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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
แผนผังและอาณาเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1 ที่ตั้ง 
เดิมทีนั้นเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งขึ้นโดยการรวบรวมต าบลตลาดและต าบลวัดใหม่เข้าด้วยกัน  

ต าบลทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งของมณฑลจันทบุรี  ซึ่งมณฑลจันทบุรีเป็นต าบลที่รวมเอาความเจริญต่างๆ  เข้าไว้ด้วยกันคือ   
มีที่ท างานส่วนราชการระดับจังหวัด  มีโรงเรียนประจ าจังหวัด   โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ  รวมถึงแหล่งการค้า
ต่าง ๆ  เมื่อการปกครองได้วิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้เปลี่ยนจากมณฑลเป็นจังหวัดจันทบุรี และรวบรวมต าบล
ตลาดและต าบลวัดใหม่ โดยยกฐานะเป็นเขตสุขาภิบาล    ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบแรกของการรวม
ต าบลทั้งสอง  จนถึง พ.ศ. 2478 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองจันทบุรี  จากประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1641 ลงวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ.2478  พ้ืนที่  2.5  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งพ้ืนที่ 2 
ต าบลอยู่ในเขตเทศบาลเดียวกัน   จนกระทั่งเมื่อเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว   
ประกอบกับท้องที่รอบเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีได้เจริญขึ้น   และมีชุมชนอยู่หนาแน่น   จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา
ขยายเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีขึ้นใหม่  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 101 ฉบับพิเศษ หน้า 1    ตอนที่  
120 ลงวันที่  6  กันยายน  พ.ศ.  2527 ส านักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ในต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนั้นมีลักษณะเป็นเนินเขาร้อยละ 20 และที่ราบลุ่มร้อยละ 80  มีแม่น้ าจันทบุรี
ไหลผ่านตัวเมืองโดยแม่น้ ามีความยาว 120 กิโลเมตร ส่วนที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองจันทบุรี มีความยาว 8 กิโลเมตร 
และล าคลองมีน้ าไหลตลอดปี  พ้ืนที่ที่เป็นเนินเขาจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ  ส านักงานและโรงเรียน ส่วนใหญ่
พ้ืนที่ราบลุ่มนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัย ท าการค้า ตลาด ธนาคารและสถานเริงรมย์ต่างๆ ซึ่งจัด เป็นย่านการค้าที่มีชุมชน
หนาแน่น นอกจากนั้นเป็นสวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ า 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ในปี พ.ศ.2561 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.03 องศาเซลเซียส มีฝนตก 178 วัน โดยเดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ย

สูงสุด คือเดือนพฤษภาคม และเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด คือเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงสภาพอากาศของปี พ.ศ.2561 

เดือน 
อุณหภูมิสูงสุด

(องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิต่่าสุด 

(องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิเฉลี่ย                       

(องศาเซลเซียส) 
ปริมาณน้่าฝน

ตลอดเดือน(ม.ม.) 
จ่านวนวันที่ 

ฝนตก 
มกราคม 35.1 18.5 27.05 85.3 8 
กุมภาพันธ์ 34.2 18.2 26.88 8.2 4 
มีนาคม 35.4 22.2 28.27 190.8 12 
เมษายน 35.9 20.5 28.46 195.3 13 

พฤษภาคม 35.4 24.2 28.60 145.2 14 
มิถุนายน 35.4 22.6 28.26 531.8 28 

กรกฎาคม 33.1 23.4 28.59 162.2 24 
สิงหาคม 32.4 23.2 27.64 426.0 26 
กันยายน 34.3 23.0 27.66 340.9 21 
ตุลาคม 35.4 23.3 28.08 248.0 18 
พฤศจิกายน 36.1 21.9 28.33 51.6 8 
ธันวาคม 36.2 22.5 28.48 16.9 2 
เฉลี่ยทั้งปี 34.91 21.96 28.03   

ที่มา :  สถานีอุตุนยิมวิทยาจันทบุร ี 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
เทศบาลเมืองจันทบุรีแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยมีสภาเทศบาล

เมืองเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีทั้งหมดจ านวน 18 คน ซึ่งมาจาก 3 เขต
การเลือกตั้ง เขตละ 6 คน  และฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยคณะผู้บริหารจ านวน  4 คน โดยมีนายกเทศมนตรีเมือง
จันทบุรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 3 คน  

เทศบาลเมืองจันทบุรีมีพนักงานเทศบาลสามัญ 151 คน ลูกจ้างประจ า 21 คน พนักงานจ้างทั่วไป 232 
คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 84 คน โดยมีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้าควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างทั้งหมด และรองปลัดเทศบาลท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยปลัดเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย (ข้อมูล ณ 
วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 

2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เส้นรุ้งที่ 12.60852778 องศา
เหนือ เส้นแวงที่ 102.1039750 องศาตะวันออก โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ต าบล คือ ต าบลตลาดและต าบลวัดใหม่   
มีพ้ืนที่ 10.25 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยชุมชนย่อย จ านวน 15 ชุมชน  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าช้าง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลจันทนิมิต 



 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลเกาะขวาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบางกะจะ 
2.2 การเลือกตั้ง 

ตารางแสดงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 

ปี พ.ศ. 
จ่านวน จ่านวน ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 
ผู้สมัคร นายกฯ เลือกตั้ง (ร้อยละ) ร้อยละ 

2551 2 1 18,610 56.78 3.33 

2555 2 1 17,883 61.59 3.52 

ตารางแสดงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี 

ปี พ.ศ. 
จ่านวน จ่านวน ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ บัตรเสีย 
ผู้สมัคร สท. เลือกตั้ง (ร้อยละ) ร้อยละ 

2551 38 18 18,610 55.58 3.62 

2555 36 18 17,818 61.60 3.95 
 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ่านวนประชากร 
 ตามสถิติของงานทะเบียนราษฎร ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีจ านวนประชากรที่มีทะเบียน
บ้านอยู่ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 22,745 คน  แยกเป็น ชาย 10,883 คน และหญิง  11,862 คน มีจ านวนครัวเรือน 
ทั้งหมด 13,839 ครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีจ านวนประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 
22,644 คน  แยกเป็น ชาย 10,868 คน และหญิง  11,776 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 14,088 ครัวเรือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีจ านวนประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 22,366 คน  แยกเป็น ชาย 
10,686 คน และหญิง  11,680 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 14,299 ครัวเรือน 
และการเคลื่อนย้ายของประชากร 

จ่านวนการเคลื่อนย้ายของประชากร 

ประเภท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เกิด 28 37 65 60 67 127 66 60 126 

ตาย 81 58 139 66 52 118 70 37 107 

ย้ายเข้า 295 418 713 507 394 901 337 346 683 

ย้ายออก 152 290 442 178 140 318 181 157 338 



 

3.2 ช่วงอายุและจ่านวนประชากร 

จ่านวนประชากรในทะเบียนราษฎร 

อายุ (ปี) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด- 10 1,270 1,217 2,487 1,239 1,212 2,451 1,178 1,153 2,331 

11-20 1,418 1,619 3,037 1,343 1,581 2,924 1,265 1,559 2,824 

21-30 1,882 1,717 3,599 1,972 1,751 3,723 1,954 1,760 3,714 

31-40 1,513 1,508 3,021 1,338 1,402 2,740 1,478 1,358 2,836 

41-50 1,535 1,749 3,284 1,503 1,703 3,206 1,448 1,626 3,074 

51-60 1,572 1,891 3,463 1,548 1,857 3,405 1,515 1,863 3,378 

60 ปีขึ้นไป 1,693 2,161 3,854 1,925 2,270 4,195 1,848 2,361 4,209 

รวม 10,883 11,862 22,745 10,868 11,776 22,644 10,686 11,680 22,366 

 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา   
 เทศบาลเมืองจันทบุรี มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 และโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดป่าคลองกุ้ง 
   ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 มีจ านวนนักเรียน 1,632 คน  โดยมีนักเรียนที่
เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  จ านวน 321 คน  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 มีจ านวน
นักเรียน 889 คน มีนักเรียนที่เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  จ านวน 132 คน  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง มีนักเรียนทั้งหมด 808 คน  ซึ่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ที่เป็น
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีทั้งหมด จ านวน 147 คน  จ านวนครูที่สอนโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี 1 มี 87 คน  จ านวนครูที่สอนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2  มี 56 คน และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง มี 41 คน  
 
 
 
 
 



 

อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อจ านวนครูและอัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ก าหนดมาตรฐานไว้ ดังนี้ 

 ระดับ อัตราส่วนนักเรียนต่อครู อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 
ชั้นอนุบาล(ก่อนประถมศึกษา) 25 : 1 30 : 1 
ชั้นประถมศึกษา 1-6 25 : 1 40 : 1 
ชั้นมัธยมศึกษา 1-3 20 : 1 40 : 1 

 
อัตราส่วนครูและห้องเรียนต่อนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 

 

ล่าดับชั้น จ่านวนห้อง จ่านวนนักเรียน 
อัตราส่วน 

ห้องเรียน : นักเรียน 
อนุบาล 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 

9 
6 
6 
6 
6 

192 
151 
170 
173 
149 

1:21 
1:25 
1:28 
1:29 
1:25 

ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

6 
6 
5 
5 
5 

176 
146 
150 
159 
166 

1:29 
1:24 
1:30 
1:32 
1:33 

รวม 60 1,632 1:27 
 
หมายเหตุ      

         ชั้นอนุบาล          จ านวนครู  9   คน     อัตราส่วนครู:นักเรียน      1:21 
                    ชั้นประถม 1- 6   จ านวนครู  51   คน     อัตราส่วนครู:นักเรยีน     1:19 
                    ชั้นมัธยม   1- 3   จ านวนครู  21   คน     อัตราส่วนครู:นักเรียน     1:23 
 
 
 
 
 
 



 

                     อัตราส่วนครูและห้องเรียนต่อนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี  2 

ล่าดับชั้น จ่านวนห้อง จ่านวนนักเรียน 
อัตราส่วน 

ห้องเรียน : นักเรียน 
อนุบาล 
ป.1  
ป.2 
ป.3 
ป.4 

6 
3 
3 
3 
3 

151 
 90 
70 
84 
94 

1:25 
1:30 
1:23 
1:28 
1:31 

ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

3 
3 
3 
3 
3 

84 
77 
70 
83 
86 

1:28 
1:26 
1:23 
1:28 
1:29 

รวม 33 889 1:27 
 

หมายเหตุ      
         ชั้นอนุบาล          จ านวนครู   8   คน     อัตราส่วนครู:นักเรียน  1:19 

                    ชั้นประถม 1- 6   จ านวนครู   27  คน    อัตราส่วนครู:นักเรียน   1:18 
                    ชั้นมัธยม   1- 3   จ านวนครู   17  คน    อัตราส่วนครู:นักเรียน   1:14 
 

                   อัตราส่วนครูและห้องเรียนต่อนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง   

ล่าดับชั้น จ่านวนห้อง จ่านวนนักเรียน 
อัตราส่วน 

ห้องเรียน : นักเรียน 
เด็กเล็ก 
อนุบาล 1  
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 
 

5 
5 
5 
5 
 

160 
 227 
198 
223 

 

1:32 
1:45 
1:40 
1:45 

 
รวม 20 808 1:40 

 
หมายเหตุ      

         ชั้นอนุบาล          จ านวนครู   41   คน     อัตราส่วนครู:นักเรียน   1:20 



 

วุฒิการศึกษาของครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            

วุฒิการศึกษาของครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 

วุฒิการศึกษา จ่านวน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

- 

37 

19 

- 

รวม 56 

 

วุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง 

วุฒิการศึกษา จ่านวน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

2 

33 

6 

- 

รวม 41 

 
 

วุฒิการศึกษา จ่านวน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

- 

72 

15 

- 

รวม 87 



 

                     ข้อมูลสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีในปีการศึกษา 2561 
สังกัดส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 

สถานศึกษา สังกัด ระดับทีเ่ปิดสอน 
จ่านวน

ห้องเรียน จ่านวนครู 
จ่านวน     
นักเรียน 

1.สฤษดิเดช สพฐ. ป.1-ม.3 87 145 3,454 

2.อนุบาลจันทบุรี สพฐ. อ.1-ม.3 64 81 1,973 

 หมายเหตุ   สพฐ. ย่อมาจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีเขต 1  

 
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

สถานศึกษา สังกัด ระดับทีเ่ปิดสอน 
จ่านวน

ห้องเรียน จ่านวนครู 
จ่านวน     
นักเรียน 

1.อ านวยวิทย์ สช. เตรียมอนุบาล-ป.6            39 66 1,314 

2.ตังเอ็ง สช. อนุบาล 1-ม.3 38 50 1,532 

3.บุญสมวิทยา สช. ป.1-ม.3 21 41 750 

4.บุญสมอนุบาล สช. เตรียมอนุบาล-อ.3 8 12 253 

5.อนุบาลประศาสน์วิทยา สช. เตรียมอนุบาล-อ.3 4 6 87 

  หมายเหตุ   สช.   ย่อมาจาก  ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                                                      ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัจันทบุรี 

 
สังกัดส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

สถานศึกษา ระดับที่เปิดสอน 
จ่านวน

ห้องเรียน จ่านวนคร ู
จ่านวน     
นักเรียน 

1.  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี 

ม.1-ม.6 78 150 2,956 

2. โรงเรียนศรียานุสรณ์ ม.1-ม.6 75 149 2,830 

3. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ม.1-ม.6 50 92 1,725 

   ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 17 

 



 

 นักเรยีนที่จบการศึกษาสูงสุดในปีการศึกษา 2561 (แยกเป็น ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ) 
    นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จบการศึกษา จ านวน  1008  คน  ศึกษาต่อ จ านวน 1007 คน  
    ไม่ศึกษาต่อ จ านวน 1 คน 
    นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ จบการศึกษา  จ านวน  870  คน  ศึกษาต่อ จ านวน 866 คน   
 ไม่ศึกษาต่อ จ านวน 4 คน  
    นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จบการศึกษา จ านวน 542 คน  ศึกษาต่อ จ านวน 532 คน   
  ไม่ศึกษาต่อ จ านวน 10 คน  

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  
 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข 

สถานศึกษา 
ระดับท่ี             
เปิดสอน 

จ่านวน
ภาควิชา 

จ่านวน
อาจารย ์

จ่านวน        
นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี 

ปริญญาตรี 1 สาขา 60  คน 586  คน 

  ที่มา : วิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้จันทบุรี  
สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา 
ระดับที่             
เปิดสอน 

จ่านวน
ภาควิชา 

จ่านวนครู/
อาจารย ์

จ่านวน        
นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ระดับ ปวช. 
ระดับ ปวส. 
 ปริญญาตรี 

14 
14 
2 

 
137 

2,145 
1,218 

41 

ที่มา : วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี  
สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษา 
ระดับที่ 
เปิดสอน 

จ่านวน
ภาควิชา 

จ่านวนครู/
อาจารย ์

จ่านวน        
นักศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ปวช.  
 ปวส.  

หลักสูตรระยะสั้น 
ทวิศึกษา 

6 
6 
8 
3 

19 
13 
8 
10 

380 
116 
258 
113 

ที่มา : วิทยาลยัสารพัดช่างจันทบุรี  
 



 

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 

สถานศึกษา 
ระดับที่ 
เปิดสอน 

จ่านวน
ห้องเรียน 

จ่านวนครู/
อาจารย ์

จ่านวนนักศึกษา 

วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ม.1- ม.6 
ปริญญาตรี 

15 
5 

68 437 
172 

ที่มา : วิทยาลยันาฎศิลปจันทบุร ี 

 

4.2 สาธารณสุข 

1) ศูนย์บริการสาธารณสุข 
                เทศบาลเมืองจันทบุรีมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่เปิดให้บริการ 1 แห่ง เปิดให้บริการจันทร์ – 
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจ าอยู่ที่ศูนย์ฯ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
 - พยาบาลวิชาชีพ 4  คน 
 - พยาบาลเทคนิค 1  คน  

           2) โรคที่เกิดกับประชากรในเขตเทศบาลมากที่สุด  5  อันดับแรก  ได้แก่ 
- โรคระบบไหลเวียนเลือด 
- โรคระบบหายใจ 
- โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและเมตาบอลิสซึม 
- โรคระบบกล้ามเนื้อ  โครงร่างและเนื้อยึดเสริม 
- โรคระบบย่อยอาหาร  รวมโรคในช่องปาก 
 

ประชากรที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี ในปี 2561 มี
จ านวน 4,963 ราย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  ข้อมูลสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ.2561 

ข้อมูล จ านวน หมายเหตุ 

1. โรงพยาบาลรัฐบาล (รพ.พระปกเกล้า) 
- จ านวนเตียงคนไข้ 
- แพทย์ 
- พยาบาล 
- ทันตแพทย์ 
- เภสัชกร 

 
755 
166 
535 
18 
34 

 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
- อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
- ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล 

             อุบัติเหตุ 
             สาเหตุอ่ืน ๆ 
2. โรงพยาบาลเอกชน (รพ.กรุงเทพจันทบุรี) 

-  จ านวนเตียงคนไข้ 
- แพทย์ 
- พยาบาล 
- ทันตแพทย์ 
- เภสัชกร 
- ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล 

         อุบัติเหตุ 
         สาเหตุอ่ืน 
3. คลีนิกเอกชน แยกเป็นประเภท ดังนี้ 
     -   คลีนิกเวชกรรม 

- คลินิกทันตกรรม 
- คลีนิกพยาบาล 

1 
219 
 

         17,027 
           2,103,605 

 
 175 
   47 

   254 
     3 
    13 

 
   140 

         110,782 
 

42 
19 
 0 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   
 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรฐานอัตราส่วนจ านวนแพทย์ต่อประชากรในการบริการ และ  
      อัตราส่วนจ านวนเตียงคนไข้ต่อประชากร  ดังนี้ 

จ านวนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ย อัตราส่วน   1  :  10,000 
จ านวนเตียงคนไข้ต่อประชากร อัตราส่วน  15  :  10,000 
โดยอัตราส่วนแพทย์และเตียงคนไข้ต่อประชากรในจังหวัดจันทบุรี  มีดังนี้ 
จ านวนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยในจังหวัดจันทบุรี อัตราส่วน   1  :  2,191 
จ านวนเตียงคนไข้ต่อประชากรในจังหวัดจันทบุรี  อัตราส่วน   1  :  465 



 

4.3 อาชญากรรม 

ข้อมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ.2561 

ประเภทความผิด 

 

เกิด 
(ราย) 

 

จับ 
(ราย) 

 

จับ 
(คน) 

1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ(รวม) 
1.1 ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา 
1.2 ปล้นทรัพย์ 
1.3 ชิงทรัพย์(รวม) 
1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่ 
1.5 วางเพลิง 

2.คดีชีวิต ร่างกาย เพศ (รวม) 
  2.1 ฆ่าคนตายโดยเจตนา 
  2.2 ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 
  2.3 ท าให้ตายโดยประมาท 
  2.4 พยายามฆ่า 
  2.5 ท าร้ายร่างกาย 
  2.6 ข่มขืนกระท าช าเรา 
3.คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์(รวม) 
  3.1 ลักทรัพย์ 
  3.2 วิ่งราวทรัพย์ 
  3.3 รีดเอาทรัพย์ 
  3.4 กรรโชกทรัพย์ 
  3.5 ชิงทรัพย์(รวม) 

- บาดเจ็บ 
- ไม่บาดเจ็บ 

  3.6 ปล้นทรัพย ์
  3.7 รับของโจร 
  3.8 ท าให้เสียทรัพย์ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

12 
3 
 

23 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 

11 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
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- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 



 

ประเภทความผิด 

 

เกิด 
(ราย) 

 

จับ 
(ราย) 

 

จับ 
(คน) 

4.คดีท่ีน่าสนใจ(รวม) 
  4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
  4.2 โจรกรรมรถยนต์ 
  4.3 โจรกรรมโค-กระบือ 
  4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 
  4.5 ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร 
  4.6 ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซ่ี 
  4.7 ข่มขืนและฆ่า  
  4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่ 
  4.9 ฉ้อโกงทรัพย์ 
 4.10 ยักยอกทรัพย์ 
5.คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย(รวม) 
  5.1 อาวุธปืน 

- อาวุธปืนธรรมดา 
- อาวุธปืนสงคราม 
- วัตถุระเบิด 

5.2 การพนัน 
      -     การพนันทั่วไป 

-  การพนันสลากกินรวบ 
  5.3 ยาเสพติด 
  5.4 ปรามการค้าประเวณี 
  5.5 สถานบริการ 
  5.6 โรงแรม 
  5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 
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                 ที่มา :  สถานีต ารวจภธูรเมืองจันทบุรี 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  โดยการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 
ผู้สูงอายุ  3,551 คน 
ผู้พิการ      438 คน 
ผู้ป่วยเอดส์     27 คน ข้อมูล ณ ตลุาคม 2561 



