.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

.

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

คานา
ตามที่เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนางานขององค์กร รวมทั้งใช้เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างแปลง
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติโ ดยการตั้งงบประมาณใช้ จ่ายด าเนิน โครงการพั ฒ นาไว้ ในเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี รวมทั้งได้เคยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปครั้งหนึ่งแล้วนั้น ประกอบกับปัจจุบันได้มี
บางส่วนราชการของเทศบาล มีความจาเป็นที่จะต้องยุบรวมบางโครงการผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันปัญหา
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น แล้ วตั้งโครงการขึ้นใหม่ รองรับ เช่นในขณะนี้ เทศบาลได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นใหม่
รวมทั้ง มีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติม โครงการพัฒนาหลายโครงการขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการพัฒ นาเนื่องจาก
เทศบาลอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว
เทศบาลตาบลนาจอมเที ย น จึ ง มี ค วามจาเป็ น ที่ จ ะเพิ่ ม เติ ม โครงการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ทั้งในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบิหารจัดการและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ
จึงจะสามารถดาเนินการพัฒนางานตามอานาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและทาให้ประชาชนในท้องถิ่น อยู่ดี กินดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน
ตลอดจนเป็นฐานรากหนุนเสริมการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่รัฐบาล ค.ส.ช. และทุกภาคส่วน
ในประเทศร่วมกันกาหนดและคาดหวังไว้ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนหรือ
ไทยแลนด์ 4.0 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมโครงการพัฒนาที่ยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตาบลนาจอมเทียนดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ถือปฏิบัติ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
จึงได้ดาเนินการรวบรวมเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดโครงการพัฒนาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น นาเสนอ
ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนาจอมเทียน พิจารณาจัดทาเป็นร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ฉบับนี้ขึ้น พร้อมนี้ เทศบาลตาบลนาจอมเทียนหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพิ่มมากขึ้น ทั้งต่อองค์กรเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.07)

1

- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)

4

- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

25

-

(ผ.08)

13

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1

1,825,000

-

-

-

-

1

2,200,000

รวม
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การ

-

-

1

1,825,000

-

-

-

-

1

2,200,000

รวม
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

250,000

1

250,000

1

250,000

3

750,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

รวม

-

1

250,000

1

250,000

1

250,000

3

750,000

หน้า ๑

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว
1.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

ปี ๒๕๖๑
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. ๐7

-

แบบ ผ. ๐7

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

4.2 แผนงาน
การศึกษา

2

6,054,007

20

10,235,972

17

8,632,772

17

8,632,772

56

33,555,523

รวม
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
5.1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

2

6,054,007

21

10,335,972

18

8,732,772

18

8,732,772

59

33,855,523

-

-

8

7,524,000

3

3

3,500,000

12

13,800,000

5.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

รวม

-

-

6

7,524,000

3

3,500,000

3

3,500,000

12

13,800,000

หน้า ๒

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา
4.1 แผนงาน
การศึกษาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ปี ๒๕๖๑
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3,500,000

แบบ ผ. ๐7

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

รวม ๔ ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

6

24,170,000

-

-

-

-

6

24,170,000

รวม
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

-

-

6

24,170,000

-

-

-

-

6

24,170,000

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

2

6,054,007

37

44,104,972

22

12,482,772

22

12,482,772

81

74,775,523

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคม
6.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จานวน
โครงการ

หน้า ๓

 ๔
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณ
สวนสาธารณะชายหาด
บ้านอาเภอ หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้ประชาชนและ - ก่อสร้างอาคาร
นักท่องเที่ยวได้รับการ อเนกประสงค์ ฯลฯ ตาม
บริการสาธารณะที่มี แบบแปลนของเทศบาล
มาตรฐานอย่างทั่วถึง ตาบลนาจอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
1,825,000
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 1 อาคาร - ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาการบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

หน้า ๔

 ๕
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาจิต
ปฏิบัติธรรมนาสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ
- จัดอบรมพัฒนาจิต
และประชาชนทั่วไป
และปฏิบตั ิธรรม ให้แก่
ได้ปฏิบัตธิ รรมเสริมสร้าง ผู้สูงอายุ และประชาชน
ความสุขสู่ชีวิต
จานวน 100 คน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

