง

ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

ประปาใช้

อย่างเพียงพอ

เศรษฐีในฝัน (ชุมชนบ้าน
เศรษฐีในฝัน)

ผ.02(- 2 -)

การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก

6 โครงการขยายเขตประปา
ซอยป้าแกะ (หนองสะเดา)
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ
600,000
น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค HDPE Ø 110 มม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 651 เมตร

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา
งานไฟฟ้าถนน
ครัวเรือนที่มี
สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง
ประปาใช้
อย่างเพียงพอ

7 โครงการขยายเขตประปา

- เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน - ขยายเขตประปาด้วยท่อ

-

-

-

- ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีน้ํา

บริเวณถนนสายหนองเทพ

น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค

(ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อม 1) เพื่อให้การสัญจรมีความ
ติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ สะดวก
ถนนหน้าหมู่บ้านณัฎกรถึง 2) เพื่อความปลอดภัยใน
หลังหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล ชีวิตทรัพย์สิน

240,000

งานไฟฟ้าถนน

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
แหลมฉบัง
การประปา

HDPE Ø 110 มม. ความยาว

ครัวเรือนที่มี

สําหรับอุปโภค-บริโภค สํานักการช่าง

ไม่น้อยกว่า 240 เมตร

ประปาใช้

อย่างเพียงพอ

แหลมฉบัง

- ระยะทาง 1,360
เมตร ที่มีการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าพาดสาย
ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง
ดวงโคม

1) การสัญจรมีความ งานไฟฟ้าถนน
สะดวก
สํานักการช่าง
2) เกิดความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
เมืองพัทยา

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสาย
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งดวงโคม

2,500,000

-

ระยะทางประมาณ 1,360
เมตร

ผ.02(- 3 -)

-

-

ส่วนภูมิภาคสาขา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลนครแหลมฉบัง
ที่

แผนงาน

หมวด

1

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1) จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จํานวน
30 จุด
2) จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,000,000

-

-

-

300,000

-

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สํานักการช่าง

2

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ - จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จํานวน 1 คัน
และขนส่ง
การปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7,500,000

-

-

-

สํานักการช่าง

3

เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

120,000

-

-

-

สํานักการช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1) เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 11 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

ผ.08(- 1 -)

ที่

แผนงาน

4

เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพื่อจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์ในการ - จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบมีกําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 65
และขนส่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2,500,000

-

-

-

12,420,000

-

-

-

ปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อใน แรงม้า จํานวน 1 คัน

สถานพยาบาล
2) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานขุดลอกทาง
ระบายน้ํา

รวมทั้งสิ้น

ผ.08(- 2 -)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กองช่างสุขาภิบาล