 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การขนส่ง 
 เทศบาลเมืองจันทบุรี มีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจ าจังหวัดจันทบุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลฯ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ถนนสฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  ซึ่งมีรถโดยสารประจ าทางที่
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ตามเส้นทาง ดังนี้ 
 - จันทบุรี – กรุงเทพฯ 
 - จันทบุรี – สระแก้ว – นครราชสีมา 
 - จันทบุรี – สระแก้ว – บุรีรัมย์  
 - จันทบุรี – ระยอง 
 - จันทบุรี – สระแก้ว – นครนายก – สระบุรี  
 - จันทบุรี – ระยอง – ชลบุรี – นครสวรรค์ – ก าแพงเพชร – ตาก – แม่สอด 
 - จันทบุรี – ตราด 
 - จันทบุรี – ระยอง – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย 
 - จันทบุรี – ปราจีนบุรี 
 - จันทบุรี – ชลบุร ี
 - จันทบุรี – ระยอง – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – นครสวรรค์ – พิษณุโลก 

 การจราจร 
 การจราจรในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจะติดขัดในช่วงเวลา 07.00-8.00 น. และเวลา 15.30 - 
18.00 น. โดยบริเวณท่ีมีปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุด ได้แก่ 

1) แยกไฟแดงพระยาตรัง 
2) แยกไฟแดงสถานีต ารวจภูธรเมืองจันทบุรี 
3) แยกไฟแดงศูนย์อัญมณี 

                 ที่มา :  สถานีต ารวจภธูรเมืองจันทบุรี 
 

 5.2 การไฟฟ้า 
                 1. ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  มีผู้ขอใช้ไฟฟ้า  จ านวน  2,060  ราย  ทั้งนี้  ได้รวมถึงผู้ใช้ไฟที่เป็น
สวนผลไม,้ คอนโดมิเนียมและการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว  
 2. ไฟฟ้าผลิตมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยรับช่วงมาจากสถานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ปลวกแดง    
จ.ระยอง ในระบบ 230 กิโลโวลท์  ส่งมายังสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตจันทบุรี จากนั้นส่งมาสถานีจ่ายไฟฟ้าจันทบุรี 1  
ในระบบ 115 กิโลโวลท์  จ่ายไฟออกในระบบ 22 กิโลโวลท์  

                  ที่มา :  การไฟฟา้ส่วนภูมภิาคจังหวัดจันทบุรี 
 
 
 



 

 5.3 การประปา 
ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี มีจ านวนผู้ใช้น้ าประปา ต าบลวัดใหม่ จ านวน 5,260 ราย ต าบลตลาด  

จ านวน 4,246 ราย รวมจ านวน 9,506 ราย น้ าประปาที่ใช้ผลิตมาจาก  สถานีผลิต/จ่ายน้ า 
ปากแซง  มีปริมาณการผลิตต่อวัน จ านวน 60,000 ลบ.ม./วัน น้ าที่น ามาผลิตเป็นน้ าประปา น ามาจาก แม่น้ า
จันทบุรี  บริเวณจุดสูบน้ าดิบบ้านลาว  สถานีจ่ายน้ าให้ผู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี คือ สถานีผลิต/
จ่ายน้ าปากแซง  และสถานีจ่ายน้ าส านักงาน 

      ที่มา :  ส านักงานประปาจังหวัดจันทบุร ี
 

 5.4 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์  
 การไปรษณีย์ 
 ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีมีที่ท าการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ไว้ให้บริการ
ประชาชน  2 แห่ ง คือ ไปรษณี ย์จันทบุ รี  ตั้ งอยู่ที่ ถนนมหาราช และไปรษณี ย์จันท์ ธานี  ตั้ งอยู่ที่ ถนน         
เบญจมราชูทิศ 
 ระบบเสียงไร้สาย    
            เทศบาลเมืองจันทบุรีติดตั้งล าโพงในระบบเสียงไร้สายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามบริเวณ
ต่างๆ ทั้งหมด จ านวน 100 จุด   
 โทรศัพท์ 
            ชุมสายโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่ให้บริการในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีมี 1 
แห่ง คือ ชุมสายโทรศัพท์จันทบุรี  โดยให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวัดใหม่  และ  ต าบลตลาด  มีโทรศัพท์
สาธารณะที่สามารถโทรต่างประเทศได้  ตั้งอยู่ที่โรงแรมอีสเทิร์น จันทบุรี  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี  
และเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาตลาดสวนมะม่วง  โดยมีข้อมูลการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ตามตาราง 
 

ประเภท จ่านวน 
1. เลขหมายที่ให้บริการได้ทั้งหมด 
2. เลขหมายที่ขอใช้บริการ 

- บ้านพัก, 
- ห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
- ส่วนราชการ 
- สาธารณะ (โทรภายในประเทศ) 
- อ่ืนๆ  

     3. เลขหมายที่ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
 

2,671  เลขหมาย 
 

1,990  เลขหมาย 
104  เลขหมาย 

  455  เลขหมาย 
     132   เลขหมาย 

     -   เลขหมาย 
 1,431 เลขหมาย 

ที่มา :  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  



 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การบริการ 
- โรงแรม จ านวน 12 แห่ง 
- โรงภาพยนตร์ จ านวน 1 แห่ง 

6.2 การท่องเที่ยว 
 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี มีดังนี้ 

1. สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่กลางเมืองจันทบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่  
ตรงข้ามโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี สภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ความร่มรื่นและสวยงาม เกาะกลางประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าพร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่ 

2. ชุมชนริมน้ าจันทบูร  เป็นชุมชนเก่าริมน้ าย่านท่าหลวง ถนนสุขาภิบาล เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัย
และการค้าดั้งเดิมของชาวจันทบุรีในสมัยก่อน ปัจจุบันยังคงมีร้านค้าเก่าแก่ และบ้านเรือนเก่าท่ียังมีความงดงามอยู่
หลายหลัง ด้วยมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส บ้านไม้ทรง
ปั้นหยา  ตึกฝรั่งแบบปีนัง สิงคโปร์ หรือตึกแบบยุโรปที่ล้วนแต่มีความคลาสสิคแตกต่างกันไป 

3. ถนนอัญมณี เป็นค าเรียกขาน หมายถึงบริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง เป็นที่ตั้งของร้าน
เจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดย
จะมีการซื้อขายพลอยในวันศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. 

4. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคาร
รูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช และในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มี
การท าบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบ
กู้กรุงศรีอยุธยา 

5. ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรง
สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2310 เพ่ือใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล  เพ่ือไปกอบกู้
กรุงศรีอยุธยา 

6.3 อุตสาหกรรม 

ข้อมูลจ่านวนโรงงาน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ.2561 

ต่าบลตลาด จ่านวน 12 แห่ง 

ต่าบลวัดใหม่ จ่านวน 13 แห่ง 

รวม จ่านวน 25 แหง่ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 

 

 



 

6.4 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการพาณิชยกรรมและการบริการ   โดยมี
สถานประกอบการ  ดังนี้   

1) สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม 
-   สถานีบริการน้ ามัน   5   แห่ง   
-   ร้านค้าและแผงลอย   1,535  แห่ง 
-   ศูนย์การค้า/ ห้างสรรพสินค้า   3   แห่ง 
-   ตลาดสด   3   แห่ง     

2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
-  สถานธนานุบาล   1   แห่ง                 
-  โรงฆ่าสัตว์    1   แห่ง 
-  สถานีขนส่ง    1    แห่ง 

6.5 แรงงาน 
จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนหางานที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 

 

ตั้งแต่เดือน  มกราคม – ธันวาคม 2561 
ต าบลวัดใหม ่ ต าบลตลาด 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 
48 31 47 62 188 

 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 ศาสนา 

 วัดที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 
ต าบล ชื่อวัด หมายเหตุ 

วัดใหม ่ 1.วัดสวนมะม่วง 
2.วัดกลาง 
3.วัดเขตร์นาบุญญาราม 

มหานิกาย 
มหานิกาย 
อนัมนิกาย 

ตลาด 1.วัดใหม ่
2.วัดตะบกเตี้ย 
3.วัดโบสถ์เมือง 
4.วัดป่าคลองกุ้ง 

มหานิกาย 
มหานิกาย 
มหานิกาย 
ธรรมยุต 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัจันทบุรี  

 

 



 

7.2 ประเพณีและงานประจ่าปี 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้แก่  
1) งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร าลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น ณ  สนามทุ่ง

นาเชย  จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 5 มกราคม  ของทุกปี กิจกรรมภายในงาน  การออก
ร้านจ าหน่ายสินค้า นิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และมหกรรมคอนเสิร์ต 

2) งานประจ าปีพิธีบูชาดาวนพพระเคราะห์  ณ  วัดเขตร์นาบุญญาราม  จัดขึ้นในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์  กิจกรรมภายในงานขบวนบูชาดาว  ชมความงดงามของประติมากรรมโคมไฟ  และร่วมบูชาดาว
ประจ าวันเกิด  พิธีแก้ชงสะเดาะเคราะห์เพื่อเสริมศิริมงคล 

3) งานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปี  ณ วัดใหม่
เมืองจันทบุรี กิจกรรมภายในงาน พิธีกวนข้าวทิพย์ ชมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมสรงน้ าพระ  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
ชมการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การเล่นน้ าสงกรานต์ และการเล่นน้ าจะมีในช่วงกลางคืนของวันที่ 12 เมษายน 
ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 13 เมษายน บริเวณวัดใหม่เมืองจันทบุรีและถนนท่าแฉลบ   

4) งานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จัด ณ ลานกีฬารักจันท์  จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา (เดือน
กรกฎาคม) ของทุกปี โดยมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนรอบตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรี 

5) งานสมโภชวันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี จัดขึ้น ใน
เดือนกันยายน กิจกรรมภายในงาน พิธีไหว้สักการะขอพร ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย จีน การเลี้ยงอาหาร
คาวหวานแก่ผู้มาร่วมงาน 

6) เทศกาลถือศีลกินเจ เมืองจันทบุรี ณ โรงเจบ้วนเฮงเจตั๊ว วัดเขตร์นาบุญญาราม และโรงเจ
เม่งหงีเจตั๊ว สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน อ.เมือง จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พลอยจันท์   
จังหวัดจันทบุรี  เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่ส าคัญของประเทศไทย เป็นแหล่งก าเนิดพลอยหลากสีสัน  

พลอยจึงเป็นทรัพยากรที่ท ารายได้มหาศาลให้แก่จังหวัดจันทบุรี  ตลาดขายพลอยขนาดใหญ่อยู่ที่ถนนอัญมณี 
ต าบลวัดใหม่  ซึ่งจะมีการซื้อขายพลอยทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์  มูลค่าการซื้อขายพลอยนับหมื่นล้านบาทต่อปี  
นอกจากนี้ยังมีการน าพลอยมาเจียระไนประกอบตัวเรือนท าเป็นเครื่องประดับ 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.1 น้่า   
 เทศบาลเมืองจันทบุรี  มีแม่น้ าจันทบุรีไหลผ่าน  ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาสอยดาว 

8.2 คุณภาพของน้่า 
คุณภาพแม่น้ าจันทบุรีมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ประโยชน์ และมีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย

ของประชาชน 
 
 



 

8.3 ระบบบ่าบัดน้่าเสีย 
                   เทศบาลใช้ระบบระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบบ่อผึ่ง (Waste water treatments)   
ปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 5,000 ลบ.ม./วัน  และสามารถรองรับการบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณ 
17,000 ลบ.ม./วัน  

8.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บ  55 ตันต่อวัน  โดยสามารถเก็บขนขยะได้ทั้งหมดไม่มีขยะ

ตกค้าง และสามารถก าจัดได้ทั้งหมด  โดยวิธี MBT Thin Layer ( Mechanical Biological Waste  Treatment 
Thin Layer ) คือ การบดอัดเป็นชั้นๆ เป็นการบ าบัดมูลฝอยก่อนที่จะน าไปก าจัด  โดยวิธีการท างานของการปรับ
สภาพเชิงกล  และโดยระบบชีวภาพ  ซึ่งวิธีนี้จะช่วยก าจัดปัญหาแมลงวันวางไข่และกลิ่นได้  และมีการกู้คืนขยะ
เก่าเพ่ือน าไปบ าบัดท าเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) REFUSE DERVED FUEL  

ที่ดินส าหรับก าจัดขยะของเทศบาล ตั้งอยู่ที่ต าบลมะขาม  อ าเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี ซึ่งห่าง
จากเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร 

 

9. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ถนนและสะพาน 

1) ถนนในเขตเทศบาลทั้งหมดมจี านวน 131 สาย  คิดเป็นความยาวประมาณ 50.72 กิโลเมตร  
2) สะพาน ทั้งหมด  7  สะพาน ได้แก่ 

 2.1 สะพานหัวแหลม 
 2.2 สะพานด ารงรัตน์ (วัดจันทนาราม) 
 2.3 สะพานข้ามวัดโรมัน (ริมน้ า) 
 2.4 สะพานตรีรัตน์ 
 2.5 สะพานภิญญสาสน์ 
 2.6 สะพานกิจจานนท์ 
 2.7 สะพานศาลหิน 

3) สะพานลอยคนข้าม  1  สะพาน  คือ สะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 
(ถนนสฤษดิเดช) 
 

 



ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
คติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
1. ความมั่นคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศและมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
1.3 สังคมมีความปรองดอง และความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่

มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
1.4 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้้า 

2. ความมั่งค่ัง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น

จุดส้าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
2.3 มีความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา   

ทุนทางการเงิน และทุนอื่น 
3. ความยั่งยืน 

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมูลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก 

3.3 ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ 20 ปี 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 



(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
3. วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
4. เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579 
5. หลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น

เป้าหมายระยะยาว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด้ารงชีวิตส้าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ๔๐ที่มีรายได้ต่้าสุด 
2.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1 รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
4.2 สร้างความม่ันคงด้านน้้าของประเทศและบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
5.1 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
5.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก้าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน

ความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 

5.3 เพ่ือสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

6.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
6.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้ 
6.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
6.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ้านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว

และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

7.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและการค้ารวมทั้งมีกลไก
ก้ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน 

7.2 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาดตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนจากการพัฒนาด้าน
พลังงาน 

7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศใน
ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรมรวมทั้งพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความม่ันคงและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

7.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้้าประปาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศลดอัตราน้้าสูญเสียในระบบประปาและกลไกการบริหาร
จัดการการประกอบกิจการน้้าประปาในภาพรวมของประเทศ 



7.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อลดการน้าเข้าจาก
ต่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้ าวหน้าให้

สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน้าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
8.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
8.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถด้าเนินงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื นที่เศรษฐกิจ 

9.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
9.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับคนทุกกลุ่ม 
9.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
9.4 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาใน

พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

10.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท้าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส้าคัญของแนว
ระเบียบเศรษฐกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย 

10.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิต
และการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

10.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆรวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ   เพ่ือนบ้าน
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและนิเวศ  แหล่งผลไม้และ  ครวั

สุขภาพไทย” 
ประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้   ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มี
ความมัน่คงปลอดภัย  

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
 วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี 
 “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง” 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาด
นานาชาติ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1  โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 
 วัตถุประสงค์ที่ 2  ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
 วัตถุประสงค์ที ่3  มีการแปรรูปสินค้ามากขึ้นเพ่ือดูดซับผลผลิต 
 วัตถุประสงค์ที่ 4  เพิ่มช่องทางการตลาด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  สร้างเสริมบริการขั นพื นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ  
อัญมณี สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง 



 วัตถุประสงค์ที่ 1  เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนของผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรี 
 วัตถุประสงค์ที่ 2  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 วัตถุประสงค์ท่ี 3  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ สินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลายได้มาตรฐานสากล 
 วัตถุประสงค์ที่ 4  ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
 วัตถุประสงค์ที่ 5  ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพ่ิมปริมาณช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานให้บริการสุขภาพ และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการ
สาธารณสุข 
 วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
โดยพัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 3  ยกระดับการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 วัตถุประสงค์ที่ 4  เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 วัตถุประสงค์ที่ 5  เพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์ที่ 1  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้้า เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า และบูรณาการน้้าผิวดิน
และใต้ดินเพื่อเพ่ิมน้้าต้นทุน 
 วัตถุประสงค์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งและระดมความร่วมมือขององค์กรและภาคีในการคุ้มครอง
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจากแหล่งก้าเนิด 

 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี 
 “จันทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  มุ่งพัฒนาสู่สากลด้วยเทคโนโลยี ยึดมั่นธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 



 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแหล่งประวัติศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบริหารขยะ 
 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองจันทบุรี 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาก้าวหน้า  โครงสร้างพ้ืนฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  เศรษฐกิจและคุณภาพ  ชีวิตดี  มี
คุณธรรม 

 2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชากรช่วยกันรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ประชากรได้รับการศึกษา พัฒนาให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ 
3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง 
4. ภมูิทัศน์ มีความสวยงามสถานที่ต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด 
5. สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ 
6. ประชากรได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
7. ประชากรทราบข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองจันทบุรี

และจังหวัดจันทบุรี 
8. ประชากรมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
9. สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการได้รับการดูแลและพัฒนา 
10. ศิลปะ จารีตประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติได้รับการสืบทอด 
11. ประชากรมีความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ประชากรมีความสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
13. เทศบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
14. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรมและร่วมบ้าเพ็ญประโยชน์ 

 



 2.4 ตัวชี วัด 
  เทศบาลเมืองจันทบุรี  ก าหนดตัวชี วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน (Key Performance 
indicators หรือ KPI) ไว้ 2 แบบ คือ จ านวน และ ร้อยละ 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้ก้าหนดค่าเป้าหมายของโครงการต่างๆ ไว้ ดังนี้ 
 1. การศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานและเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
 2. นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพ่ิมข้ึน 
 3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 4. นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 6. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 7. เทศบาลมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
 8. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะและ
สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม 
 9. เทศบาลมีกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 10. ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 11. ประชาชนเข้าร่วมงานส้าคัญของชาติ ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม 
 12. ประชาชนร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติดและมีความรู้เรื่องยาเสพติด 
 13. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
 14. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
 15. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ก้าวหน้า 
2) ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ทั่วไป 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์ 
1) เพ่ิมศักยภาพการบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง 
3) สร้างระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ 
1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม  และดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 
2) สร้างจิตส้านึกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์   
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) ส่งเสริมให้ประชากรดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง 
3) พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้แกป่ระชากร 
4) ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
5) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
6) ส่งเสริมสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ 
7) สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) เสริมสร้างจิตส้านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมและการบ้าเพ็ญประโยชน์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   
กลยุทธ์ 
1) เพ่ิมขีดความสามารถการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
2) พัฒนาระบบการบริหารงาน 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
4) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการและการด้าเนินงานของเทศบาล 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดท้าแผนของเทศบาล 
7) สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลกับประชาชนและหน่วยงานอื่น 

ประเด็นการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ในปี 2561-2565 
1. การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
2. การพัฒนาระบบระบายน ้า 
3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การส่งเสริมสุขภาพของประชากร 
8. การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
9. การส่งเสริม  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
10. การส่งเสริมสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ 
11. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบ้าเพ็ญประโยชน์ 
13. การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
14. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชากร 
16. การส่งเสริมความรู้ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
17. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 2.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดเทศบาลให้ก้าวหน้า ทัดเทียมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ ภายใน

จังหวัดจันทบุรี 
2)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ  
3)  การดูแลรักษาความสะอาด และการก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและพร้อมทั้งควบคุมในเรื่องมลภาวะ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของ

ประชาชน 
5)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งด้านสุขภาพ ปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.8 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทศาสตร์ชาติ 20 ป ี
ย ุทธศ าส ต ร์ 

ด ้าน ความม่ัน คง 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

ด ้าน การส ร้างควา มส ามาร ถใน กา รแขง่ ขัน 

 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

ด ้าน การพัฒน าแล ะเส ริ มส ร้างศักย ภาพทรัพ ย ากรมน ุษย ์ 

 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

ด ้าน การส ร้างโอ กาส ความ เส มอภา คทางส ังค ม 

 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

ด ้าน การส ร้างก ารเต ิ บโตบน คุณภาพ ชีวิต 

ที่เป็นมิต รกับส ิ่งแวด ล ้อม 

 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

ด ้าน การปรั บส มด ุล แล ะพัฒน าระบ บ 

การบ ริหา รจัด กา รภา ครัฐ 

 

แผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การ เส ริมส ร้าง แล ะพัฒน า 

ศ ักย ภาพทุน มน ุษย ์ 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การส ร้าง ความ เป็นธ รรม 

ล ด ความเหล ื่อมล  ้าใน ส ังคม 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การส ร้าง ความ เขม้แ ข็งทาง เศ รษฐ กิจ  

แล ะแขง่ขันได ้อย ่าง ย ั่งย ืน 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การ เต ิบโต ที่เ ป็นมิตรกั บส ิ่งแวด ล ้อม 