ตัวชี้วัด(KPI)
๒๕๖4
(บาท)
250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมและ
นาไปปฏิบตั ิตนใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
มีความสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่ งยน
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาระบบผังเมอง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้นฐาน และแหล่งน้า เพ่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเสริมสร้างประชานให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน้า ๕

 ๖
แบบ ผ. ๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่นจังหวัด
ชลบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้ประชาชนได้ - เข้าร่วมกิจกรรม/
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน โครงการจัดงานประเพณี
การจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่ งาน "แห่โคม ชม
พระฉายสืบสายศิลป์ ถิ่น
หนองจับเต่าสืบสายศิลป์
ถิ่นหนองจับเต่า

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

๒๕๖4
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวน 3 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนได้ร่วมกัน กองการศึกษา
สนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดชลบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคณะและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.4 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันสาคัญ (ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์)

หน้า ๖

 ๗
แบบ ผ. ๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้ครูและบุคลากร - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางการศึกษาได้รับ
เพื่อดาเนินการปรับปรุง
ความรู้ในและการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ดาเนินการปรับปรุง
และจัดทาหลักสูตรของ
หลักสูตรสถานศึกษาให้ สถานศึกษา
ตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

๒๕๖4
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวน
1 หลักสูตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ทาให้ครูและบุคลากร กองการศึกษา
ทางการศึกษาได้รับ
ความรู้และสถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคณะและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

หน้า ๗

 ๘
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

- เพื่อดาเนินการติดตั้ง
และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียนในสังกัด
อปท. และใช้อินเตอร์
เน็ตในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

3. โครงการห้องสมุด
โรงเรียน

- เพื่อให้มีห้องสมุด
โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา
และส่งเสริมปลูกฝังให้
นักเรียนรักการอ่าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งและเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียน ประกอบด้วย
1) ระบบ Asymmetric
Digital Subscriber
Line:ADSL
2) ระบบ Wireless
Fidelity : WIFI
ฯลฯ

๒๕๖๑
(บาท)
-

- จัดตั้งห้องสมุดโรงเรียน
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์
หนังสือ ฯลฯ สาหรับ
ห้องสมุด

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
16,800
16,800

๒๕๖4
(บาท)
16,800

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 1 ระบบ - มีระบบอินเตอร์เน็ต
การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

จานวน 1 แห่ง - นักเรียนได้ใช้ห้องสมุด กองการศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ และมี
นิสัยรักการอ่านมีเจต
คติที่ดีในการเรียนรู้การ
ใช้ห้องสมุด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

หน้า ๘

 ๙
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

5. โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาน - พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศึกษาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ภายในสถานศึกษาเพื่อ
และการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
ของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน ด้านของผูเ้ รียน และจัดหา
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคม และ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ให้
สติปัญญา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๒๕๖๑
(บาท)
-

- เพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานในการ - จัดรูปแบบการศึกษา
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต (SBMLD)
ตลอดชีวิตและมีศักยภาพ มีความ
คล่องตัวในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และช่วย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในท้องถิ่นให้
มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาตาม
ความถนัดของแต่ละคน

-

500,000 500,000 500,000

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
4 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- นักเรียนได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดี
สมวัยทั้ง ๔ ด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคม
และสติปัญญา

กอง
การศึกษา

จานวน - โรงเรียนเป็นฐานในการ
1 รูปแบบ พัฒนาท้องถิ่น และมี
ศักยภาพ มีความคล่องตัวใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
และช่วยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในท้องถิ่นให้มีความ
เป็นเลิศด้านการศึกษาตาม
ด้านการศึกษาตาม

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000

หน้า ๙

 ๑๐
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ให้กับ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลนา
จอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

6. โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ให้กับนักเรียนในสังกัดของ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

7. โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียน
ในสังกัดของเทศบาลตาบลนา
จอมเทียน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบล
นาจอมเทียน