เพื่อกา รพัฒน าอย ่างย ั่งย ืน 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การ เส ริมส ร้าง ความ ม่ัน คงแห่ง ชาต ิเพื่อกา รพั ฒนา

ประเ ทศส ู่ความม่ัง คั่งแล ะย ั่งย ืน 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การบ ริหา รจัด กา รใน ภาค รัฐ  การป้ องกัน กา ร ทุจริต

ประพฤติ มิชอ บแล ะธร รมา ภิบาล ใน ส ังคมไ ท ย 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การพั ฒนาโครงส ร้ างพื นฐ าน 

แล ะระบบโล จสิ ต ิกส ์ 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การพั ฒนาว ิทย าศ าส ต ร์ เท คโน โล ย ี วิจัย  

แล ะน วัต กรรม 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

ความร่ว มมือ ระหว่างป ระเ ทศเพื่อ การพั ฒนา 

ย ุทธศ าส ต ร์ 

การพั ฒนาภาค  เมือ ง  

แล ะพื นที่เศ รษฐกิ จ 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาฯ  

ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออกใหเ้ป็น 

เขตเศรษฐกจิพิเศษท่ีมีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า 

และธุรกิจบริการด้านการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบา้นให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ

ให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนาฯ กลุ่ม

จังหวดัภาคตะวนัออก 

2 

ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

เพื่อสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ  

สุขภาพ และวัฒนธรรม 

เพิ่มขดีความสามารถด้านการคา้ และการคา้ชายแดน เช่ือมโยง EEC 

และประเทศเพื่อนบา้น 

พัฒนาประสิทธภิาพการผลิต การแปรรูป การตลาด  

สินค้าเกษตร (ผลไม้ ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย)  

คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปอ้ง ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมี    ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ  

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

เพิ่มขดีความสามารถด้านอุตสาหกรรม 

และการลงทุน 

แผนพัฒนาจังหวดั 5 ป ี

(พ.ศ.2561-2565) 

วสิัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี 

ประเดน็การ

พัฒนา 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานสากล 

และขยายฐานการตลาดนานาชาติ 

สร้างเสริมบริการขั้นพื้นฐาน ด้านการค้า การลงทุน การทอ่งเท่ียว 

และอัญมณี สู่เศรษฐกจิมูลค่าสูง 

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชวีติ ความมั่นคง ปลอดภัยตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อย่างสมดุลและย่ังยนื 

จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภยั  เศรษฐกจิมูลค่าสูง  สังคมมีสุขบนวิถพีอเพยีง 

 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขต  

จ.จันทบุร ี

วสิัยทัศน์ อปท.ในเขต 

จ.จันทบุร ี

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม ยาเสพติด  

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ให้กับประชาชน 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

การเกษตร และการทอ่งเที่ยว 

ด้านการอนุรักษ ์ฟื้นฟู  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์ 

ด้านการจัดการ 

บริหารขยะ 

ยุทธศาสตร์ของ 

เทศบาลเมืองจันทบุรี 

วสิัยทัศน์ 

เทศบาลเมอืงจันทบรุ ี

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

ด้าน 

การศกึษา 

ด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้าน 

สังคมและทรัพยากรมนุษย ์

การศึกษากา้วหนา้  โครงสรา้งพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  เศรษฐกจิและคณุภาพชีวิตดี  มคีณุธรรม 

 

ด้าน 

เศรษฐกิจ 

ด้าน 

การบริหารจัดการ 

จันทบุรีเปน็เมอืงน่าอยู่  มุ่งพัฒนาสู่สากลด้วยเทคโนโลยี  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 



3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็งของเทศบาล 
1. เป็นศูนย์กลางของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประจ าจังหวัด 
2. มีความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร 
4. มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานของเทศบาล 
5. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีท้ังการจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย   
6. บ้านเมืองสะอาดและอากาศดีไม่มีปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม 
7. เมืองจันทบุรีมีทัศนียภาพที่สวยงามมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นที่

ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สวยงาม 
8. มีตลาดอัญมณีซึ่งเป็นแหล่งค้าอัญมณีแหล่งใหญ่ของประเทศไทย รวมทั้งมีศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและ

เครื่องประดับจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์แสดงและส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับถาวรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
9. มีชุมชนริมน้ าจันทบูรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
10. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานประเพณีส าคัญถูกจัดขึ้นในเขตเทศบาล เช่น ประเพณี  การเล่น

น้ ากลางคืนในช่วงสงกรานต์  และงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
11. มีการขยายตัวของภาคธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
12. เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียนประจ าภาคตะวันออก 

จุดอ่อนของเทศบาล 
1. ปัญหาระบบการจราจร อันเนื่องมาจากระบบผังเมืองเก่า 
2. มีชุมชนแออัดบริเวณเนินเอฟเอ็ม 
3. ปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการตลาด ขาดการสนับสนุนและการประสานงานของแต่

ละหน่วยงาน 

โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจการบริหารจัดการและอ านาจการเงินการคลังให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาความยากจน โดยจะเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แก้ปัญหาระดับชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองมากข้ึน  
3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ตลาดการค้าใหญ่ขึ้น 

 



อุปสรรค 
1. เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก  
2. มีประชากรแฝงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาอาศัยเพ่ิมข้ึน 
3. รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนให้เทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหรือจัดสรรให้ปลายปีงบประมาณท าให้

ด าเนินงานโครงการพัฒนาไม่ทัน 
4. เกิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งท าให้ร้านค้าขนาดเล็กซบเซา 
5. ปัญหายาเสพติดและค่าครองชีพสูงขึ้นท าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและการลักขโมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3  การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา  -หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา

 -งานกิจการนักเรียน

 -งานการเจ้าหน้าท่ี

 -งานพัสดุ

 -ร.ร.ท.1

 -ร.ร.ท.2

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วัดป่าคลองกุ้ง

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ  -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

นันทนาการ

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม บริหารงานท่ัวไป  -งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  -งานสาธารณูปโภค กองช่าง

 -งานสถานท่ีและไฟฟ้า

  สาธารณะ

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  -งานรักษาความสะอาด  -ส านักการสาธารณสุขและ

   ส่ิงแวดล้อม

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา  -งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างสุขาภิบาล

ด้าน แผนงานท่ี ยุทธศาสตร์



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม บริหารงานท่ัวไป  -งานสวนสาธารณะ กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  -งานสุขาภิบาลและอนามัย  -ส านักการสาธารณสุขและ

   ส่ิงแวดล้อม    ส่ิงแวดล้อม

 -งานรักษาความสะอาด

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  -งานรักษาความสะอาด  -ส านักการสาธารณสุขและ

   ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  -งานสวนสาธารณะ  -กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  -งานก าจัดมูลฝอยและ  -กองช่างสุขาภิบาล

  ส่ิงปฏิกูล

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ บริการชุมชนและสังคม การศึกษา  -งานกิจการนักเรียน ส านักการศึกษา

 -ร.ร.ท.1

 -ร.ร.ท.2

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วัดป่าคลองกุ้ง

 -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  -งานสุขภาพภาคประชาชน ส านักการสาธารณสุขและ

 -งานส่งเสริมสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม

 -งานศูนย์บริการสาธารณสุข

 -งานสุขาภิบาลและอนามัย

  ส่ิงแวดล้อม

 -งานป้องกันและควบคุมโรค

  ติดต่อ

ด้าน แผนงานท่ี ยุทธศาสตร์



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์  -งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  -งานสวนสาธารณะ กองช่าง

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและสังคม งานบริหารงานท่ัวไป  -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ กองสวัสดิการสังคม

  สร้างความเข็มแข็งของชุมชน

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ  -งานกีฬาและนันทนาการ ส านักการศึกษา

นันทนาการ  -งานส่งเสริมประเพณี ศิลป.

  และวัฒนธรรม

 -ร.ร.ท.2

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  วัดป่าคลองกุ้ง

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ  -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

นันทนาการ  -ร.ร.ท.1

บริการชุมชนและสังคม พาณิชย์  -งานสัตวแพทย์ ส านักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม งบกลาง  -งานส่งเสริมสุขภาพ ส านักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม งบกลาง  -งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

 -งานพัฒนาชุมชน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศึกษา  -งานกิจการนักเรียน ส านักการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  -งานสุขาภิบาลและอนามัย  -ส านักการสาธารณสุขและ

  ส่ิงแวดล้อม    ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์  -งานสวัสดิการสังคมและ  -กองสวัสดิการสังคม

  สังคมสงเคราะห์

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ กองสวัสดิการสังคม

  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ  -งานส่งเสริมการท่องเท่ียว ส านักปลัดเทศบาล

นันทนาการ

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ  -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ ส านักการศึกษา

นันทนาการ   และวัฒนธรรม

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บริหารท่ัวไป  -บริหารงานท่ัวไป  -งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล

 -งานการเจ้าหน้าท่ี

บริหารท่ัวไป  -บริหารงานท่ัวไป  -งานผลประโยชน์  -ส านักการคลัง

 -งานแผนท่ีภาษี

 -งานวางแผนและวิชาการ

 -งานทะเบียนทรัพย์สิน

 -ฝ่ายพัฒนารายได้

บริหารท่ัวไป  -บริหารงานท่ัวไป  -งานนิติการ  -กองวิชาการและแผนงาน

 -งานจัดท างบประมาณ

 -งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

บริหารท่ัวไป  -บริหารงานท่ัวไป  -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  -กองวิชาการและแผนงาน

 -งานวิจัยและประเมินผล

 -งานบริการข้อมูลข่าวสาร

   ทางท้องถ่ิน

บริหารท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน  -งานป้องกันและบรรเทา  -ส านักปลัดเทศบาล

  สาธารณภัย

บริการชุมชนและสังคม  -สาธารณสุข  -งานวางแผนและวิชาการ  -ส านักการสาธารณสุขและ

 -งานสุขาภิบาลและอนามัย   ส่ิงแวดล้อม

  ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชนและสังคม  -เคหะและชุมชน  -งานรักษาความสะอาด  -ส านักการสาธารณสุขและ

 -งานสวนสาธารณะ   ส่ิงแวดล้อม

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

บริการชุมชนและสังคม  -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -งานพัฒนาชุมชน  -กองสวัสดิการสังคม

การเศรษฐกิจ  -การพาณิชย์  -งานสัตวแพทย์ ส านักการสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

   1.1 แผนงานการศึกษา 105 66,614,100 115 67,036,500 116 71,689,080 114 71,444,920 74 59,277,200 524 336,061,800

   1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 16,000 1 16,000 1 16,000 1 16,000 1 16,000 5 80,000

รวม 106 66,630,100 116 67,052,500 117 71,705,080 115 71,460,920 75 59,293,200 529 336,141,800

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 1 218,000 - - - - - - 1 218,000

   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - 1 28,050,000 - - - - - - 1 28,050,000

   2.3 แผนงานสาธารณสุข - - 2 3,325,000 - - - - - - 2 3,325,000

   2.4 แผนงานเคหะชุมชน 16 36,946,000 11 21,343,103 5 23,350,000 1 17,088,800 2 1,672,000 35 100,399,903

   2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 6,955,600 2 13,500,000 1 414,000 1 3,907,000 5 20,630,000 12 45,406,600

รวม 19 43,901,600 17 66,436,103 6 23,764,000 2 20,995,800 7 22,302,000 51 177,399,503

เทศบำลเมืองจันทบุรี

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561

แบบ ผ.012. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกร

   ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 998,400 - - - - - - - - 1 998,400

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 800,000 3 1,200,000 3 1,800,000 3 1,200,000 2 1,100,000 13 6,100,000

   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 9 33,012,800 9 33,662,800 10 40,816,340 9 36,240,340 8 35,690,340 45 179,422,620

รวม 12 34,811,200 12 34,862,800 13 42,616,340 12 37,440,340 10 36,790,340 59 186,521,020

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ

   ทรัพยำกรมนุษย์

   4.1 แผนงานการศึกษา 11 940,000 13 1,346,000 13 1,346,000 12 1,090,000 7 660,000 56 5,382,000

   4.2 แผนงานสาธารณสุข 14 2,105,000 15 2,905,000 15 2,905,000 15 2,905,000 15 2,905,000 74 13,725,000

   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 5 400,000

   4.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 3,103,000 2 6,504,500 - - - - 3 9,607,500

   4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 500,000 5 580,000 5 580,000 5 580,000 5 580,000 24 2,820,000

   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 23 3,509,000 23 3,419,000 27 137,173,000 27 137,173,000 15 3,150,000 115 284,424,000

        นันทนาการ

   4.7 แผนงานการพาณิชย์ 1 200,000 1 200,000 3 1,094,000 1 200,000 1 200,000 7 1,894,000

   4.8 แผนงานงบกลาง 4 29,580,000 4 29,580,000 4 29,580,000 4 29,580,000 4 51,361,600 20 169,681,600

รวม 58 36,914,000 63 41,213,000 70 179,262,500 65 171,608,000 48 58,936,600 304 487,934,100

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   5.1 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 - - 4 400,000

   5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 900,000

   5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

   5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - 3 9,513,000 - - - - 3 9,513,000

   5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 7 523,000 6 295,000 6 295,000 6 295,000 5 145,000 30 1,553,000

        นันทนาการ

รวม 10 1,023,000 9 895,000 12 10,408,000 9 895,000 7 645,000 47 13,866,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 44 26,848,500 43 7,704,050 47 9,166,050 45 2,752,050 43 2,860,050 222 49,330,700

   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 1,198,000 5 1,663,000 5 579,000 5 1,690,000 - - 21 5,130,000

   6.3 แผนงานสาธารณสุข 2 8,000 3 488,000 2 8,000 2 8,000 2 8,000 11 520,000

   6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 14,596,000 4 17,916,000 4 18,054,000 3 15,084,000 3 15,976,000 17 81,626,000

   6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1,290,000 4 1,290,000 4 1,390,000 4 1,390,000 4 1,390,000 20 6,750,000

   6.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 2,640,000 1 2,640,000 1 2,640,000 1 2,640,000 1 2,640,000 5 13,200,000

รวม 60 46,580,500 60 31,701,050 63 31,837,050 60 23,564,050 53 22,874,050 296 156,556,700

รวมท้ังส้ิน 265 229,860,400 277 242,160,453 281 359,592,970 263 325,964,110 200 200,841,190 1,286 1,358,419,123

ยุทธศำสตร์

ปี 2564ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

   1.1 แผนงานการศึกษา 1 28,900,000 1 28,900,000 1 28,900,000 1 28,900,000 1 28,900,000 5 144,500,000

รวม 1 28,900,000 1 28,900,000 1 28,900,000 1 28,900,000 1 28,900,000 5 144,500,000

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

    โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง - - 1 500,000 - - - - - - 1 500,000

        ของชุมชน

รวม - - 1 500,000 - - - - - - 1 500,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

แบบ ผ.01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ

   ทรัพยำกรมนุษย์

   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 352,500 2 432,500 2 432,500 2 432,500 1 320,000 11 1,970,000

   3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 - - 4 200,000

        นันทนาการ

รวม 6 902,500 4 982,500 4 982,500 4 982,500 2 820,000 20 4,670,000

รวมท้ังส้ิน 7 29,802,500 6 30,382,500 5 29,882,500 5 29,882,500 3 29,720,000 26 149,670,000

รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ

   ทรัพยำกรมนุษย์

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 2 9,050,000 - - - - - - 2 9,050,000

รวม - - 2 9,050,000 - - - - - - 2 9,050,000

รวมท้ังส้ิน - - 2 9,050,000 - - - - - - 2 9,050,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงกำรพระรำชด ำริ  งำนพระรำชพิธี  รัฐพิธี  นโยบำยรัฐบำล  และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย

ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

   1.1 แผนงานการศึกษา 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 25 -

รวม 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 25 -

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ

   ทรัพยำกรมนุษย์

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 4 - 4 4 - 4 - 4 - 20 -

รวม 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 20 -

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

    กำรบริหำรจัดกำร

    3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 - 13 - 13 - 13 - 13 - 64 -

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 -

รวม 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 69 -

รวมท้ังส้ิน 22 - 23 - 23 - 23 - 23 - 114 -

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

   1.1 แผนงานการศึกษา - - 1 7,648,000 1 7,648,000 - - - - 2 15,296,000

รวม - - 1 7,648,000 1 7,648,000 - - - - 2 15,296,000

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

    โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - 1 12,717,000 5 15,896,000 - - - - 6 28,613,000

รวม - - 1 12,717,000 5 15,896,000 - - - - 6 28,613,000

รวมท้ังส้ิน - - 2 20,365,000 6 23,544,000 - - - - 8 43,909,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชุมคณะกรรมการ ประมวลผลรวมการ รายงานประมวลผลการศึกษา 200,000 - - - - สถานศึกษาใน สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษา

ประสานงานวิชาการ ประเมินคุณภาพการ ในภาพรวมขององค์กรปกครอง สังกัดองค์กร องค์กรปกครองส่วน หน่วยศึกษา

(ระดับกลุ่มจังหวัด) ศึกษาของสถานศึกษา ส่วนท้องถ่ินท่ีจัดการศึกษาใน ปกครองส่วน ท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัด นิเทศก์.

สังกัดองค์กรปกครอง ภาคตะวันออก จ านวน 1 คร้ัง ท้องถ่ิน กลุ่ม การศึกษาท้องถ่ินท่ี 9

ส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัด จังหวัดการศึกษา (ภาคตะวันออก) มี

การศึกษาท้องถ่ินท่ี 9 ท้องถ่ินท่ี 9 (ภาค ผลการประมวลการ

ภาคตะวันออก) ได้แก่ ตะวันออก) มีผล ประเมินคุณภาพการ

จันทบุรี ระยอง ชลบุรี การประมวลใน ศึกษา

และตราด ภาพรวม 10%

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อ่านออก เขียนได้  -เพ่ือแก้ปัญหาการ จัดกิจกรรมการอ่าน การเขียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ  -นักเรียนสังกัด อปท. ส านักการศึกษา

อ่านไม่ออก เขียนไม่ ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนในสังกัด ปลอดจากการอ่าน หน่วยศึกษา

ถูกต้องของนักเรียน อปท. อ่านคล่อง ไม่ออก เขียนไม่ นิเทศก์.

 -เพ่ือยกระดับผล เขียนคล่อง ถูกต้องและอ่านไม่

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ท่ี คล่อง เขียนไม่คล่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก าหนดและ มีคุณภาพตาม

ภาษาไทยของนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานการศึกษา

ทางการเรียน  -นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ภาษาไทยสูงข้ึน ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยสูงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 พัฒนาระบบการ เพ่ือพัฒนาระบบการ เทศบาลเมืองจันทบุรีพัฒนา 450,000 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละของ องค์กรปกครองส่วน ส านักการศึกษา

บริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการศึกษา ระบบการบริหารจัดการศึกษา บุคลากรสังกัด ท้องถ่ินมีการบริหาร หน่วยศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ของ อิเล็กทรอนิกส์ของ อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร องค์กรปกครอง จัดการอิเล็กทรอนิกส์ นิเทศก์.

องค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วน ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ส่วนท้องถ่ินใน

ท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ปีละ 1 คร้ัง การบริหาร

ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย4.0 จัดการ

อิเล็กทรอนิกส์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 นิเทศ ติดตามและ เพ่ือนิเทศ ติดตามและ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -  -ร้อยละของ กรมส่งเสริมการ ส านักการศึกษา

ประเมินผลการ ประเมินผลการบริหาร สถานศึกษาของ อปท.ระดับ สถานศึกษาท่ี ปกครองท้องถ่ิน งานกิจการนักเรียน

บริหารจัดการศึกษา จัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคตะวันออก จ านวน 24 ได้รับการนิเทศ มีการนิเทศ ติดตาม

ตลอดชีวิตของ ขององค์กรปกครองส่วน สถานศึกษา และจัดท ารูปเล่ม ติดตามฯ การ และประเมินผลการ

องค์กรปกครอง ท้องถ่ิน ระดับภาค สรุปผลสถานศึกษาท่ีได้รับการ จัดการศึกษาใน จัดการศึกษาใน

ส่วนท้องถ่ิน ตะวันออก นิเทศ ติดตามและประเมินผล ท้องถ่ินระดับ ท้องถ่ิน ระดับภาค

จ านวน 40 เล่ม ภาคตะวันออก ตะวันออก คิดเป็น

ปีละ 1 คร้ัง  -ร้อยละของ ร้อยละ 60 ของ

สถานศึกษาท่ีจัด อปท. ภาคตะวันออก

ท าแผนพัฒนาการ

ศึกษาท้องถ่ิน

ได้อย่างถูกต้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ประชุมช้ีแจงการ เพ่ือให้พนักงานครู จัดการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับ 150,000 150,000 150,000 150,000 180,000 จ านวน พนักงานครูเทศบาล ส านักการศึกษา

พัฒนาความก้าวหน้า เทศบาล ได้เข้าใจและ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ พนักงานครู และบุคลากรทาง งานการเจ้าหน้าท่ี

ของพนักงานครู มีความรู้ในแนวทาง และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง และบุคลากร การศึกษามีขวัญและ

เทศบาลและบุคลากร ระเบียบ หลักเกณฑ์ กับความก้าวหน้าในต าแหน่ง ทางการศึกษา ก าลังใจในการปฏิบัติ

ทางการศึกษา สังกัด และข้อบังคับต่างๆ ท่ี สายงานท่ีปฏิบัติ  ปีละ 1 คร้ัง ท่ีเข้ารับการ หน้าท่ีอย่างมี

เทศบาลเมือง เก่ียวข้องกับความ ประชุมช้ีแจง ประสิทธิภาพ และเกิด

จันทบุรี ก้าวหน้าในวิชาชีพครู การพัฒนา ประสิทธิผลมากข้ึน

รวมถึงแนวทางการ ความก้าวหน้า

ปฏิบัติท่ีถูกต้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6 ติดตามเด็กท่ีมีอายุถึง เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กท่ี เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์ ส านักการศึกษา

เกณฑ์การศึกษาภาค การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาภาคบังคับในเขต มีอายุตามเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ งานกิจการนักเรียน

บังคับเข้าเรียนใน และให้ผู้ปกครองเด็กท่ี เทศบาลส่งเด็กเข้าเรียนใน และเข้าเรียน ในเขตเทศบาล ได้รับ

สถานศึกษา ถึงเกณฑ์การศึกษาภาค สถานศึกษา ปีละ 250 คน การศึกษาในสถาน

บังคับในเขตเทศบาล ศึกษาท้ังหมด

ส่งเด็กเข้าเรียนใน

สถานศึกษาอย่างท่ัวถึง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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7 อบรมสัมมนาเชิง เพ่ือให้พนักงานครู จัดฝึกอบรมพนักงานครู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของระดับ พนักงานครูได้รับ ส านักการศึกษา

ปฏิบัติการและศึกษา ได้รับความรู้ ทันต่อ บุคลากรทางการศึกษาและ ผลสัมฤทธ์ิทาง ความรู้ ทันต่อ หน่วยศึกษานิเทศก์

ดูงานพนักงานครู เหตุการณ์ปัจจุบันและ ผู้เก่ียวข้องด้านการศึกษา การเรียนของ เหตุการณ์ปัจจุบัน

บุคลากรทางการ เห็นความก้าวหน้าของ พร้อมน าพนักงานครู นักเรียน และเห็นความก้าวหน้า

ศึกษาและผู้เก่ียวข้อง สถานท่ีอ่ืนๆ น ามา บุคลากรทางการศึกษาและ ของสถานท่ีอ่ืนๆ

ด้านการศึกษา ปรับใช้กับเทศบาล ผู้เก่ียวข้องด้านการศึกษา

เมืองจันทบุรี และเพ่ือ ศึกษาดูงาน ปีละ 2 คร้ัง

ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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8 จัดท าเคร่ืองมือ เพ่ือจัดท าเอกสารคู่มือ จัดท าเอกสารคู่มือ เคร่ืองมือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเอกสาร การศึกษาของเทศบาล ส านักการศึกษา

ประเมินคุณภาพ เคร่ืองมือประเมิน และ ประเมิน และเอกสารวิชาการ ท่ีจัดท า มีประสิทธิภาพและ หน่วยศึกษานิเทศก์

การศึกษา เอกสารวิชาการ ปีละ 600 ชุด เกิดประสิทธิผล

9 จัดนิทรรศการทาง เพ่ือให้โรงเรียนมีผล จัดนิทรรศการทางวิชาการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ส านักการศึกษา

วิชาการ สัมฤทธ์ิทางการเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี และ ระดับผล ทางการเรียนดีข้ึน หน่วยศึกษานิเทศก์

ดีข้ึนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี สัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาของเทศบาล และน านักเรียนแข่งขันวิชาการ การเรียนของ

เมืองจันทบุรี ระดับท้องถ่ิน ระดับภาค และ นักเรียน

ระดับประเทศ ปีละ 1-3 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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10 แข่งขันคนเก่งใน เพ่ือสรรหานักเรียนท่ีมี คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนได้พัฒนา ส านักการศึกษา

โรงเรียนท้องถ่ิน ความเป็นเลิศทาง เป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือ ท่ีได้รับการ ความรู้ความสามารถ หน่วยศึกษานิเทศก์

วิชาการ เข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขัน ปีละ 10 คน พัฒนาความรู้ เต็มตามศักยภาพ

คนเก่งในโรงเรียน ความสามารถ และความถนัดของ

ท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการ ตนเอง

พัฒนาความรู้ความ

สามารถเต็มตาม

ศักยภาพและความ

ถนัดของนักเรียน

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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11 ประเมินคุณภาพการ เพ่ือให้โรงเรียนจัดการ - โรงเรียนมีความพร้อม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน โรงเรียนมีผลการ ส านักการศึกษา

ศึกษาภายในสถาน ศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในการรองรับการประเมิน สถานศึกษา ประเมินตนเองและมี หน่วยศึกษานิเทศก์

ศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน จาก สมศ. ปีละ 2 คร้ัง ท่ีมีผลการ พัฒนาการด้านการ

ในระดับการศึกษาข้ัน - มีเอกสารรายงานประเมิน ประเมิน ศึกษา

พ้ืนฐานและการศึกษา ตนเอง (SAR) ตนเองและมี

ปฐมวัย มีผลท าให้ พัฒนาการ

โรงเรียนผ่านการ ด้านการศึกษา

ประเมินภายนอกและ

มีเอกสารรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 อบรมสัมมนา เพ่ือให้การบริหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน การบริหารจัดการ ส านักการศึกษา

เชิงปฏิบัติการและ จัดการศึกษาเทศบาล สัมมนา และดูงานของ คณะกรรมการ ศึกษาของเทศบาล หน่วยศึกษานิเทศก์

ประชุมคณะกรรมการ เมืองจันทบุรี มี คณะกรรมการประสานงาน ประสานงาน เมืองจันทบุรี มี

ประสานงานวิชาการ ประสิทธิภาพและเกิด วิชาการการจัดการศึกษาของ วิชาการฯ ท่ีเข้า ประสิทธิภาพและ

การจัดการศึกษา ประสิทธิผลในการจัด ท้องถ่ิน ระดับองค์กรปกครอง ประชุม นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ท้องถ่ิน ระดับ กิจกรรมการเรียน ส่วนท้องถ่ิน ปีละ 60 คน ทางการเรียนดีข้ึน

องค์กรปกครอง การสอน ท าให้ครูมี

ส่วนท้องถ่ิน แนวทางในการสอน

เป็นทิศทางเดียวกัน

และนักเรียนมีผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ฝึกอบรมเชิง - เพ่ือเป็นการเตรียม อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ท่ี ครู บุคลากรทางการ ส านักการศึกษา

ปฏิบัติการแกนน า บุคลากรให้มีความรู้ ดูงานครู บุคลากรทางการ ได้รับความรู้ ศึกษา บุคคลผู้เก่ียวข้อง หน่วยศึกษานิเทศก์

วิทยากร และ ความเข้าใจเก่ียวกับ ศึกษา บุคคลผู้เก่ียวข้องและ ด้านภาษา และนักเรียน ได้รับ

มัคคุเทศก์ ศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรม นักเรียนเก่ียวกับภาษาและ วัฒนธรรม ความรู้ด้านภาษา

ประสานการจัดการ ประเทศสมาชิก วัฒนธรรมประเทศสมาชิก ของประเทศ วัฒนธรรมของประเทศ

ความรู้ประชาคม ประชาคมอาเซียนและ อาเซียนและประเทศใกล้เคียง สมาชิก สมาชิกอาเซียน และ

อาเซียน ประเทศใกล้เคียงและ ปีละ 20 คน อาเซียน ประเทศใกล้เคียง 

สามารถน าความรู้ท่ีได้ สามารถเป็นวิทยากร

ไปพัฒนาการศึกษา บรรยายให้ความรู้

และเป็นวิทยากร ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 -เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประสานการจัดการ

ให้มีความรู้ กล้า ความรู้ประชาคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แสดงออก ฝึกความ อาเซียนระดับภาค

เป็นผู้น าและการ ตะวันออก

ประชาสัมพันธ์

14 อบรมสัมมนาเชิง เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ บุคลากรมีความรู้และ ส านักการศึกษา

ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม เรียนรู้และพัฒนาการท่ี ศึกษาดูงาน ปีละ 2 คร้ัง ระดับความ ทักษะในการจัด หน่วยศึกษานิเทศก์

ประสิทธิภาพบุคลากร ครอบคลุมเด็กปฐมวัย ส าเร็จของ กิจกรรมเก่ียวกับการ

ท่ีเก่ียวข้องกับการ ท าให้มีความพร้อมใน การพัฒนา ศึกษาปฐมวัย

ศึกษาปฐมวัยและ การเรียนต่อในระดับ การจัดท าแผน

ศึกษาดูงาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเรียนรู้และ

และพัฒนาการทาง ประสบการณ์

การเรียนดีข้ึน การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ประชาสัมพันธ์ศูนย์  -เพ่ือประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ี - ครู ผู้เก่ียวข้อง ส านักการศึกษา

ประสานการจัดการ การแข่งขันความรู้ และ นิทรรศการอาเซียนและแข่งขัน ได้รับความรู้ ประชาชนท่ัวไป และ หน่วยศึกษานิเทศก์

ความรู้ประชาคม จัดนิทรรศการเก่ียวกับ ความรู้ ปีละ 5 คร้ัง จากการ หน่วยงานอ่ืน มีความรู้

อาเซียน อาเซียน - ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน ประชา ความเข้าใจ และ

 -เพ่ือสร้างความรู้ เรียนรู้ ปีละ 3 คร้ัง สัมพันธ์ ตระหนักเก่ียวกับ

ความเข้าใจและความ นิทรรศการ ประชาคมอาเซียน

ตระหนักเก่ียวกับ อาเซียน - มีการแลกเปล่ียน

ประชาคมอาเซียนกับ เรียนรู้เก่ียวกับสังคม

บุคลากรในสถานศึกษา อาเซียน

และประชาชนท่ัวไป

 -เพ่ือศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เก่ียวกับประชาคม

อาเซียน

16 ปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เผยแพร่นิทรรศการการจัดการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ บุคลากร อปท. ได้ใช้ ส านักการศึกษา

ศูนย์ประสานการ ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ใน ความรู้ประชาคมอาเซียน บุคลากรท่ีใช้ บริการของศูนย์ หน่วยศึกษานิเทศก์

จัดการความรู้ การเผยแพร่นิทรรศการ ปีละ 3 คร้ัง บริการในศูนย์ฯ ประสานการจัดการ

ประชาคมอาเซียน การจัดการความรู้ ท่ีมีความ ความรู้ประชาคม

ประชาคมอาเซียน พึงพอใจ อาเซียน

เพียงพอต่อเหตุการณ์

ปัจจุบันท่ีจะก้าวเข้าสู่

ยุคอาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 พัฒนาครู บุคลากร - เพ่ือเป็นการเตรียม อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ท่ี ครู บุคลากรทางการ ส านักการศึกษา

ทางการศึกษา และ บุคลากรให้มีความรู้ ดูงานครู บุคลากรทางการ ได้รับความรู้ ศึกษาและบุคคลผู้ หน่วยศึกษานิเทศก์

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ความเข้าใจเก่ียวกับ ศึกษาและบุคลากรผู้เก่ียวข้อง ด้านภาษา เก่ียวข้อง ได้รับความรู้

สู่ประชาคมอาเซียน ภาษาและวัฒนธรรม เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ด้านภาษาวัฒนธรรม

ประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกอาเซียน ของประเทศ ของประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนและ และประเทศใกล้เคียง ปีละ สมาชิก อาเซียนและประเทศ

ประเทศใกล้เคียงและ 100 คน อาเซียนและ ใกล้เคียงสามารถ

สามารถน าความรู้ท่ี ประเทศใกล้เคียง จัดการเรียนรู้ใน

ได้ไปพัฒนาการศึกษาได้ ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง

 -เพ่ือพัฒนาบุคลากร มีประสิทธิภาพ

ให้มีความรู้ด้านการ ตลอดจนได้แลกเปล่ียน

จัดการเรียนรู้ใน เรียนรู้จากการเข้าร่วม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมและศึกษา

ดูงาน และสามารถน า

ไปใช้ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและ

ในชีวิตประจ าวันอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)เพ่ือให้เด็กนักเรียน เด็กเล็กจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ 15,000,000 16,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

เด็กอนุบาล และเด็กช้ัน นักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล นักเรียน เด็กอนุบาล และเด็ก งานพัสดุ

ป.1 - ป.6 ได้รับประทาน และเด็กช้ัน ป.1-ป.6 ระดับเด็กเล็ก ช้ันป.1 - ป.6 มี

อาหารเสริม (นม) สถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ เด็กอนุบาล สุขภาพแข็งแรง จิตใจ

ร.ร.สฤษดิเดช, ร.ร.อนุบาล และเด็กช้ัน สมบูรณ์ พัฒนาการ

จันทบุรี, ร.ร.ท.1, ร.ร.ท.2 ป.1-ป.6 ได้ เป็นไปตามหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า ด่ืมอาหาร โภชนาการ

คลองกุ้ง และ สถานรับเล้ียง เสริม (นม)

และพัฒนาเด็กเนินเอฟเอ็ม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือให้นักเรียน และ ติดต้ังกล้องวงจรปิด 1,595,600 - - - - ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล บุคลากรของโรงเรียนมี รายละเอียด ดังน้ี นักเรียนและ โรงเรียนเทศบาลเมือง ร.ร.ท.1

เมืองจันทบุรี 1 ความปลอดภัย  -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน บุคลากร จันทบุรี 1 มีความ

เครือข่าย (Network Video โรงเรียน ปลอดภัย

Recorder) แบบ 16 ช่อง เทศบาลเมือง

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียด จันทบุรี 1 มี

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) ความปลอดภัย

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

แบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 16 ช่อง จ านวน 2

เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด

เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี

ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

ส าหรับใช้ในงานรักษาความ

ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 32 ตัว

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

แบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)

ระดับความละเอียดจอภาพ

1920 x 1080 พิกเซล ขนาด

40 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1

kVA จ านวน 5 เคร่ือง 

(รายละเอียดตามกระทรวง

เทคโนโลยีฯ ก าหนด)

 -ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร

ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์กล้อง

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วงจรปิด จ านวน 4 ตู้

 -พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง เดินสาย

และเซ็ตระบบ

20 ติดต้ังหลังคากันสาด เพ่ือให้นักเรียนและ 1. ติดต้ังหลังคากันสาดอาคาร 1,209,900 - - - - ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

อาคารเรียน ภายใน บุคลากรของโรงเรียน เรียน 6 ขนาดความกว้าง นักเรียนและ ของโรงเรียนมีความ ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาลเมือง มีความปลอดภัยและมี 3.00 ม. ความยาวรวม 40.00 บุคลากรของ ปลอดภัยและมีลาน

จันทบุรี 1 ลานส าหรับท ากิจกรรม ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า โรงเรียนมีสถานท่ี ส าหรับท ากิจกรรม

120.00 ตร.ม. จ านวน 1 แห่ง เอ้ือต่อการเรียน

2. ติดต้ังหลังคากันสาดอาคาร การสอนและการ

เรียน 7 ขนาดความกว้าง 3.00 ท ากิจกรรมต่างๆ

ม. ความยาวรวม 61.00 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

183.00 ตารางเมตร จ านวน

1 แห่ง

3. ติดต้ังหลังคากันสาดอาคาร

เรียน 8 ขนาดความกว้าง

3.00 ม. ความยาวรวม

64.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.

จ านวน 1 แห่ง

4. ติดต้ังหลังคากันสาดอาคาร

เรียน 10 ขนาดความกว้าง

3.00 ม. ความยาวรวม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 111.00 ตร.ม.

จ านวน 1 แห่ง

5. ติดต้ังหลังคากันสาดอาคาร

เรียน 11 ขนาดความกว้าง

6.50 ม. ความยาวรวม 39.00

ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

253.50 ตร.ม. จ านวน 1 แห่ง

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 การสรรหาวิทยากร เพ่ือให้โรงเรียนมี จัดการบุคลากรมาสอน 720,000 720,000 720,000 720,000 540,000 จ านวน โรงเรียนมีบุคลากรมา ส านักการศึกษา

มาให้ความรู้และ บุคลากรมาสอน นักเรียน ปีละ 5 คน บุคลากรท่ี สอนนักเรียนเพียงพอ ร.ร.ท.1

ประสบการณ์ในกลุ่ม นักเรียนเพียงพอต่อ มาสอนนักเรียน ต่อจ านวนนักเรียน

สาระการเรียนรู้ให้แก่ จ านวนนักเรียนต่อ และต่อห้องเรียน

นักเรียนในโรงเรียน ห้องเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง

จันทบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 จ้างครูชาวต่าง 1. เพ่ือฝึกทักษะการ จ่ายเป็นค่าจ้างครูชาว 500,000 500,000 599,100 599,100 599,100 จ านวนครู นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

ประเทศ ส่ือสาร การฟัง พูด ต่างประเทศ มาสอน ต่างประเทศ ประถมศึกษาถึงช้ัน ร.ร.ท.1

อ่าน และเขียน เพ่ือ ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ท่ีมาสอนให้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3

น าไปใช้ในชีวิต ปีละ 3 คน กับเด็ก ได้รับความรู้  มีทักษะ

ประจ าวัน นักเรียน การส่ือสารภาษา

2. เพ่ือให้นักเรียนเห็น อังกฤษในการฟัง 

คุณค่าและเกิดเจตคติ พูด อ่าน และเขียน

ท่ีดีต่อการเรียน สามารถน าไปใช้ใน

ภาษาอังกฤษ ชีวิตประจ าวันได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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23 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ นักเรียนช้ันอนุบาล ส านักการศึกษา

ท่ีส าเร็จการศึกษา รักการเรียนและมุ่งม่ัน ให้แก่นักเรียนท่ีส าเร็จการ นักเรียนท่ี ปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อ ร.ร.ท.1

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีจะศึกษาต่อในระดับ ศึกษาระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับสูงข้ึน

ท่ีสูงข้ึน ปีละ 100 คน

24 ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

โรงเรียน การถ่ายทอดความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับ นักเรียนท่ีได้ เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน นักเรียนในระดับช้ันมัธยม รับความรู้ด้าน มีความรู้เก่ียวกับ

 -เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ศึกษา ปีละ 150 คน ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน สามารถน าความรู้

ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิต

ประจ าวันได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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25 ฝึกสอนดนตรีไทย เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ นักเรียนเข้ารับการฝึกสอน 40,000 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

และได้แสดงความ ทักษะในการใช้เคร่ือง นักเรียนท่ี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

สามารถด้านดนตรีไทย ดนตรีไทยและบรรเลง เข้ารับการ มีทักษะและได้แสดง

ดนตรีไทย ปีละ 45 คน ฝึกสอนวง ความสามารถบรรเลง

ดนตรีไทย วงดนตรีไทย

26 ฝึกสอนวงโยธวาทิต เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ นักเรียนเข้ารับการฝึกสอน 40,000 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

และสามารถบรรเลง วงโยธวาทิต ปีละ 60 คน นักเรียนท่ีเข้ารับ เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

วงโยธวาทิตได้ รวมท้ัง การฝึกสอนวง มีทักษะ สามารถ

ได้แสดงความสามารถ โยธวาทิต บรรเลงวงโยธวาทิต

ทางด้านดนตรีสากล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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27 อาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนได้ จัดบริการอาหารกลางวันฟรี 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล รับประทานอาหารฟรี ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน นักเรียนท่ีได้ อนุบาลและระดับ ร.ร.ท.1

เมืองจันทบุรี 1 ทุกคน และได้รับสาร อนุบาลและระดับช้ันประถม รับประทาน ช้ันประถมศึกษาได้

อาหารเพียงพอ ศึกษา ปีละ 1,410 คน อาหารฟรี รับประทานอาหารฟรี

(เงินรายได้สถานศึกษา)

28 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหล่ง นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ของโรงเรียน เรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนและชุมชน เรียนรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

ส าหรับศึกษาค้นคว้า ปีละ 1 คร้ัง เพ่ิมเติม มีแหล่งเรียนรู้นอก

หาความรู้เพ่ิมเติม (เงินรายได้สถานศึกษา) นอกห้องเรียน ห้องเรียนส าหรับ

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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29 ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนระดับ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนศูนย์ นักเรียนระดับปฐมวัย ส านักการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ได้รับความรู้ เด็กปฐมวัย ปีละ 1 คร้ัง การเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล ร.ร.ท.1

จากศูนย์การเรียนรู้ (เงินรายได้สถานศึกษา) ส าหรับ เมืองจันทบุรี 1 มี

เด็กปฐมวัย ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ

เรียนรู้และศึกษาหา

ความรู้เพ่ิมเติม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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30 พัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือให้นักเรียนใช้ จัดซ้ือหนังสือส าหรับห้องสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียน ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา และพัฒนาห้องสมุดของ นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

ค้นคว้าหาความรู้ โรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง ห้องสมุดและ มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ

เพ่ิมเติม (เงินรายได้สถานศึกษา) หนังสือส าหรับ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

ศึกษาค้นคว้าหา เพ่ิมเติม 

ความรู้เพ่ิมเติม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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31 ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ โรงเรียนเทศบาลเมือง ส านักการศึกษา

สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา  ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ีมี จันทบุรี 1 มีหลักสูตร ร.ร.ท.1

ให้มีมีมาตรฐานใน (เงินรายได้สถานศึกษา) หลักสูตรท่ีได้ ท่ีได้มาตรฐานและ

การจัดการเรียน มาตรฐานใน สมบูรณ์ในการจัด

การสอนให้กับนักเรียน การจัดการ การเรียนการสอน

เรียนการสอน ให้กับนักเรียน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 พัฒนาข้าราชการครู เพ่ือให้ข้าราชการครู เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 ร้อยละของ ข้าราชการครูและ ส านักการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด และบุคคลากรทางการ สัมมนา และเป็นค่าใช้จ่าย ข้าราชการครู บุคคลากรทางการ ร.ร.ท.1

อปท. ศึกษาได้รับการพัฒนา อ่ืนๆ ในการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากร ศึกษา ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ความรู้และ ครูและบุคคลากรทางการ ทางการศึกษา ศักยภาพ ความรู้และ

ความสามารถ ศึกษา ปีละ 92 คน ได้รับการพัฒนา ความสามารถ

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 อินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือใช้อินเตอร์เน็ต จ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 ร้อยละของ โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา

ส่ง - รับ และเผยแพร่ ของโรงเรียนเทศบาลเมือง ผู้ใช้ท่ีเกิดความ เมืองจันทบุรี 1  มี ร.ร.ท.1

ข้อมูลข่าวสารของ จันทบุรี 1 พึงพอใจต่อการ อินเตอร์เน็ตในการ

นักเรียนโรงเรียน -ระบบ Asymmetric Digital ใช้อินเตอร์เน็ต ส่ง-รับและเผยแพร่

เทศบาล จังหวัด Subscriber Line : ADSL โรงเรียน ข้อมูลข่าวสารได้

และหน่วยงานอ่ืน -ระบบ Wireless สะดวกและรวดเร็ว

Fidelity : WiFi ทันต่อเหตุการณ์

ปีละ 2 ระบบ

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ท่ี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 พัฒนาการจัดการ 1. เพ่ือส่งเสริมและ - ส่งเสริมและพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละของ โรงเรียนเทศบาลเมือง ส านักการศึกษา

ศึกษา โดยใช้ พัฒนาศักยภาพในการ ศักยภาพของคณะกรรมการ คณะกรรมการ จันทบุรี 1 มีคณะ ร.ร.ท.1

โรงเรียนเป็นฐาน บริหารจัดการด้านการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา

ในการพัฒนาท้องถ่ิน ศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ปีละ 2 คร้ัง ท่ีได้รับการ ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพ

(SBMLD) ของหลักสูตร - จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และมีบทบาทในการ

2. เพ่ือให้บุคลากรท่ี การศึกษาในระบบ ศักยภาพ จัดการด้านการศึกษา

เก่ียวข้องในการจัดการ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ศึกษาและสามารถ จ านวน 1 ปีการศึกษา

จัดการศึกษาได้อย่าง (เงินรายได้สถานศึกษา)

มีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ส่งเสริมกิจกรรม 1. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย จัดกิจกรรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

รักการอ่านใน รักการอ่านและมีความ รักการอ่าน ปีละ 2 คร้ัง นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

สถานศึกษา อปท. สนุกสนานในการอ่าน (เงินรายได้สถานศึกษา) ทักษะความ มีนิสัยรักการอ่าน มี

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ ช านาญด้าน ความสนุกสนาน ได้รับ

ความรู้และประโยชน์ การอ่าน ความรู้และประโยชน์

จากการอ่าน จากการอ่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ซ่อมแซมอาคารเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 150,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล อาคารเรียน อาคาร เรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

เมืองจันทบุรี 1 อเนกประสงค์และ จันทบุรี 1 ปีละ 1 แห่ง อาคารเรียน มีอาคารเรียน อาคาร

ส่ิงก่อสร้างภายใน (เงินรายได้สถานศึกษา) แข็งแรง อเนกประสงค์และ

โรงเรียนมีสภาพ ปลอดภัย ส่ิงก่อสร้างภายใน

แข็งแรงปลอดภัยและ และเอ้ือต่อ โรงเรียนมีสภาพ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ แข็งแรงปลอดภัย และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 พัฒนาการเรียนรู้ 1. เพ่ือสร้างความรู้ จัดอบรม ให้ความรู้กับครู 80,000 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละของครู ครู บุคลากรทางการ ส านักการศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียน ความเข้าใจและความ นักเรียน บุคลากรของ บุคลากรทาง ศึกษาและนักเรียน ร.ร.ท.1

ตระหนักเก่ียวกับ โรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง การศึกษาและ โรงเรียนเทศบาลเมือง

ประชาคมอาเซียน (เงินรายได้สถานศึกษา) นักเรียนท่ีมี จันทบุรี 1 มีความรู้

แก่ครู นักเรียน และ ความรู้ ความเข้าใจและความ

บุคลากรของโรงเรียน เก่ียวกับการ ตระหนักเก่ียวกับการ

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เข้าสู่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ครู นักเรียนและบุคลากร ประชาคม

ของโรงเรียนให้มีทักษะ อาเซียน

และมีความพร้อมต่อ

การเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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38 พัฒนาศูนย์การเรียน 1. เพ่ือพัฒนาศูนย์การ พัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียน 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ ครู นักเรียน บุคลากร ส านักการศึกษา

อาเซียนศึกษา เรียนอาเซียนศึกษาของ ศึกษาของโรงเรียน ครู นักเรียน ทางการศึกษา ร.ร.ท.1

โรงเรียนให้เป็นแหล่ง ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรของ ประชาชนในชุมชน

เรียนรู้เก่ียวกับอาเซียน (เงินรายได้สถานศึกษา) โรงเรียน และผู้ท่ีสนใจ มีความ

ท่ีมีความพร้อมส าหรับ ประชาชน และ พึงพอใจต่อการศึกษา

นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ท่ีสนใจเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ศูนย์

ทางการศึกษา ประชาชน เก่ียวกับอาเซียน อาเซียนศึกษาของ

ในชุมชน และผู้ท่ีสนใจ โรงเรียนเทศบาล

2. เพ่ือสร้างความรู้ เมืองจันทบุรี 1

ความเข้าใจและความ

ตระหนักเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 จ้างเหมาบริการงาน เพ่ือให้นักเรียนมี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 432,000 432,000 432,000 432,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

รักษาความสะอาด อาคารเรียนท่ีสะอาด บริการงานรักษาความสะอาด นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

ปลอดภัย เอ้ือต่อการ อาคารเรียน ปีละ 4 คน อาคารเรียน มีอาคารเรียนสะอาด

เรียนการสอนของ สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการ

นักเรียน ปลอดภัย เรียนการสอน 

เอ้ือต่อการ

เรียนการสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ปรับภูมิทัศน์ - เพ่ือให้สภาพแวดล้อม - ปรับพ้ืนท่ีและส่ิงแวดล้อม 150,000 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ภายในโรงเรียนร่มร่ืนดี ภายในบริเวณโรงเรียน นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

และเหมาะสม - จัดซ้ือดิน,ต้นไม้,ไม้ดอก, พ้ืนท่ีและ มีพ้ืนท่ีและสภาพ

- เพ่ือสร้างบรรยากาศ ไม้ประดับและอ่ืน ๆ เป็นต้น สภาพแวดล้อม แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน - ปรับปรุง ตัดแต่งต้นไม้ ท่ีเอ้ือต่อการ จัดการเรียนการสอน

การสอน สวนหย่อมต่าง ๆ ของ จัดการเรียน

- เพ่ือความเป็นระเบียบ โรงเรียน ปีละ 1 แห่ง การสอน

เรียบร้อย สวยงามและ

มีมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ซ่อมแซม ปรับปรุง เพ่ือให้นักเรียนมีครุภัณฑ์ - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 400,000 400,000 400,000 400,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคาร เพ่ือใช้ซ่อมแซมบ ารุง นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

และส่ิงก่อสร้างของ อเนกประสงค์และ รักษาครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ อาคาร มีครุภัณฑ์ อาคาเรียน

โรงเรียนเทศบาล ส่ิงก่อสร้างภายใน และอ่ืน ๆ ของโรงเรียน เรียน อาคาร อาคารอเนกประสงค์

เมืองจันทบุรี 1 โรงเรียนมีสภาพแข็งแรง อย่างน้อย 8 คร้ัง อเนกประสงค์ และส่ิงก่อสร้างภายใน

เหมาะสม ปลอดภัยและ - ดูแลบ ารุงรักษา และส่ิงก่อสร้าง โรงเรียน มีสภาพ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ เคร่ืองปรับอากาศของ ภายในโรงเรียน แข็งแรง เหมาะสม

โรงเรียน ปีละ 2 คร้ัง มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัยและเอ้ือต่อ

- ดูแลรักษาส่ิงก่อสร้างของ เหมาะสม การเรียนรู้

โรงเรียนโดยการก าจัดปลวก ปลอดภัยและ

ปีละ 2 คร้ัง เอ้ือต่อการ

เรียนรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา ในการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอน และการ นักเรียนท่ีได้ เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

ต้ังแต่ระดับอนุบาล การสอนและบริหารงาน บริหารงานท่ัวไป ปีละ 2 คร้ัง รับการ ได้รับการสนับสนุน

จนจบการศึกษาข้ัน ท่ัวไปของโรงเรียน (เงินรายได้สถานศึกษา) สนับสนุน ค่าจัดการเรียนการ

พ้ืนฐาน สนับสนุน ค่าจัดการ สอน (รายหัว)

ค่าจัดการเรียน เรียนการสอน

การสอน (รายหัว (รายหัว)

นักเรียน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนเป็นค่า สนับสนุนเป็นค่าเคร่ืองแบบ 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียน นักเรียน ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ีได้ อนุบาล ระดับช้ัน ร.ร.ท.1

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ระดับช้ันอนุบาล (เงินรายได้สถานศึกษา) รับการ ประถมศึกษา และ

จนจบการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา สนับสนุนค่า ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และระดับช้ันมัธยม เคร่ืองแบบ ของโรงเรียนเทศบาล

(ค่าเคร่ืองแบบ ศึกษา นักเรียน เมืองจันทบุรี 1 ได้รับ

นักเรียน) การสนับสนุนค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนเป็น นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง 1,185,000 1,185,000 1,185,000 1,185,000 1,185,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัด จันทบุรี 1 เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนท่ีได้ เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล กิจกรรมวิชาการ วิชาการ กิจกรรมค่ายคุณธรรม รับการ ได้รับการสนับสนุน

จนจบการศึกษาข้ัน กิจกรรมค่ายคุณธรรม ลูกเสือ - เนตรนารี, ยุวกาชาด สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

พ้ืนฐาน (ค่ากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ค่ากิจกรรม วิชาการ  กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) ยุวกาชาด กิจกรรม การเรียนรู้นอกสถานท่ี, พัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรมลูกเสือ-

ส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมบริการสารสนเทศ เนตรนารี, ยุวกาชาด

การเรียนรู้นอกสถานท่ี, และ ICT ปีละ 2 คร้ัง กิจกรรมส่งเสริม

กิจกรรมบริการ (เงินรายได้สถานศึกษา) ศักยภาพการเรียนรู้

สารสนเทศและ ICT นอกสถานท่ี, กิจกรรม

บริการสารสนเทศ

และ ICT

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 สนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพ่ือสนับสนุนเป็น สนับสนุนเป็นค่าหนังสือเรียน 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียนของ ของนักเรียน ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ี อนุบาลและระดับช้ัน ร.ร.ท.1

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล นักเรียนโรงเรียน (เงินรายได้สถานศึกษา) ได้รับการ ประถมศึกษาและ

จนจบการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สนับสนุน ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  -เพ่ือให้นักเรียนมี ค่าหนังสือ ของโรงเรียนเทศบาล

(ค่าหนังสือเรียน) หนังสือเรียนท่ีสอดคล้อง เรียน เมืองจันทบุรี 1 ได้รับ

กับหลักสูตรสถานศึกษา การสนับสนุนค่า

โรงเรียนเทศบาลเมือง หนังสือเรียน

จันทบุรี 1 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนเป็นค่า สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา อุปกรณ์การเรียนของ การเรียนของนักเรียน นักเรียน อนุบาลและระดับ ร.ร.ท.1

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล นักเรียนให้มีความ ปีละ 2 คร้ัง ท่ีได้รับการ ช้ันประถมศึกษาและ

จนจบการศึกษา เพียงพอกับความ (รายได้สถานศึกษา) สนับสนุน ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ต้องการและตาม ค่าอุปกรณ์ ของโรงเรียนเทศบาล

(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ความจ าเป็น การเรียน เมืองจันทบุรี 1 ได้รับ

การสนับสนุนค่า

อุปกรณ์การเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ส่งเสริมศักยภาพการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมจัดสรรค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

จัดการศึกษาท้องถ่ิน ด้านการศึกษาส าหรับ นักเรียนยากจน ในระดับช้ัน นักเรียนระดับ อนุบาล ระดับช้ัน ร.ร.ท.1

(ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจน ประถมศึกษา ไม่เกินร้อยละ ช้ันอนุบาล ประถมศึกษา และ

ส าหรับนักเรียน 40 และระดับช้ันมัธยมศึกษา ระดับช้ันประถม ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ยากจน) ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวน ศึกษา ระดับช้ัน ของโรงเรียนเทศบาล

นักเรียนในช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา เมืองจันทบุรี 1 ได้รับ

และระดับช้ันมัธยมศึกษา ท่ีได้รับการ การสนับสนุนนค่า

ท้ังหมด ท่ีมีผู้ปกครองท่ีมี สนับสนุน ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจน

40,000 บาท/ปีให้กับนักเรียน ส าหรับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมือง ยากจน

จันทบุรี 1 ปีละ 200 คน

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 สารสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสารของโรงเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของ ผู้ปกครองและ ส านักการศึกษา

ข่าวสาร ผลงานของ ปีละ 1 คร้ัง ผู้ปกครอง หน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับ ร.ร.ท.1

นักเรียนและโรงเรียน หน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารผลงาน

อ่ืนๆ ท่ีได้รับ ของนักเรียนและ

ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียน

49 ส่งเสริมองค์กร 1. เพ่ือแสดงถึงทิศทาง จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนแผน สถานศึกษามีทิศทาง ส านักการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน การจัดการศึกษาของ ของสถานศึกษา ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาการ ในการจัดการศึกษา ร.ร.ท.1

ท่ีจัดท าแผนพัฒนา สถานศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา) ศึกษาของ และมีผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาดีเด่น 2. เพ่ือให้การจัดการ สถานศึกษา การเรียนท่ีดี

ศึกษาของสถานศึกษา ท่ีจัดท า

มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 อบรม สัมมนา ศึกษา 1. เพ่ือให้พนักงานครู เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ พนักงานครู นักเรียน ส านักการศึกษา

ดูงาน ไปราชการของ และบุคลากรได้รับ ในการฝึกอบรม สัมมนา พนักงานครู และบุคลากรได้รับ ร.ร.ท.1

ของพนักงานครู การพัฒนาความรู้ ศึกษาดูงานและเป็นค่าใช้จ่าย นักเรียนและ ความรู้และมีการ

นักเรียนและบุคลากร ความสามารถและทัน อ่ืนๆ ในการไปราชการของ บุคลากรโรงเรียน พัฒนาความรู้ความ

โรงเรียนเทศบาล ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน พนักงานครู นักเรียนและ เทศบาลเมือง สามารถจากการไป

เมืองจันทบุรี 1 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ บุคลากรของโรงเรียน ปีละ จันทบุรี 1 ท่ี ราชการเพ่ืออบรม 

ความรู้ ประสบการณ์ 1 คร้ัง ได้รับความรู้ สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ตรง และมีผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถ

ทางการเรียนดีข้ึน ประสบการณ์ตรง

และผลสัมฤทธ์ิใน

ด้านการเรียน

การสอนท่ีดีข้ึน

โครงการท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้นักเรียนของ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ท าความสะอาด โรงเรียนเทศบาลเมือง ท่ีใช้ในการท าความสะอาด นักเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี1 ร.ร.ท.1

ห้องน้ าและอาคาร จันทบุรี 1 มีห้องน้ าและ ห้องน้ าและอาคารเรียนของ โรงเรียน มีห้องน้ าและอาคาร

เรียนของโรงเรียน อาคารเรียนท่ีสะอาด โรงเรียนเทศบาลเมือง เทศบาลเมือง เรียนท่ีสะอาด 

เทศบาลเมือง เป็นระเบียบ เรียบร้อย จันทบุรี 1 ภาคเรียนละ จันทบุรี 1

จันทบุรี 1 2 คร้ัง ปีละ 4 คร้ัง ท่ีมีอาคารเรียน

และห้องน้ าท่ี

สะอาด

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้โรงเรียนมีวัสดุ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

เคร่ืองครัวของ อุปกรณ์ และเคร่ืองครัว และเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในการ นักเรียน เทศบาลเมืองจัทบุรี 1 ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาล ใช้ในการจัดการเรียน จัดการเรียนการสอนและการ โรงเรียน มีวัสดุอุปกรณ์

เมืองจันทบุรี1 การสอนและการ บริหารงานของโรงเรียน  เทศบาลเมือง เคร่ืองครัวท่ีพอเพียง

บริหารงานของ ปีละ 1 คร้ัง จันทบุรี1 ท่ีมี ในการเรียนการสอน

โรงเรียน วัสดุอุปกรณ์

เคร่ืองครัวท่ี

พอเพียงใน

การเรียน

การสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 วันภาษาไทยแห่งชาติ  -เพ่ือเปิดโอกาสให้ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษา

นักเรียนได้แสดงออก แห่งชาติ ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ีมี มีทักษะทางภาษาและ ร.ร.ท.1

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เก่ียวกับ ความบันเทิงจากการ

 -เพ่ือส่งเสริมให้ ความเป็นมา เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนร่วมอนุรักษ์ ของวันภาษาไทย

วัฒนธรรมไทย และมีความ

 -เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา สามารถแสดง

ความสามารถทาง ทักษะทางการ

ภาษาไทยแก่นักเรียน ใช้ภาษา

ตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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54 จัดท าศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ นักเรียน บุคลากร ส านักการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ เก่ียวกับกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ ปีละ 1 แห่ง นักเรียน บุคลากร ชุมชน และผู้ท่ีสนใจ ร.ร.ท.1

สถานศึกษาในสังกัด พระเกียรติในสถาน ชุมชน และ ได้รับความรู้ในการ

อปท. ศึกษา ให้แก่นักเรียน ผู้ท่ีสนใจท่ีเข้า จัดกิจกรรมเฉลิม

บุคลากร ชุมชน และ ร่วมกิจกรรม พระเกียรติ

ผู้ท่ีสนใจ

55 จัดกิจกรรมของศูนย์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมของศูนย์การ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

การเรียนรู้ด้านการ ด้านการท่องเท่ียวให้แก่ เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน นักเรียนและ ของสถานศึกษา ได้รับ ร.ร.ท.1

ท่องเท่ียวในสถาน นักเรียนและบุคลากร สถานศึกษา ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรท่ีเข้า ความรู้ด้านการ

ศึกษาสังกัดองค์กร ของสถานศึกษา ร่วมกิจกรรม ท่องเท่ียว

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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56 ส่งเสริมการจัด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดท าศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ นักเรียน บุคลากร ส านักการศึกษา

กระบวนการเรียนการ บุคลากร ชุมชน และผู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน ชุมชน และผู้ท่ีสนใจ ร.ร.ท.1

สอนการบริหารตาม ท่ีสนใจน าหลักปรัชญา ปีละ 1 แห่ง บุคลากร ชุมชน น าความรู้ปรัชญา

หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไป และผู้ท่ีสนใจ เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นแนวทางใน เข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้เป็นแนวทางใน

"สถานศึกษาพอเพียง" การด าเนินชีวิต การด าเนินชีวิต

สู่ "ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการ

งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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57 พัฒนาระบบการ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง 450,000 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

บริหารจัดการศึกษา ของนักเรียนและ พัฒนาระบบการบริหาร นักเรียนและ ของโรงเรียน มีแหล่ง ร.ร.ท.1

อิเล็กทรอนิกส์ของ บุคลากรของโรงเรียน จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากรของ เรียนรู้เพ่ือใช้ในการ

องค์กรปกครองส่วน ขององค์กรปกครองส่วน โรงเรียน ท่ี ศึกษาค้นคว้า

ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ใช้แหล่งเรียนรู้

ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0 ปีละ 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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58 ปรับปรุงเสาธงหน้า  -เพ่ือให้โรงเรียนมี ปรับปรุงเสาธงหน้าโรงเรียน - 217,000 - - - ร้อยละของ  -โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล เสาธงท่ีแข็งแรง ม่ันคง โดยท าการเปล่ียนฐานและ นักเรียนท่ีมี เมืองจันทบุรี 1 มี ร.ร.ท.1