-

30,000

30,000

8. โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียนในสังกัดของเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนให้กับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

-

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
150 คน

- นักเรียนในสถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอน
มีคุณภาพและพัฒนาครบ
ทั้ง 4ด้าน

กอง
การศึกษา

30,000

จานวน
150 คน

- นักเรียนในสถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่า
หนังสือและมีหนังสือเรียน
สาหรับใช้ประกอบการ
เรียนอย่างเพียงพอ

กอง
การศึกษา

30,000

จานวน
150 คน

- นักเรียนในสถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนสาหรับใช้
ประกอบในการเรียนอย่าง
เพียงพอ

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
255,000 255,000 255,000

หน้า ๑๐

 ๑๑
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

65,000

65,000

65,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
150 คน

จานวน
150 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนในสถานศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียนสาหรับ
ใช้ในการร่วมกิจกรรมอย่าง
พอเพียง
- นักเรียนในสังกัดเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียนได้รับ
การสนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หน้า ๑๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9. โครงการสนับสนุนค่า - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
เครื่องแบบนักเรียน
จัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับ การจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนในสังกัดของเทศบาล
นักเรียนให้กับนักเรียน
ตาบลนาจอมเทียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นาจอมเทียน
10. โครงการสนับสนุนค่า - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล คุณภาพผู้เรียนให้กับ
ตาบลนาจอมเทียน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ทต.นาจอมเทียน โดยจัด
กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมปฐมนิเทศ
๒) กิจกรรมเรียนรู้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น
๓) กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับเด็กปฐมวัย
๔) กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
อนุบาล
ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000 45,000
45,000

 ๑๒
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11. โครงการสนับสนุนค่า - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน (รายหัว) การจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ให้กับนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลตาบลนาจอมเทียน ศพด. เทศบาลตาบลนา
จอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
150 คน

- นักเรียนของ ศพด.สังกัด
ทต.นาจอมเทียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน

กอง
การศึกษา

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียน ศพด.
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

-

30,000

30,000

30,000

จานวน
150 คน

- นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
นาจอมเทียน ได้รับการ
สนับสนุนค่าหนังสือเรียน
และมีหนังสือเรียนในการ
เรียนการสอนอย่างทั่วถึง
และพอเพียง

กอง
การศึกษา

13. โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน

- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตาบลนาจอมเทียน

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอุปกรณ์การ
เรียนให้กับนักเรียน
ศพด. เทศบาลตาบล
นาจอมเทียน

-

30,000

30,000

30,000

จานวน
150 คน

- นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
นาจอมเทียน ได้รับการ
สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนอย่างทั่วถึงและ
พอเพียง

กอง
การศึกษา

หน้า ๑๒

12. โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000 240,000 240,000

 ๑๓
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

14. โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
- เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
การจัดหาเครื่องแบบนักเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับ
ให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนา นักเรียน ศพด. เทศบาล
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน
ตาบลนาจอมเทียน

15. โครงการสนับสนุนค่า - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้กับนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

-

70,000

70,000

70,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
150 คน

- นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
นาจอมเทียน ได้รับการ
สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนอย่างทั่วถึง

กอง
การศึกษา

จานวน
150 คน

- นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตาบล
นาจอมเทียนได้รับการ
สนับสนุนเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

หน้า ๑๓

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับ
นักเรียน ศพด. เทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน โดยจัด
กิจกรรม ได้แก่
๑) กิจกรรมปฐมนิเทศ
๒) กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
เด็กปฐมวัย
๓) กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย
๔) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๕) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
6) กิจกรรมวันไหว้ครู
ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000
30,000

 ๑๔
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
16. โครงการสนับสนุนการ - เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 1) โรงเรียนอนุบาล
จัดหาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนให้ได้รับบริการ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
อาหารกลางวันที่มีประโยชน์ มี 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
670,400 686,000 294,000
คุณค่าสารอาหารครบถ้วน และ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 3) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.1 โรงเรียนบ้านหินวง 612,000 696,000 700,000

294,000
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
3 ครั้ง
จานวน
4 ครั้ง