เมืองจันทบุรี 1 ปลอดภัยและเหมาะสม และเสาธงบริเวณหน้า ความพึงพอใจ เสาธงแข็งแรง ม่ันคง

 -เพ่ือให้นักเรียนมีเสาธง อาคารเรียน 11 ตาม ต่อเสาธงท่ี ปลอดภัย และ

ท่ีเหมาะสมในการท า แบบแปลนกองช่าง เทศบาล แข็งแรง ม่ันคง เหมาะสม

กิจกรรมเคารพธงชาติ เมืองจันทบุรี ปลอดภัยและ  -นักเรียนมีเสาธงท่ี

ในตอนเช้า เหมาะสม เหมาะสมในการท า

ในการท า กิจกรรมเคารพธงชาติ

กิจกรรม ในตอนเช้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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59 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้โรงเรียนมี เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ือง - 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ใน นักเรียนท่ีสืบค้น เทศบาลเมือง ร.ร.ท.1

ส าหรับเป็นแหล่ง การเรียนการสอนให้กับ ข้อมูลและหา จันทบุรี 1 ได้รับ

เรียนรู้ และใช้ในการ นักเรียน โดยท าสัญญาเช่า ความรู้จาก ความรู้และมีทักษะ

จัดกิจกรรมการเรียน ปีละ 100 เคร่ือง แหล่งเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์

การสอนให้กับนักเรียน ในการเรียนการสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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60 จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือให้นักเรียนมีเคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายและ - - 100,000 - - ร้อยละของ นักเรียนมีเคร่ือง ส านักการศึกษา

และเคร่ืองประดับ แต่งกายและเคร่ือง เคร่ืองประดับนาฏศิลป์ไทย นักเรียนท่ีเกิด แต่งกายและเคร่ือง ร.ร.ท.1

นาฏศิลป์ไทยส าหรับ ประดับนาฏศิลป์ไทย ส าหรับนักเรียน จ านวน ความพึงพอใจ ประดับนาฏศิลป์ไทย

นักเรียนของโรงเรียน ใช้ส าหรับการแสดง 200 ชุด ต่อเคร่ือง ใช้ส าหรับการแสดง

เทศบาลเมือง ต่างๆ ของโรงเรียน แต่งกายและ ต่างๆ ของโรงเรียน

จันทบุรี 1 และชุมชน เคร่ืองประดับ และชุมชน

นาฏศิลป์ไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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61 ปรับปรุงหลังคา เพ่ือให้นักเรียนระดับ ปรับปรุงหลังคาด้านหลัง - - 139,000 - - ร้อยละของ นักเรียนระดับช้ัน ส านักการศึกษา

ด้านหลังอาคาร 7 ช้ันอนุบาล และระดับ อาคารเรียน 7 (อาคารอนุบาล) นักเรียนท่ีเกิด อนุบาลและระดับ ร.ร.ท.1

และอาคาร 8 ช้ันประถมศึกษามี และอาคารเรียน 8 โดยท าการ ความพึงพอใจ ช้ันประถมศึกษา มี

โรงเรียนเทศบาล สถานท่ีพร้อมใช้งาน ร้ือถอนหลังคาโพลีคาร์บอเนต ต่อการปรับปรุง สถานท่ีใช้งานและ

เมืองจันทบุรี 1 และปลอดภัย เปล่ียนเป็นหลังคาเมทัลชีท หลังคา ปลอดภัย

หนา 0.35 ม.ม. คิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 415 ตร.ม. ตาม

แบบแปลนกองช่าง เทศบาล

เมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 ก่อสร้างป้ายช่ือ 1.เพ่ือให้โรงเรียนมี ก่อสร้างป้ายช่ือพร้อมร้ัว - - 2,989,000 - - ร้อยละของ 1.โรงเรียนมีป้ายช่ือท่ี ส านักการศึกษา

พร้อมร้ัวโรงเรียน ป้ายช่ือท่ีเหมาะสม โรงเรียนเทศบาลเมือง นักเรียน ครูและ เหมาะสมและสง่างาม ร.ร.ท.1

เทศบาลเมือง และสง่างาม จันทบุรี 1 โดยมีขนาด บุคลากรของ 2.โรงเรียนมีร้ัวท่ีม่ันคง

จันทบุรี 1 2.เพ่ือให้โรงเรียนมีร้ัว ความยาวร้ัว ประตู และ โรงเรียนท่ีเกิด แข็งแรงและปลอดภัย

ท่ีม่ันคงแข็งแรงและ ป้ายช่ือ ความยาวไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ ส าหรับนักเรียน ครู

ปลอดภัย ส าหรับ 190.00 ม. ตามแบบแปลน ต่อการก่อสร้าง และบุคลากรของ

นักเรียน ครูและ กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี ป้ายช่ือและร้ัว โรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 จ้างเหมาบริการ 1.เพ่ือควบคุมการ จ้างพนักงานดูแลรักษาความ - - 180,000 180,000 180,000 ร้อยละของ นักเรียน ครูและ ส านักการศึกษา

พนักงานดูแลรักษา เปิด-ปิด ประตูทาง ปลอดภัย ปีละ 1 คน นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน ร.ร.ท.1

ความปลอดภัยใน เข้า-ออกของโรงเรียน และบุคลากร มีความปลอดภัย

โรงเรียนเทศบาล ต้ังแต่เวลา 6.00-17.00น. ท่ีเกิดความ

เมืองจันทบุรี 1 2.เพ่ือตรวจตราดูแล พึงพอใจต่อ

ความปลอดภัยให้กับ การดูแล

นักเรียน ครู และ รักษาความ

บุคลากรของโรงเรียน ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 ปรับปรุงถนนหน้า เพ่ือให้นักเรียน ครู ท าการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. - - - 353,000 - ร้อยละของ นักเรียน ครู บุคลากร ส านักการศึกษา

ฐานพระ โรงเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง พร้อมรางวี ค.ส.ล.บริเวณถนน นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีถนน ร.ร.ท.1

เทศบาลเมือง มีถนนท่ีได้มาตรฐาน หน้าฐานพระ โรงเรียนเทศบาล บุคลากรและ ท่ีได้มาตรฐานใช้ใน

จันทบุรี 1 ใช้ในการสัญจรได้ เมืองจันทบุรี 1 ขนาดความ ผู้ปกครองท่ี การสัญจรได้สะดวก

สะดวกและมีความ กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 ม. เกิดความ และมีความปลอดภัย

ปลอดภัย ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 ม. พึงพอใจต่อ

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี การปรับปรุง

ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ถนน

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 ปรับปรุงอาคารเรียน 1.เพ่ือให้นักเรียนมี ท าการทาสีภายในและ - - - 2,717,000 - ร้อยละของ 1.นักเรียนมีอาคารเ ส านักการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล อาคารเรียนท่ีสะอาด ภายนอกอาคารเรียน นักเรียน เรียน ท่ีสะอาด ร.ร.ท.1

เมืองจันทบุรี 1 สวยงาม และเอ้ือต่อ (อาคารเรียน 6, 7, 8, 9, 10, ชุมชนท่ีเกิด สวยงาม ท่ีเอ้ือต่อการ

การเรียนรู้ 11 และอาคารอเนกประสงค์2) ความพึงพอใจ เรียนรู้

2.เพ่ือให้นักเรียนและ ใช้สีอคริลิคก่ึงเงา มีพ้ืนท่ี ต่อการ 2.นักเรียนและชุมชน

ชุมชนมีอาคาร ไม่น้อยกว่า 22,985.00 ตร.ม. ปรับปรุง มีอาคารอเนกประสงค์

อเนกประสงค์ท่ีสะอาด และทาสีน้ ามัน มีพ้ืนท่ี อาคาร ท่ีสะอาด สวยงามใน

สวยงาม ในการท า ไม่น้อยกว่า 3,219.00 ตร.ม. การท ากิจกรรม

กิจกรรม ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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66 ปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร ท าการปรับปรุง ปูพ้ืนกระเบ้ือง 3,785,000 - - - - จ านวนอาคาร โรงเรียนมีห้องประชุม ส านักการศึกษา

อเนกประสงค์ 1 อเนกประสงค์ 1 โดย ภายในอาคาร ติดต้ังฝ้าเพดาน อเนกประสงค์ ในกิจกรรมต่างๆและ ร.ร.ท.2

ใช้เป็นห้องประชุมใน ภายใน ภายนอกอาคาร และ ท่ีได้รับการ มีความสวยงาม

กิจกรรมต่าง ๆ และ ติดต้ังประตู-หน้าต่างกระจก ปรับปรุง

ให้เกิดความสวยงาม ภายในอาคาร  ตามแบบแปลน

กองช่างเทศบาลเมือง

จันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 จัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อม นักเรียนท่ีเข้าปรับพ้ืนฐาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนในระดับช้ัน ส านักการศึกษา

ปรับพ้ืนฐานนักเรียน ให้กับนักเรียนท่ีก าลัง เตรียมความพร้อม ท่ีมีความพร้อม มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี ร.ร.ท.2

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จะเข้าศึกษาต่อใน ปีละ 120 คน ท่ีจะเข้าศึกษาต่อ ความพร้อมท่ีจะเข้า

ช่วงช้ันท่ี 3 ในช่วงช้ันท่ี 3 ศึกษาต่อในช่วงช้ันท่ี 3

68 การสรรหาวิทยากรมา เพ่ือให้โรงเรียนมี จัดหาบุคลากรมาสอนนักเรียน 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 จ านวน โรงเรียนมีบุคลากรมา ส านักการศึกษา

ให้ความรู้และ บุคลากรมาสอน ปีละ 3 คน บุคลากรท่ีมา สอนนักเรียนเพียงพอ ร.ร.ท.2

ประสบการณ์ในกลุ่ม นักเรียนเพียงพอต่อ สอนนักเรียน ต่อจ านวนนักเรียนและ

สาระการเรียนรู้ให้แก่ จ านวนนักเรียนต่อ ต่อห้องเรียน

นักเรียนในโรงเรียน ห้องเรียน

สังกัดเทศบาลเมือง

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน นักเรียนช้ันอนุบาลเข้า ส านักการศึกษา

ท่ีส าเร็จการศึกษา รักการเรียนและมุ่งม่ัน ให้แก่นักเรียนท่ีส าเร็จ นักเรียนท่ีมี ศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน ร.ร.ท.2

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ท่ีจะศึกษาต่อในระดับ การศึกษาระดับช้ันอนุบาล ความพึงพอใจ

สูงข้ึน ปีท่ี 3 ปีละ 60 คน และมุ่งม่ันท่ี

จะศึกษาต่อ

70 จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดงานวันสุนทรภู่ โดยจัด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้ ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ ความรู้เก่ียวกับ กิจกรรมประกวดความรู้ต่างๆ นักเรียนท่ีมี เก่ียวกับภาษาไทย ร.ร.ท.2

ภาษาไทย ภาษาไทย เช่น วาดภาพระบายสี ความรู้เก่ียวกับ เพ่ิมข้ึน

(วันสุนทรภู่) เรียงความ ค าขวัญฯ ปีละ ภาษาไทย

1 คร้ัง เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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71 จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้ ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ ความรู้เก่ียวกับ และจัดค่ายวิทยาศาสตร์นอก นักเรียนท่ีได้ เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ ร.ร.ท.2

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน สถานท่ีให้แก่นักเรียน ปีละ รับความรู้ด้าน เพ่ิมข้ึน

(วันวิทยาศาสตร์) 1 คร้ัง วิทยาศาสตร์

เพ่ิมข้ึน

72 จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม พัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนได้รับการ ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ ท่ีได้รับการ พัฒนาและส่งเสริม ร.ร.ท.2

วิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน นักเรียน ปีละ 100 คน พัฒนาและ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์

(พัฒนาและส่งเสริม ส่งเสริม

อัจฉริยภาพทาง ทักษะด้าน

วิทยาศาสตร์) วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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73 จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ ฝึกสอนดนตรีไทยให้แก่ 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวน นักเรียน ได้แสดง ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ศิลปะ เล่นดนตรีไทยได้และได้ นักเรียน ปีละ 40 คน นักเรียนท่ีได้ ความสามารถทางด้าน ร.ร.ท.2

(ดนตรีไทย) แสดงความสามารถทาง แสดงความ ดนตรีไทยในงานต่างๆ

ด้านดนตรีไทย สามารถทาง ของโรงเรียนและ

ด้านดนตรีไทย หน่วยงานอ่ืนๆ

74 จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ ฝึกสอนดุริยางค์ให้แก่นักเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวน นักเรียน ได้แสดงความ ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ศิลปะ เล่นเคร่ืองดนตรีดุริยางค์ ปีละ 60 คน นักเรียนท่ีได้ สามารถทางด้านดนตรี ร.ร.ท.2

(ดุริยางค์) ได้ และได้แสดงความ แสดงความ สากลในงานต่างๆ ของ

สามารถทางด้านการ สามารถทาง โรงเรียนและหน่วยงาน

เล่นดนตรีดุริยางค์ ด้านดนตรีสากล อ่ืนๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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75 จัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ฝึกทักษะศิลปะให้กับนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียนท่ี นักเรียนท่ีได้รับการ ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้นักเรียนท่ีมีความ ระดับช้ันป.4-ป.6 ปีละ 20 คน ได้รับการพัฒนา พัฒนาด้านศิลปะและ ร.ร.ท.2

เพ่ือพัฒนาสู่ความ สามารถด้านศิลปะได้ ด้านศิลปะและ สร้างช่ือเสียงให้กับ

เป็นเลิศ แสดงออกและสร้าง สร้างช่ือเสียงให้ โรงเรียน 

ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน กับโรงเรียน

76 โรงเรียนส่งเสริม เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน นักเรียน มีสุขภาพ ส านักการศึกษา

สุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ด้านสุขภาพและบริการ นักเรียนท่ีมี ร่างกายสมบูรณ์ ร.ร.ท.2

ด้านสุขภาพแก่นักเรียน ความรู้ด้าน แข็งแรง สามารถ

ปีละ 900 คน สุขภาพ เรียนรู้ได้ตามวัยและ

ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ได้สม่ าเสมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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77 พัฒนาการจัดการ เพ่ิมศักยภาพในการ - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละของ มีระบบการบริหาร ส านักการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียน บริหารจัดการด้านการ ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ จัดการศึกษาท่ีมี ร.ร.ท.2

เป็นฐานในการพัฒนา ศึกษาและให้บุคลากร ข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาท่ีได้ คุณภาพ ส่งผลให้

ท้องถ่ิน (SBMLD) ท่ีเก่ียวข้องในการจัด - จัดการศึกษาในระบบ รับการพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการ

การศึกษาอย่างมี - จัดการศึกษานอกระบบ ศักยภาพ ได้รับการพัฒนาด้าน

ประสิทธิภาพสามารถ - จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา

จัดการศึกษาให้บรรลุ ปีละ 1,200 คน

เป้าหมายท่ีก าหนดได้ (เงินรายได้สถานศึกษา)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 จ้างครูชาว  -เพ่ือให้นักเรียน จ้างครูชาวต่างประเทศ 792,000 960,000 960,000 960,000 960,000 จ านวน นักเรียน มีพัฒนาการ ส านักการศึกษา

ต่างประเทศ ร.ร.ท.2 ได้ส่ือสาร มาสอนภาษาให้กับนักเรียน นักเรียนท่ีมี ทางด้านการส่ือสาร ร.ร.ท.2

ภาษาต่างประเทศ ปีละ 4 คน พัฒนาการ โดยใช้ภาษาต่าง

กับครูชาวต่างประเทศ ทางด้านการ ประเทศ

 -เพ่ือให้นักเรียน ส่ือสารโดยใช้

ร.ร.ท.2 มีพัฒนาการ ภาษาต่าง

ในการใช้ภาษา ประเทศ

ต่างประเทศดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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79 จ้างเหมาบริการคน เพ่ือให้บริเวณโรงเรียน จ้างเหมาบริการคนท าความ 350,000 360,000 360,000 360,000 324,000 จ านวนผู้ใช้ ภายในบริเวณโรงเรียน ส านักการศึกษา

ท าความสะอาด มีความสะอาดและถูก สะอาด ปีละ 3 คน งานในบริเวณ มีความสะอาดและถูก ร.ร.ท.2

สุขลักษณะพร้อมต่อ โรงเรียนท่ีมี สุขลักษณะพร้อมต่อ

การใช้งาน ความพึงพอใจ การใช้งาน

ต่อความสะอาด

80 พัฒนาการเรียนรู้สู่ เพ่ือให้นักเรียน และ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ 80,000 80,000 80,000 80,000 - จ านวนผู้ท่ีได้รับ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

ประชาคมอาเซียน บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมี อาเซียน เพ่ือเป็นแหล่ง ความรู้ความ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเข้าร่วม ร.ร.ท.2

ความรู้รองรับการเข้าสู่ เรียนรู้ส าหรับนักเรียนและ เข้าใจเก่ียวกับ โครงการมีความรู้

ประชาคมอาเซียน บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ปีละ ประชาคมอาเซียน ความเข้าใจเก่ียวกับ

1 แห่ง ประชาคมอาเซียนตาม

(เงินรายได้สถานศึกษา) ศักยภาพของตนเอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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81 ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและ จัดกิจกรรมรักการอ่าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน นักเรียนท่ีเข้าร่วม ส านักการศึกษา

รักการอ่านใน สนับสนุนให้นักเรียน ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน นักเรียนท่ีมี กิจกรรม มีพัฒนาการ ร.ร.ท.2

สถานศึกษา อปท. มีนิสัยรักการอ่าน และ ปีละ 10 คร้ัง พัฒนาการ ด้านการอ่านและมี

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด (เงินรายได้สถานศึกษา) ด้านการอ่าน นิสัยรักการอ่านรู้จัก

ประโยชน์ และมีนิสัย ใช้เวลาว่างให้เกิด

รักการอ่าน ประโยชน์

82 พัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งบุคลากรรับการฝึกอบรม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน บุคลากรได้รับการ ส านักการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด ฝึกอบรม สัมมนาของ สัมมนา ปีละ 10 คร้ัง บุคลากรท่ีได้ พัฒนาศักยภาพเป็น ร.ร.ท.2

อปท. บุคลากร (เงินรายได้สถานศึกษา) รับการพัฒนา ประจ าทุกปี

ศักยภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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83 พัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่ง จัดซ้ือหนังสือ ส่ือ วัสดุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน นักเรียน มีแหล่ง ส านักการศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง นักเรียนท่ีมี ค้นคว้าหาความรู้ ร.ร.ท.2

เพ่ิมเติมท่ีทันสมัย ในการพัฒนาห้องสมุดของ ความพึงพอใจ เพ่ิมเติมจากแหล่ง

ร.ร.ท.2 ปีละ 1 คร้ัง ต่อการพัฒนา เรียนรู้ท่ีทันสมัย

(เงินรายได้สถานศึกษา) ห้องสมุด และน่าสนใจ 

โรงเรียน

84 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เป็น พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียน มีแหล่ง ส านักการศึกษา

ของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ร.ร.ท.2 เรียนรู้ของ ร.ร.ท.2 นักเรียนท่ี เรียนรู้ท่ีทันสมัย และ ร.ร.ท.2

ปีละ 1 แหล่ง หาความรู้จาก สามารถศึกษา หา

(เงินรายได้สถานศึกษา) แหล่งเรียนรู้ ความรู้ได้สะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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85 จัดท าศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียนระดับปฐมวัย ส านักการศึกษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย ของนักเรียนระดับ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าศูนย์ นักเรียนท่ีมี มีพัฒนาการทุกๆ ด้าน ร.ร.ท.2

ปฐมวัยทุกๆ ด้าน การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน พัฒนาการ เต็มตามศักยภาพ

อย่างเต็มศักยภาพ ช้ันอนุบาล ปีละ 3 ชุด เต็มศักยภาพ

(เงินรายได้สถานศึกษา)

86 ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน นักเรียน มีหลักสูตร ส านักการศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษาให้มี ตามข้ันตอนการพัฒนา ท่ีมีความ ท่ีสมบูรณ์ ใช้ในการ ร.ร.ท.2

มาตรฐาน หลักสูตร ปีละ 1 คร้ัง พึงพอใจต่อการ เรียนการสอนทุกกลุ่ม

(เงินรายได้สถานศึกษา) ปรับปรุงหลักสูตร สาระฯ

สถานศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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87 พัฒนาศูนย์การเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน นักเรียน บุคลากรของ ส านักการศึกษา

อาเซียนศึกษา เก่ียวกับอาเซียนศึกษา การเรียนอาเซียนศึกษา นักเรียนท่ีมี โรงเรียนชุมชนและผู้ ร.ร.ท.2

โรงเรียนเทศบาล ให้แก่นักเรียนบุคลากร โรงเรียนเทศบาลเมือง ความพึงพอใจ สนใจมีความพึงพอใจ