จานวน
4 ครั้ง
3.2 โรงเรียนบ้านอาเภอ 1,556,000 1,704,000 1,800,000 1,800,000 จานวน
4 ครั้ง
3.3 โรงเรียนวัดนาจอม 1,280,000 1,280,000 1,300,000 1,300,000 จานวน
เทียน
4 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เด็กนักเรียนได้รับบริการ
อาหารกลางวันที่มรี ะโยชน์
มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน
และเด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000 600,000

หน้า ๑๔

 ๑๕
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
๒๕๖๑
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
17. โครงการสนับสนุนการ - เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
1) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
จัดหาอาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนได้ ตาบลนาจอมเทียน
ดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
182,988 284,648 121,992
ทาให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
แข็งแรง
3) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.1 โรงเรียนบ้านหินวง 311,080 353,777 400,000

121,992
400,000

3.2 โรงเรียนบ้านอาเภอ 790,915 866,143 900,000

900,000

3.3 โรงเรียนวัดนาจอม 650,624 650,624 700,000
เทียน
18. โครงการพิธีเปิดโรงเรียน - เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ - จัดงานพิธีเปิดอาคารเรียน
50,000
อนุบาลเทศบาลตาบล การเปิดโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นาจอมเทียน
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน ตาบลนาจอมเทียน

700,000

- ก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

-

985,000

-

-

จานวน
3 ครั้ง
จานวน
4 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได้รับบริการ
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า
สารอาหารครบถ้วนและ
เด็กมีคณ
ุ ภาพร่างกาย
แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

จานวน
4 ครั้ง
จานวน
4 ครั้ง
จานวน
4 ครั้ง
จานวน 1 - ประชาชนได้ทราบการ
กอง
ครั้ง
เปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล การศึกษา
ตาบลนาจอมเทียน
จานวน 1 - นักเรียนมีสถานทีส่ าหรับ
หลัง
ทากิจกรรม

กอง
การศึกษา

หน้า ๑๕

19. โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์
อเนกประสงค์โรงเรียน สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
อนุบาลเทศบาลตาบล ต่างๆ ของนักเรียน
นาจอมเทียน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
304,980 304,980 304,980

 ๑๖
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
20. โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลมีภมู ิ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ทัศน์และต่อเติมอาคาร ทัศน์ อาคาร สถานที่ สวยงาม อาคารสถานที่ของโรงเรียน
สถานที่โรงเรียนอนุบาล น่าอยู่ ปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก อนุบาลเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลนาจอม ปฐมวัย
นาจอมเทียน
เทียน
1) ต่อเติมกันสาดบริเวณ
รอบอาคารเรียน 2 ชั้น
2) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
รอบเสาธงเชื่อมต่อกับ
อาคารเรียน 2 ชั้น
3) ปรับเปลี่ยนป้ายชื่อ
”โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน”
4) เปลี่ยนประตูรั้วเป็น
ประตูสแตนเลส (บาน
เลื่อน) ฯลฯ ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบลนา
จอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนอนุบาลมีภูมิทัศน์
อาคาร สถานที่ สวยงาม
น่าอยู่ ปลอดภัยเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
263,000
-

หน้า ๑๖

 ๑๗
แบบ ผ. ๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการติดตั้งลวดตาข่าย - เพื่อป้องกันไม่ให้นก - ติดตั้งตาข่ายกันนก
กันนกอาคารอเนกประสงค์ มาอยู่อาศัยและแพร่เชื้อ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน โรคอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒. โครงการติดตั้งลวดตาข่าย - เพื่อป้องกันไม่ให้นก - ติดตั้งตาข่ายกันนก
กันนกอาคารศูนย์ดารง มาอยู่อาศัยและแพร่เชื้อ ตามแบบแปลนของ
ธรรม
โรคในอาคารศูนย์ดารง เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ธรรม

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
294,000
-

430,000

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
-

จานวน 1 ครั้ง

- ทาให้สามารถป้องกันนก สานักปลัดฯ
ไม่ให้มาอยู่อาศัยและ
แพร่เชื้อโรคในอาคาร
อเนกประสงค์

-

จานวน 1 ครั้ง

- ทาให้สามารถป้องกันนก สานักปลัดฯ
ไม่ให้มาอยู่อาศัยและ
แพร่เชื้อโรคในอาคาร
ศูนย์ดารงธรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๕.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีสถานที่และสวัสดิการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน

หน้า ๑๗

 ๑๘
แบบ ผ. ๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อให้อาคารสถานที่ - จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง
การป้องกันและระงับ
ทรัพย์สินของเทศบาล พร้อมติดตั้งในอาคาร
อัคคีภัยอาคารสถานที่ รวมทั้งอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการของ
ของเทศบาลและอาคาร และทรัพย์สินของ
เทศบาลและติดตั้งใน
บ้านเรือนของประชาชน ประชาชน มีระบบเสริม ชุมชนในเขตพื้นที่ของ
ในเขตเทศบาลตาบล
การป้องกันและระงับ เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
นาจอมเทียน
อัคคีภัยมีศักยภาพ
สูงขึ้น

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
300,000
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวน 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- อาคารสถานที่
สานักปลัดฯ
ทรัพย์สินของเทศบาล
รวมทั้งอาคารบ้านเรือน
และทรัพย์สินของ
ประชาชนมีระบบเสริม
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยมีศักยภาพสูงขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๕.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ

หน้า ๑๘

 ๑๙
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๕.3 แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการติดตั้งระบบ
เสียงไร้สาย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้ประชาชนมี
- ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
ช่องทางในการรับรู้
ภายในเขตเทศบาล โดย
ข้อมูลข่าวสารของ
ครอบคลุมชุมชน ทั้ง 9
เทศบาลอีกช่องทางหนึ่ง ชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สานักปลัดฯ
เทศบาลได้รับทราบ ข่าวสารจากเทศบาล
ข้อมูลข่าวสารร้อย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ละ 70

2. โครงการจัดซื้อรถ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ - จัดซื้อรถประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รูข้ ้อมูลข่าวสารของ
เคลือ่ นที่พร้อมเครื่อง
เทศบาลอย่างถูกต้อง เสียงในรถยนต์
รวดเร็ว

-

1,500,000

-

-

รถประชาสัมพันธ์ - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สานักปลัดฯ
เคลื่อนที่ จานวน ข่าวสารจากเทศบาล
1 คัน
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

3. โครงการจัดทาวีดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

-

20,000

20,000

20,000

วีดีทัศน์
- ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล สานักปลัดฯ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากเทศบาล
เทศบาล 1 เรื่อง อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

- เพื่อให้ประชาชนรับรู้ - จัดทาวีดีทัศน์
ข้อมูลของเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
อย่างถูกต้อง
ของเทศบาลตาบลนา
จอมเทียน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

หน้า ๑๙

 ๒๐
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๕.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการจ้างเหมาบริการ - เพื่อให้อาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่รักษาความ
และทรัพย์สนิ ของทาง
ปลอดภัยสถานที่ราชการ ราชการมีความปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ดาเนินการจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการอาคารศูนย์ดารง
ธรรมเทศบาลตาบลนา
จอมเทียน, อาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
และอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ทั้ง 2 แห่ง
ฯลฯ

2. โครงการจ้างเหมาบริการ - เพื่อให้การจัดบริการ - จ้างเหมาบริการบุคคล
บุคคลภายนอก
สาธารณะมีประสิทธิภาพ ภายนอกทางานให้กับ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เทศบาล เช่น ทาความ
สะอาดสถานที่ราชการ
ตัดหญ้า พ่นหมอกควัน
ฯลฯ

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000

จานวน 3 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- อาคารสถานที่และ
สานักปลัดฯ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความปลอดภัย

- การจัดบริการ
สาธารณะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ทุกกอง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด(KPI)
๒๕๖๒
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,480,000 1,480,000 1,480,000 จานวน 4 แห่ง

หน้า ๒๐

 ๒๑
แบบ ผ. ๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้ประชาชนได้มี - ปรับปรุงผิวจราจรแอส
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสาหรับใช้ในการ ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ซอยนาจอมเทียน 28
คมนาคมได้สะดวก
6.00 เมตร ยาวไม่น้อย
หมู่ที่ 4
รวดเร็ว
กว่า 716 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.07 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,181.79 ตารางเมตร
พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
4,810,000
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยาว 716 เมตร - ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาระบบผังเมอง ระบบ Logistic โครงการสร้างพ้นฐานและแหล่งน้า เพ่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงการนสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานรองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

หน้า ๒๑

 ๒๒
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้ประชาชนได้มี - ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสาหรับใช้ในการ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยนาจอมเทียน 48
คมนาคมได้สะดวก
กว้าง 6.00 เมตร
หมู่ที่ 8
รวดเร็ว
ยาวไม่น้อยกว่า 504
เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.07 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,024
ตารางเมตร และผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 623 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.07
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,049.50 ตาราง
เมตร พร้อมทาสีตีเส้น
จราจร ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
3,710,000
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยาว 1,127 เมตร - ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานรองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

หน้า ๒๒

 ๒๓
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้ประชาชนได้มี - ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสาหรับใช้ในการ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยนาจอมเทียน 50
คมนาคมได้สะดวก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
หมู่ที่ 8
รวดเร็ว
ไม่น้อยกว่า 539 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 0.07
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,633 ตารางเมตร
พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
4,310,000
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยาว 539 เมตร - ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานรองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

หน้า ๒๓

 ๒๔
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖4
(บาท)
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยาว 605 เมตร - ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

หน้า ๒๔

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้ประชาชน - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ได้มีถนนสาหรับ ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร
ซอยนาจอมเทียน 5
ใช้ในการคมนาคม ยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร
หมู่ที่ 2
ได้สะดวก รวดเร็ว หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,413 ตารางเมตร ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
6.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
130 เมตร หนาไม่น้อยกว่า
0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 831 ตารางเมตร
และผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 250 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,730
ตารางเมตร พร้อมทาสีตเี ส้น
จราจร ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
3,090,000
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานรองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

 ๒๕
แบบ ผ. ๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)
-

-

2,450,000

-

๒๕๖4
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยาว 747 เมตร - ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

ยาว 393 เมตร - ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

หน้า ๒๕

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้ประชาชนได้มี - ปรับปรุงผิวจราจรแอส
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสาหรับใช้ในการ ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ซอยนาจอมเทียน 4
คมนาคมได้สะดวก
7.00 เมตร ยาวไม่น้อย
หมู่ที่ 1
รวดเร็ว
กว่า 747 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.07 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,073 ตารางเมตร
พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้ประชาชนได้มี - ปรับปรุงผิวจราจรแอส
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนสาหรับใช้ในการ ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง
ซอยนาจอมเทียน 30
คมนาคมได้สะดวก
6.00 เมตร ยาวไม่น้อย
หมู่ที่ 3
รวดเร็ว
กว่า 393 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.07 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,300 ตารางเมตร
พร้อมทาสีตีเส้นจราจร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาจอมเทียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
5,800,000
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า และท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานรองรับบริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

 ๒๖
แบบ ผ. ๐๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
เทศบาลตาบลนาจอมเทียน
หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1. แผนงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา - เพื่อให้ประชาชน
- ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
และเผยแพร่
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว

2. แผนงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์
- เพื่อให้ประชาชน
- จัดซื้อรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ยานพาหนะและ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเครื่องเสียงในรถยนต์
ขนส่ง
ของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว

๒๕๖๑
(บาท)
-

รวม

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

๒๕๖4
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

-

1,500,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

3,000,000

-

-

-

หน้า ๒๖

หมายเหตุ 1. แผนงานให้ลงแผนงานตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
2. หมวด ให้ลงหมายครุภณ
ั ฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัตถุและครุภณ
ั ฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น
3. ประเภทให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรือ่ ง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น
4. วัตถุประสงค์ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการทาอะไร ได้อะไรหรือใช้อะไร เป็นต้น
5. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จานวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จาเป็น เป็นต้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

แผนงาน
ที่