เมืองจันทบุรี 2 ของโรงเรียน ชุมชน จันทบุรี 2 ปีละ 1 ศูนย์ ต่อความรู้ท่ี ต่อการศึกษาความรู้

และผู้สนใจ (เงินรายได้สถานศึกษา) ได้จากศูนย์ จากศูนย์อาเซียนศึกษา

การเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง

อาเซียนศึกษา จันทบุรี 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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88 อินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการ - ติดต้ังอินเตอร์เน็ตระบบ 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 ร้อยละของผู้ ครูและนักเรียน มี ส านักการศึกษา

ศึกษาให้ครูและ Asymmetric Digital ใช้ท่ีเกิดความ อินเตอร์เน็ตความ ร.ร.ท.2

นักเรียน ร.ร.ท.2 มี Subscriber Line : ADSL พึงพอใจต่อ เร็วสูง ใช้ในกิจกรรม

อินเตอร์เน็ตไว้สืบค้น - ติดต้ังอินเตอร์เน็ตระบบ การใช้ การเรียนการสอน

ข้อมูล Wireless Fidelity : WiFi อินเตอร์เน็ต

ปีละ 2 ระบบ โรงเรียน

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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89 อาหารกลางวัน เพ่ือแก้ปัญหาทุพ- จัดบริการอาหารกลางวันฟรี 2,600,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนช้ันอนุบาล ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล โภชนาการของนักเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลและ ท่ีมีภาวะ และช้ันประถมศึกษา ร.ร.ท.2

เมืองจันทบุรี 2 ช้ันอนุบาลและช้ัน ช้ันประถมศึกษา ปีละ 650 คน โภชนาการ มีภาวะโภชนาการ

ประถมศึกษาและให้ (เงินรายได้สถานศึกษา) สมบูรณ์ สมบูรณ์และมีอาหาร

นักเรียนมีอาหาร กลางวันเพียงพอกับ

กลางวันเพียงพอกับ ความต้องการ

ความต้องการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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90 ส่งบุคลากรและ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ส่งบุคลากรและนักเรียนของ 150,000 150,000 150,000 150,000 - จ านวนคร้ังท่ี นักเรียนได้แสดงความ ส านักการศึกษา

นักเรียนของโรงเรียน ได้แสดงความสามารถ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรและ สามารถและเข้าร่วม ร.ร.ท.2

เข้าร่วมกิจกรรม และมีโอกาสเข้าร่วม นอกสถานศึกษา ปีละ 10 คร้ัง นักเรียนของ กิจกรรมนอกสถาน

กิจกรรมนอกสถาน โรงเรียน ศึกษาตามโอกาสต่างๆ

ศึกษา เทศบาลเมือง

จันทบุรี 2

เข้าร่วม

กิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือให้โรงเรียนมี เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุด 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนครุภัณฑ์ โรงเรียนมีครุภัณฑ์ ส านักการศึกษา

ครุภัณฑ์ท่ีสามารถ ของโรงเรียน ตลอดปีการ ของโรงเรียนท่ี ท่ีสามารถใช้งานได้ ร.ร.ท.2

ใช้งานได้อย่างมี ศึกษา ปีละ 1 คร้ัง ได้รับการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ซ่อมแซมตลอด

ปีการศึกษา

92 ส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติ ส่งเสริมพัฒนาเจตคติและ 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวนนักเรียน นักเรียนมีเจตคติท่ีดีข้ึน ส านักการศึกษา

ทักษะทางคณิตศาสตร์ ท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง ท่ีได้รับการพัฒนา ต่อวิชาคณิตศาสตร์และ ร.ร.ท.2

และพัฒนาทักษะ คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ทักษะทาง มีทักษะกระบวนการ

กระบวนการทาง ปีละ 240 คน คณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 พัฒนาและส่งเสริม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม พัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริม 10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวนนักเรียน นักเรียนได้รับการ ส านักการศึกษา

อัจฉริยภาพทาง ทักษะทางภาษาไทยแก่ ทักษะทางภาษาไทยให้แก่ ท่ีได้รับการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริม ร.ร.ท.2

ภาษาไทย นักเรียน นักเรียน ปีละ 100 คน และส่งเสริมทักษะ ทักษะทางภาษาไทย

ทางภาษาไทย

94 ซ่อมแซมอาคารเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 150,000 ร้อยละของ บุคลากรและผู้มา ส านักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล และปลอดภัยแก่ เรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง บุคลากรท่ีมี ติดต่อราชการ มีความ ร.ร.ท.2

เมืองจันทบุรี 2 บุคลากรและผู้มาติดต่อ จันทบุรี 2 ปีละ 1 หลัง ความพึงพอใจ พึงพอใจในการติดต่อ

ราชการ (เงินรายได้สถานศึกษา) ต่อการซ่อมแซม ราชการและอาคาร

อาคารเรียน สถานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 รอบรู้อาเซียน 1. เพ่ือพัฒนาและ พัฒนาและส่งเสริมทักษะทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน 1. นักเรียนได้รับการ ส านักการศึกษา

ส่งเสริมทักษะทาง การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนท่ีได้ พัฒนาและส่งเสริม ร.ร.ท.2

การงานอาชีพและ ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยม รับการพัฒนา ทักษะทางการงาน

เทคโนโลยีให้แก่นักเรียน ศึกษาปีท่ี 1-3  ปีละ 100 คน ทักษะทาง อาชีพและเทคโนโลยี

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ การอาชีพ เพ่ิมข้ึน

รับความรู้เก่ียวกับ และเทคโน- 2. นักเรียนมีความรู้

วัฒนธรรมอาเซียน โลยีและ เก่ียวกับวัฒนธรรม

3. เพ่ือให้นักเรียนมี สามารถน าไป อาเซียนเพ่ิมข้ึน

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นอาชีพ 3. นักเรียนสามารถ

และสามารถน าความรู้ท่ี เสริม สร้างสรรค์ผลงานและ

ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ น าความรู้ท่ีได้รับไป

ในชีวิตประจ าวันได้ ประยุกต์ใช้ในชีวิต

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. เพ่ือเป็นการสร้าง ประจ าวันได้

รายได้ให้กับตนเองและ 4. นักเรียนสามารถน า

ครอบครัว ไปเป็นอาชีพเสริม

ระหว่างเรียนได้

96 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้นักเรียนมี นักเรียน ร.ร.ท.2 ได้รับจัดสรร 350,000 360,000 370,000 380,000 380,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีเคร่ืองแบบ ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียนท่ีจ าเป็น ในโรงเรียนได้ นักเรียนไว้ส าหรับใช้ ร.ร.ท.2

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ส าหรับใช้แต่งกาย ตามระเบียบฯ ปีละ 900 คน รับค่าเคร่ือง แต่งกายมาเรียน

จนจบการศึกษา มาเรียน (เงินรายได้สถานศึกษา) แบบนักเรียน

ข้ันพ้ืนฐาน

(ค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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97 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้นักเรียนมี จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนส าหรับ 320,000 330,000 340,000 350,000 350,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีอุปกรณ์ ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา อุปกรณ์การเรียนไว้ใช้ นักเรียน  ปีละ 900 คน ท่ีได้รับค่าเคร่ือง การเรียนไว้ส าหรับใช้ ร.ร.ท.2

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ในการเรียนการสอน (เงินรายได้สถานศึกษา) อุปกรณ์การเรียน ในการเรียน 

จนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการท่ี

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือ จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนทุกระดับช้ันมี ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา แบบเรียนท่ีเพียงพอ เอกสารประกอบการเรียน ท่ีได้รับหนังสือ หนังสือแบบเรียนใน ร.ร.ท.2

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล การสอน ส าหรับนักเรียน เรียน การเรียนครบทุกกลุ่ม

จนจบการศึกษา ปีละ 1 คร้ัง สาระฯ

ข้ันพ้ืนฐาน (เงินรายได้สถานศึกษา)

(ค่าหนังสือเรียน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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99 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี จัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนนักเรียน ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา ประสิทธิภาพและผล ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน ในโรงเรียนท่ีมี ด้านการเรียน รวมถึง ร.ร.ท.2

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล สัมฤทธ์ิทางการเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทุก พัฒนาการ ผลสัมฤท์ิทางการเรียน

จนจบการศึกษา สูงข้ึน ระดับช้ัน ปีละ 900 คน ทางด้านการ ท่ีสูงข้ึน

ข้ันพ้ืนฐาน (เงินรายได้สถานศึกษา) เรียนสูงข้ึน

(ค่าจัดการเรียน

การสอน (รายหัว))

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี จัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 จ านวนนักเรียน ผู้เรียนมีพัฒนาการ ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา ประสิทธิภาพและผล ส าหรับนักเรียนในโรงเรียน ในโรงเรียนท่ีมี ทางด้านการเรียน ร.ร.ท.2

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล สัมฤทธ์ิทางการเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ช้ัน พัฒนาการ รวมถึงผลสัมฤทธ์ิทาง

จนจบการศึกษา สูงข้ึน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทางด้านการ การเรียนท่ีสูงข้ึน

ข้ันพ้ืนฐาน (ค่าจัด ตอนต้น) ปีละ 900 คน เรียนสูงข้ึน

การเรียนการสอน) (เงินรายได้สถานศึกษา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101 สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ จัดสรรค่ากิจกรรมพัฒนา 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับ ส านักการศึกษา

ในการจัดการศึกษา รับการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพผู้เรียนให้กับนักเรียน ในโรงเรียนท่ีได้ การพัฒนาคุณภาพ ร.ร.ท.2

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ผู้เรียนอย่างเต็ม ในโรงเรียนเทศบาลเมือง รับการพัฒนา ผู้เรียนอย่างเต็ม

จนจบการศึกษา ศักยภาพ ส่งเสริมเด็ก จันทบุรี 2 ปีละ 900 คน คุณภาพผู้เรียน ศักยภาพและได้รับการ

ข้ันพ้ืนฐาน เก่งและแก้ไขข้อ (เงินรายได้สถานศึกษา) ส่งเสริมในด้านท่ีดี

(ค่ากิจกรรมพัฒนา บกพร่องของนักเรียน แก้ไขข้อบกพร่อง

คุณภาพผู้เรียน) ให้มีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ท าให้นักเรียนมี

ศักยภาพท่ีสูงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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102 ส่งเสริมศักยภาพการ เพ่ือให้นักเรียนยากจน จัดสรรค่าปัจจัยพ้ืนฐาน 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวน นักเรียนยากจนใน ส านักการศึกษา

จัดการศึกษาของ ในโรงเรียนเทศบาล ส าหรับนักเรียนยากจนใน นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมือง ร.ร.ท.2

ท้องถ่ิน เมืองจันทบุรี 2 มี ระดับช้ันประถมศึกษา ไม่เกิน ยากจนใน จันทบุรี ๒ มีปัจจัย

(ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ ร้อยละ 40 และระดับมัธยม โรงเรียนท่ีได้ พ้ืนฐานท่ีเพียงพอต่อ

ส าหรับนักเรียน ต่อความต้องการ ศึกษาไม่เกินร้อยละ 30 ของ รับค่าปัจจัย ความต้องการ

ยากจน) จ านวนนักเรียนในระดับช้ัน พ้ืนฐาน

ประถมศึกษาและระดับช้ัน

มัธยมศึกษาท้ังหมดท่ีผู้ปกครอง

มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน

40,000 บาท/ปี ปีละ 55 คน

(ประถม 30 คน, มัธยม 25 คน)

(เงินรายได้สถานศึกษา)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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103 วันภาษาไทยแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ นักเรียนมีส่วนร่วม ส านักการศึกษา

เห็นความส าคัญและ แห่งชาติ ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ี ในการอนุรักษ์ ร.ร.ท.2

คุณค่าของภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ภาษาไทย

ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย

104 จัดท าศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ นักเรียน บุคลากร ส านักการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ เก่ียวกับกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ ปีละ 1 แห่ง นักเรียน ชุมชน และผู้ท่ีสนใจ ร.ร.ท.2

สถานศึกษาในสังกัด พระเกียรติในสถาน บุคลากร ชุมชน ได้รับความรู้ในการ

อปท. ศึกษา ให้แก่นักเรียน และผู้ท่ีสนใจท่ี จัดกิจกรรมเฉลิม

บุคลากร ชุมชน และ เข้าร่วมกิจกรรม พระเกียรติ

ผู้ท่ีสนใจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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105 จัดกิจกรรมของศูนย์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมของศูนย์การ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

การเรียนรู้ด้านการ ด้านการท่องเท่ียวให้แก่ เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน นักเรียนและ ของสถานศึกษา ได้รับ ร.ร.ท.2

ท่องเท่ียวในสถาน นักเรียนและบุคลากร สถานศึกษา ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรท่ี ความรู้ด้านการ

ศึกษา สังกัดองค์กร ของสถานศึกษา เข้าร่วม ท่องเท่ียว

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กิจกรรม

106 พัฒนาระบบการ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนา 450,000 450,000 450,000 450,000 - ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

บริหารจัดการศึกษา ของนักเรียนและ ระบบการบริหารจัดการศึกษา นักเรียนและ ของโรงเรียน มีแหล่ง ร.ร.ท.2

อิเล็กทรอนิกส์ของ บุคลากรของโรงเรียน อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร บุคลากรของ เรียนรู้เพ่ือใช้ในการ

องค์กรปกครองส่วน ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ โรงเรียน ท่ี ศึกษาค้นคว้า

ท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ปีละ 1 คร้ัง ใช้แหล่งเรียนรู้

ประเทศไทย 4.0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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107 ส่งเสริมการจัด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดท าศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ นักเรียน บุคลากร ส านักการศึกษา

กระบวนการเรียนการ บุคลากร ชุมชน และผู้ท่ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน ชุมชน และผู้ท่ีสนใจ ร.ร.ท.2

สอนการบริหารตาม สนใจน าหลักปรัชญา ปีละ 1 แห่ง บุคลากร น าความรู้ปรัชญา

หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ชุมชน และ เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม ไปใช้เป็นแนวทางใน

"สถานศึกษาพอเพียง" ด าเนินชีวิต กิจกรรม การด าเนินชีวิต

สู่ "ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง"

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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108 ปรับปรุงก้ันห้อง เพ่ือให้โรงเรียนมี ปรับปรุงก้ันห้องช้ันล่างและ - 342,000 - - - ร้อยละของ โรงเรียนมีห้องเรียน ส านักการศึกษา

ช้ันล่าง และปรับปรุง ห้องเรียนท่ีสวยงาม ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล นักเรียนและ เพ่ือใช้ในการจัดการ ร.ร.ท.2

ระบบสุขาภิบาลช้ัน 2 เอ้ือต่อการจัดการ ช้ัน 2 อาคารเรียน 5 เพ่ือ บุคลากรมี เรียนการสอนท่ี

อาคารเรียน 5 เรียนรู้ และเพ่ือให้ สะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจ เพียงพอ

นักเรียนมีสถานท่ีเพ่ือ และใช้ในการเรียนการสอน ต่อการ

ใช้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระ ตาม ปรับปรุงห้อง

แบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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109 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 1,2, - 2,249,000 - - - ร้อยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน ส านักการศึกษา

เรียน 1,2,3,4 และ 5 เรียนท่ีสวยงาม เป็น 3,4 และ 5 โรงเรียนเทศบาล นักเรียนและ ท่ีสวยงาม เอ้ือต่อการ ร.ร.ท.2

โรงเรียนเทศบาลเมือง ระเบียบเรียบร้อย อยู่ เมืองจันทบุรี 2 จ านวน 5 บุคลากรมีความ จัดการเรียนการสอน

จันทบุรี 2 ในสภาพพร้อมใช้งาน อาคาร ตามแบบแปลน พึงพอใจต่อ

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี อาคาร สถานท่ี

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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110 ปรับภูมิทัศน์สถาน  -เพ่ือให้สภาพแวดล้อม  -ปรับพ้ืนท่ีและส่ิงแวดล้อม - 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

ศึกษา โรงเรียน ภายในโรงเรียนร่มร่ืนดี ภายในบริเวณโรงเรียน นักเรียนท่ีมี เทศบาลเมืองจันทบุรี2 ร.ร.ท.2

เทศบาลเมือง และเหมาะสม  -จัดซ้ือดิน, ต้นไม้, ไม้ดอก, ความพึงพอใจ มีพ้ืนท่ีและสภาพ

จันทบุรี 2  -เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ี ไม้ประดับและอ่ืนๆ เป็นต้น ต่อการปรับ แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

เอ้ือต่อการจัดการเรียน  -ปรับปรุง ตัดแต่งต้นไม้ ภูมิทัศน์ จัดการเรียนการสอน

การสอน สวนหย่อมต่างๆ ของโรงเรียน ภายใน

 -เพ่ือความเป็นระเบียบ ปีละ 1 แห่ง โรงเรียน

เรียบร้อย สวยงาม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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111 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้โรงเรียนมี เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ือง - 612,000 612,000 612,000 1,020,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียน ส านักการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ใน นักเรียนท่ี เทศบาลเมือง ร.ร.ท.2

ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนให้กับ หาความรู้ จันทบุรี 2 มีความรู้

และใช้ในการจัด นักเรียน โดยท าสัญญาเช่า จากแหล่ง และทักษะในการใช้

กิจกรรมการเรียน  -ปี 2561-2564 จ านวน เรียนรู้ คอมพิวเตอร์ในการ

การสอนให้กับนักเรียน 60 เคร่ือง เรียนการสอนและชีวิต

 -ปี 2565 จ านวน 100 เคร่ือง ประจ าวันได้

112 ส่งเสริมองค์กร เพ่ือส่งเสริมและ จัดท าและประกวดแผนพัฒนา - 50,000 50,000 50,000 - จ านวนแผน โรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน สนับสนุนให้สถานศึกษา การศึกษาดีเด่น ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาการศึกษา เมืองจันทบุรี 2 มีแผน ร.ร.ท.2

ท่ีจัดท าแผนพัฒนา มีแผนพัฒนาการศึกษา (เงินรายได้สถานศึกษา) ของสถานศึกษา พัฒนาการศึกษาท่ีมี

การศึกษาดีเด่น ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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113 ปรับปรุงอาคารอเนก เพ่ือให้เกิดความสะดวก ท าการติดต้ังประตูเหล็กพร้อม - - 664,000 - - ร้อยละของ อาคารอเนกประสงค์ 2 ส านักการศึกษา

ประสงค์ 2 โรงเรียน และปลอดภัยแก่ ตาข่ายกันนก , ติดต้ังหน้าต่าง นักเรียนและ มีความปลอดภัย ร.ร.ท.2

เทศบาลเมืองจันทบุรี 2บุคลากร นักเรียน ใน เหล็กพร้อมตาข่ายกันนก และ บุคลากรท่ีเกิด นักเรียนและบุคลากร

การจัดการเรียนการสอน งานปูนเทปรับระดับ (พ้ืนเดิม) ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจท่ีใช้

และใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ภายในห้องโถง โดยมีพ้ืนท่ี ต่อการปรับปรุง จัดกิจกรรมการเรียน

ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. อาคาร การสอนและกิจกรรม

ตามแบบแปลนกองช่าง อ่ืนๆ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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114 ขยายช้ันเรียนระดับ 1.เพ่ือเป็นการรองรับ 1.ขยายช้ันเรียนมัธยมศึกษา - - 801,880 1,359,720 - ร้อยละของ 1.นักเรียนท่ีจบช้ัน ส านักการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนในช้ันมัธยม ตอนปลาย อย่างน้อยปีละ 1 นักเรียนท่ี มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ท.2

โรงเรียนเทศบาลเมือง ศึกษาตอนปลายของ ห้องเรียน ศึกษาต่อใน ของโรงเรียนได้มี

จันทบุรี โรงเรียนในสังกัด 2.จ้างเหมาวิทยากรสอนภาษา ระดับมัธยม โอกาสเรียนต่อใน

เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้กับนักเรียน เช่น ภาษาจีน, ศึกษาตอน ระดับท่ีสูงข้ึน

2.เพ่ือให้นักเรียนในเขต ภาษาญ่ีปุ่น ฯลฯ จ านวน ปลาย 2.นักเรียนในเขต

เทศบาลเมืองจันทบุรี ไม่น้อยกว่า 1 คน เทศบาลเมืองจันทบุรี

ได้มีโอกาสศึกษาต่อใน 3.ค่าจัดการเรียนการสอน ได้มีโอกาสศึกษาต่อใน

ระดับมัธยมศึกษา (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอน

ตอนปลายในโรงเรียน 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปลายในโรงเรียนสังกัด

สังกัดเทศบาลเมือง ผู้เรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี

จันทบุรี 5.ค่าหนังสือเรียน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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6.ค่าอุปกรณ์การเรียน

7.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

115 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและ เป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามท่ี 86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็กและ ส านักการศึกษา

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึก กรมฯ จังหวัด และหน่วยงาน ผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเพ่ิมพูนความรู้และ อ่ืนๆ จัดอบรม ปีละ 43 คน ผู้ดูแลเด็กท่ี เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง

วัดป่าคลองกุ้ง ประสบการณ์ในการจัด (เงินรายได้สถานศึกษา) เข้ารับการ ได้รับความรู้และ

การเรียนการสอนให้มี อบรม ประสบการณ์เก่ียวกับ

ประสิทธิภาพและเกิด การจัดการเรียนการ

ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการ สอนให้มีประสิทธิภาพ

เรียนการสอนมากข้ึน สูงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

116 อาหารกลางวันของ เพ่ือห้นักเรียนได้ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จ านวนเด็กท่ี นักเรียนในศูนย์พัฒนา ส านักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับประทานอาหารฟรี วัดป่าคลองกุ้ง ได้รับประทาน ได้รับประทาน เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดป่าคลองกุ้ง ทุกคนและได้รับสาร อาหารฟรี ปีละ 750 คน อาหารฟรี ได้รับประทานอาหาร วัดป่าคลองกุ้ง

อาหารเพียงพอ มี ฟรีทุกคน และได้รับ

สุขภาพสมบูรณ์ สารอาหารเพียงพอ มี

แข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 ส่งเสริมองค์กร เพ่ือให้ศูนย์ฯ มีผล เข้าร่วมประกวดองค์กร 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนคร้ัง ได้เป็นศูนย์ฯ ท่ีจัดท า ส านักการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน สัมฤทธ์ิทางการศึกษา ปกครองท้องถ่ินท่ีจัดท าแผน ในการจัดท า แผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่ีจัดท าแผนพัฒนา ดีข้ึนและประชาสัมพันธ์ พัฒนาการศึกษาดีเด่น จ านวน แผนพัฒนา ดีเด่น วัดป่าคลองกุ้ง

การศึกษาดีเด่น การศึกษาของเทศบาล 1 คร้ัง การศึกษา

เมืองจันทบุรี (เงินรายได้สถานศึกษา)

118 สนับสนุนค่าจัดการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ จัดซ้ือส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 ร้อยละของ นักเรียนในศูนย์พัฒนา ส านักการศึกษา

เรียนการสอนของ คุณภาพการศึกษา และ การเรียนการสอนส าหรับ นักเรียนท่ีมี เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการเรียน นักเรียน ปีละ 750 คน ส่ือการเรียน ได้มีส่ือและอุปกรณ์ วัดป่าคลองกุ้ง

(รายหัว) การสอนของนักเรียน การสอนท่ี การเรียนการสอนท่ี

ให้มีคุณภาพมากข้ึน เหมาะสม เพียงพอและมีคุณภาพ

ตามวัย

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการท่ี

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

119 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวนผู้เข้า นักเรียนท่ีส าเร็จการ ส านักการศึกษา

เกิดความรัก ความผูกพัน ให้กับนักเรียน ปีละ 215 คน ร่วมกิจกรรม ศึกษา มีความ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความภูมิใจในสถาบัน ภาคภูมิใจและมุ่งม่ัน วัดป่าคลองกุ้ง

การศึกษา ท่ีจะศึกษา ท่ีจะศึกษาต่อในระดับ

เล่าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ช้ันท่ีสูงข้ึน

120 หนูน้อยเรียนรู้สู่ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน นักเรียนศูนย์พัฒนา ส านักการศึกษา

โลกกว้าง ประสบการณ์ตรงในการ สายช้ันอนุบาล 3 ทัศนศึกษา นักเรียนท่ีไป เด็กเล็ก ได้รับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียนรู้จากสถานท่ีจริง สถานท่ี ปีละ 225 คน ทัศนศึกษา ประสบการณ์ตรงและ วัดป่าคลองกุ้ง

เรียนรู้จากสถานท่ีจริง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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121 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือให้นักเรียน และ ติดต้ังกล้องวงจรปิด - 453,400 - - - ร้อยละของ นักเรียนและบุคลากร ส านักการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรของศูนย์ฯ มี รายละเอียด ดังน้ี นักเรียนและ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดป่าคลองกุ้ง ความปลอดภัยในชีวิต  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด บุคลากร วัดป่าคลองกุ้ง มีความ วัดป่าคลองกุ้ง

และทรัพย์สิน เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี ของศูนย์ ปลอดภัยในชีวิตและ

ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สิน

แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงาน วัดป่าคลองกุ้ง

รักษาความปลอดภัยและ มีความ

วิเคราะห์ภาพ จ านวน 8 ตัว ปลอดภัย

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน

เครือข่าย (Network Video

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
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Recorder) แบบ 8 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด

1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

แบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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 -ตู้เก็บอุปกรณ์ส าหรับติดต้ัง

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด จ านวน

1 ตู้

 -พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง เดินสาย

และเซ็ตระบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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122 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบเดิม - 133,000 - - - ร้อยละของ อาคารธรรมรังสี มี ส านักการศึกษา

ธรรมรังสี ศูนย์พัฒนา เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาสีอะคริลิคภายนอกและ นักเรียนและ ความสวยงาม เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายในอาคารธรรมรังสี บุคลากร ระเบียบเรียบร้อย วัดป่าคลองกุ้ง

 -ทาสีน้ ามันราวระเบียง ภายในศูนย์ฯ พร้อมใช้งาน

ด้านหน้าอาคารไม้ เชิงชายเดิม มีความ

ประตู-หน้าต่าง และลูกกรง พึงพอใจต่อ

เหล็กดัดหน้าต่างอาคาร การปรับปรุง

ธรรมรังสี ตามแบบแปลน ทาสีอาคาร

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือ จัดซ้ือหนังสือแบบเรียน - 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของ นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส านักการศึกษา

การจัดการศึกษา แบบเรียนใช้ในการ เอกสาร ประกอบการเรียน นักเรียนใน ในศูนย์ฯ มีหนังสือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส าหรับศูนย์พัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน การสอนส าหรับนักเรียน ศูนย์ฯ ท่ีได้รับ แบบเรียนในการเรียน วัดป่าคลองกุ้ง

เด็กเล็ก ต่างๆ ได้เหมาะสม ปีละ 1 คร้ัง หนังสือเรียน การสอนเหมาะสม

(ค่าหนังสือเรียน) ตามวัย ตามวัย

124 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนส าหรับ - 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละของ นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส านักการศึกษา

การจัดการศึกษา การเรียนท่ีใช้ในการ นักเรียน ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนใน ในศูนย์ฯ มีอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส าหรับศูนย์พัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน ศูนย์ฯ ท่ีได้รับ การเรียนท่ีส่งเสริม วัดป่าคลองกุ้ง

เด็กเล็ก ต่างๆ ได้เหมาะสม อุปกรณ์ พัฒนาการเหมาะสม

(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ตามวัย การเรียน ตามวัย

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

125 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพ่ือให้นักเรียนมี จัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน - 195,000 195,000 195,000 195,000 ร้อยละของ นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส านักการศึกษา

การจัดการศึกษา เคร่ืองแบบนักเรียนท่ี ส าหรับนักเรียน ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนใน ในศูนย์ฯ มีเคร่ืองแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส าหรับศูนย์พัฒนา เหมาะสมในการ ศูนย์ฯ ท่ีได้รับ นักเรียนท่ีเหมาะสม วัดป่าคลองกุ้ง

เด็กเล็ก มาเรียน เคร่ืองแบบ

(ค่าเคร่ืองแบบ นักเรียน

นักเรียน)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือ - 279,500 279,500 279,500 279,500 ร้อยละของ นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส านักการศึกษา

การจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม นักเรียนใน ในศูนย์ฯ ได้รับการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส าหรับศูนย์พัฒนา ด้าน ได้เหมาะสมตามวัย พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เพ่ิม ศูนย์ฯ ท่ีได้ ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง วัดป่าคลองกุ้ง

เด็กเล็ก มากข้ึน เช่น เข้าร่วม 4 ด้าน เพ่ิมมากข้ึน

(ค่ากิจกรรมพัฒนา  -กิจกรรมธรรมะเดลิเวอร่ี กิจกรรม

ผู้เรียน)  -กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี

 -กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

 - ฯลฯ

ส าหรับนักเรียน ปีละ 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 จ้างเหมานักการ  -เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี จ้างนักการภารโรงมาปฏิบัติ - 54,000 108,000 108,000 - ร้อยละของ ศูนย์ฯ มีความสะอาด ส านักการศึกษา

ภารโรง นักการภารโรงและ หน้าท่ีในศูนย์ฯ ปีละ 1 คน ประสิทธิภาพ เรียบร้อย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ความปลอดภัย ในการท างาน ปลอดภัยมากข้ึน วัดป่าคลองกุ้ง

ประจ าวัน ของนักการ

 -รักษาความสะอาด ภารโรงท่ีได้รับ

บริเวณศูนย์ฯ หน้าท่ีในการ

 -ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ี ปฏิบัติงาน

ได้รับมอบหมาย ภายในศูนย์ฯ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดการศึกษาแก่เด็ก เพ่ือพัฒนาครูสอนเด็ก ส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 - จ านวนครู ครูสอนเด็กด้อย ส านักการศึกษา

ด้อยโอกาส ด้อยโอกาส ให้มีคามรู้ เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม สอนเด็กด้อย โอกาส ได้รับการ งานกิจกรรมเด็ก

และมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี ความรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ โอกาสท่ีเข้า พัฒนาความรู้ความ และเยาวชน

เพียงพอในการจัดการ ในการจัดการศึกษาแก่เด็ก รับการอบรม สามารถ น ามาใช้ใน

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด้อยโอกาส ปีละ 1 คน - จ านวนวัสดุ การสอนเด็กด้อย

อุปกรณ์ท่ีใช้ โอกาส ได้อย่างมี

ในการ ประสิทธิภาพ

ประกอบการ

เรียนการสอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารบ้านพัก เพ่ือให้บ้านพักปลัด ปรับปรุงบ้านพักปลัดเทศบาล - 218,000 - - - ร้อยละของ เทศบาลเมือง ส านักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลเมือง ปลัดเทศบาล มีสภาพ โดยท าการร้ือถอน และติดต้ัง อาคารบ้านพัก จันทบุรี มีบ้านพัก งานธุรการ

จันทบุรี ม่ันคง แข็งแรง สุขภัณฑ์ห้องน้ า ปรับปรุงประตู มีสภาพท่ีดีข้ึน ปลัดเทศบาล

สามารถใช้งานได้นาน หน้าต่าง ซ่อมแซมผนังพร้อม สวยงาม เหมาะสม

เหมาะส าหรับพักอาศัย ทาสีภายในและภายนอก ส าหรับเป็นสถานท่ี

ตามแบบแปลนกองช่าง พักอาศัยท่ีม่ันคง 

เทศบาลเมืองจันทบุรี แข็งแรง และ

ปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างระบบ เพ่ือการป้องกันและ ติดต้ังระบบดับเพลิงชุมชน - 28,050,000 - - - จ านวน ป้องกันและระงับเหตุ ส านักปลัดเทศบาล

ดับเพลิงชุมชนและ ระงับเหตุอัคคีภัยใน อัตโนมัติในพ้ืนท่ีชุมชนย่อยท่ี ครัวเรือนท่ีได้ อัคคีภัยในพ้ืนท่ีชุมชน งานป้องกันฯ

ปรับปรุงผิวจราจร พ้ืนท่ีชุมชนย่อยท่ี 5 5 และ 6 โดยท าการก่อสร้าง รับความ ย่อยท่ี 5 และ 6 ให้มี

ในพ้ืนท่ีชุมชนย่อย และ 6 โรงสูบน้ า เป็นอาคาร คสล. ปลอดภัยใน ความปลอดภัยในชีวิต

ท่ี 5 และ 6 ช้ันเดียว ขนาดกว้าง 4.75 ม. ชีวิตและ และทรัพย์สิน

ยาว 8.00 ม. สูง 3.50 ม. ทรัพย์สิน

ภายในติดต้ังป๊ัมน้ าเคร่ืองยนต์

ดีเซล วางท่อส่งน้ าดับเพลิงใน

ถนนสายคลองขุด เป็นท่อส่งน้ า

ดับเพลิงสายหลัก (Main 

Pipe HDPE) ขนาด Ø 8 น้ิว

ความยาว 516 ม. และวางท่อ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่งน้ าดับเพลิงในถนน

สายรอง ในซอยท่าแฉลบ 1

และซอยท่าแฉลบ 2 (Main

Pipe HDPE) ขนาด Ø 6 น้ิว

ความยาว 717 ม. และวางท่อ

ส่งน้ าดับเพลิงในถนนสายย่อย

ในซอยท่าแฉลบ 1/1, ตรอก

ท่าแฉลบ, ซอยอุทิศ (Main 

Pipe HDPE) ขนาด Ø 4 น้ิว

ความยาว 1,029 ม. งาน

ติดต้ังตู้ดับเพลิง (Five

Cabinet) จ านวน 39 ตู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ภายในตู้ดับเพลิงมีสายน้ า

ดับเพลิง ยาว 3. ม. และท าการ

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ

โพลีเมอร์โมดิฟายด์

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตในถนน

สายดังน้ี

1.ซอยท่าแฉลบ 1 ช่วงท่ี 1

กว้างเฉล่ีย 4.80 ม. ระยะทาง

110 ม. ขนาด 0.05 ม. หรือ

มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

528 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง

เฉล่ีย 6.80 ม. ระยะทาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

378 ม. หนา 0.05 ม. หรือ

มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า

2,570 ม. รวมท้ังส้ินมีพ้ืนท่ี

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,098

ตร.ม.

2.ซอยท่าแฉลบ 2 กว้างเฉล่ีย

4.05 ม. ระยะทาง 250 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 1,012 ตร.ม.

3. ซอยอุทิศ ช่วงท่ี 1 กว้าง

เฉล่ีย 5.00 ม. ระยะทาง 77 ม.

หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 385

ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 6.35

ม. ระยะทาง 148 ม. หนา

0.05 ม. หรือมีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 940 ตร.ม.

ช่วงท่ี 3 กว้างเฉล่ีย 4.20 ม.

ยาว 168 ม. หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

706 ตร.ม. รวมท้ังส้ินมีพ้ืนท่ี

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,031

ตร.ม. งานปรับปรุงผิวจราจร

3 สายทาง รวมท้ังส้ินมีพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,141

ตร.ม. ตามแบบแปลน

กองช่างสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างลานคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีส าหรับ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 325,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ีส าหรับใช้กอง ส านักการ

เสริมเหล็กบริเวณ กองวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก พ้ืนท่ี 491 ตร.ม. บริเวณ ส าหรับใช้ วัสดุในการท าปุ๋ยหมัก สาธารณสุขและ

โรงเรือนท าปุ๋ยหมัก และตากปุ๋ยหมัก โรงเรือนท าปุ๋ยหมักและน้ าหมัก กองวัสดุใน และตากปุ๋ยหมัก ส่ิงแวดล้อม

และน้ าหมักชีวภาพจาก ชีวภาพ หลังสวนสาธารณะ การท าปุ๋ย งานสุขาภิบาล

ขยะอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมักและ และอนามัย

จ านวน 1 แห่ง ตากปุ๋ยหมัก ส่ิงแวดล้อม

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงตลาด เพ่ือให้ตลาดเทศบาล 1 ท าการปรับปรุงพ้ืนทางเดิน - 3,000,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนได้รับ ส านักการ

เทศบาล 1 ได้มาตรฐาน ปรับปรุงระบบระบายน้ าภายใน ประชาชน ความสะดวก สะอาด สาธารณสุขและ

(ตลาดน้ าพุ) อาคารแผงจ าหน่ายสินค้า ท่ีใช้บริการ ปลอดภัยในการใช้ ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 3) ทาสีอาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลาดสด บริการตลาด งานสุขาภิบาล

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เทศบาล 1 เทศบาล 1 และอนามัย

จันทบุรี) ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร 1,369,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทวีอุทิศ ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ซอยทวีอุทิศ โดยมีความหนา 0.05 เมตร เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 5) ความกว้างเฉล่ีย 11.20 เมตร สะดวก อุบัติเหตุ

ความยาวประมาณ 287 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,300

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

และเคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร 1,177,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ถนนคลองขุด คลองขุด โดยมีความหนา 0.05 เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 5) เมตร ความกว้างเฉล่ีย 7.65 เมตร สะดวก อุบัติเหตุ

ความยาวประมาณ 369 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

2,822 ตารางเมตร พร้อมตีเส้น

จราจร ตามแบบกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร 2,304,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ถนนศรียานุสรณ์ ศรียานุสรณ์ โดยมีความหนา เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 1) 0.05 เมตร ความกว้างเฉล่ีย สะดวก อุบัติเหตุ

(11.50-13.20) ความยาว

ประมาณ 410 เมตร หรือคิด

เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,330

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

และเคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจรเร่ิมต้ังแต่ 2,718,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนเลียบเนิน ส่ีแยกไฟแดงเนินเอสโซ่ถึงส่ีแยก ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

(แผนชุมชนย่อยท่ี ไฟแดงพระยาตรัง โดยท าการ เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

2,9,12,14) คัดผิวเดิมออกพร้อมปูยาง สะดวก อุบัติเหตุ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท้ัง 2 ฝ่ัง

หนา 0.05 เมตร มีความยาว

ไม่น้อยกว่า 485 เมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 6,490

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและ

เคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง ตาม

แบบแปลนกองช่าง เทศบาล

เมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจรต้ังแต่ 2,266,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกคลองขุดถึงบริเวณส่ีแยก ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

พร้อมตีเส้นจราจร ไฟแดงตังเอ็ง โดยท าการ เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

ถนนท่าแฉลบ คัดผิวเดิมออกพร้อมปูยาง สะดวก อุบัติเหตุ

(แผนชุมชนย่อยท่ี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05

8,11) เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 330

เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวม

ไม่น้อยกว่า 5,332 ตารางเมตร

พร้อมตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

บนพ้ืนทาง ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจรถนน 6,362,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนสายตากสิน ตากสิน พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

(บริเวณหน้าส านักงาน โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

สปก.) เสริมเหล็ก กว้างเฉล่ีย 12.00-22.00 สะดวก อุบัติเหตุ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 11) เมตร ความยาวประมาณ 104.50

เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,956.50

ตารางเมตร และท าการขุดกัดผิว

ทางเดิม, พ้ืนทางเดิม โดยวิธี

Pavement in-place recycling

พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กว้างเฉล่ีย 19.20-22.00 เมตร 

ความยาวประมาณ 235.50 เมตร

หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

4,800 ตารางเมตร และปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 8 ชุด

ก่อสร้างเสาโคมไฟ Hight mast

สูง 16.00 เมตร จ านวน 1 ต้น

พร้อมตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

บนพ้ืนทาง ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร 565,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ซอยท่าแฉลบ 7 ท่าแฉลบ 7 โดยมีความหนา เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 11) 0.05 เมตร ความกว้างเฉล่ีย สะดวก อุบัติเหตุ

4.30-6.10 เมตร ความยาว

ประมาณ 256 เมตร หรือคิด

เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,370

ตารางเมตร ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบไฟฟ้า ท าการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 1,223,000 - - - - ร้อยละท่ี 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ส่องสว่างชนิดโคม LED ส่องสว่าง ได้มาตรฐาน ชนิดโคม LED ตลอดแนว อุบัติเหตุ เดินทางสะดวก งานสถานท่ีและ

ถนนท่าหลวง ความยาวถนนท่าหลวงบริเวณ ลดลง 2. ท าให้ลดการเกิด ไฟฟ้าสาธารณะ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 2) ส่ีแยกพระยาตรังถึงสะพาน อุบัติเหตุ

วัดจันทนาราม ติดต้ังโคมไฟ

LED ส่องสว่าง จ านวน 41 ชุด

ติดต้ังตู้ควบคุม จ านวน 2 ชุด

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการก่อสร้างผิวจราจรถนน 1,757,000 - - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

วางท่อระบายน้ าและ กว้างเฉล่ีย 5.80 เมตร หนาเฉล่ีย เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

รางวี ค.ส.ล. บริเวณ 0.15 เมตร ความยาวเฉล่ีย 137 สะดวก อุบัติเหตุ

ซอยเช่ือมถนน เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

แผ่นดินทอง1 762.00 ตารางเมตร พร้อมรางวี

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8) ค.ส.ล.ท้ัง 2 ฝ่ัง ความยาวประมาณ

274 เมตร โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ระบบไฟฟ้า ท าการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 2,799,000 - - - - ร้อยละท่ี 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ส่องสว่างชนิดโคม LED ส่องสว่าง ได้มาตรฐาน ชนิดโคม LED ตามแนว อุบัติเหตุ เดินทางสะดวก งานสถานท่ีและ

ถนนมหาราช ความยาวถนนมหาราชบริเวณ ลดลง 2. ท าให้ลดการเกิด ไฟฟ้าสาธารณะ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 7) หน้าโรงเรียนเทศบาลเมือง อุบัติเหตุ

จันทบุรี 2 ถึงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ติดต้ัง

โคมไฟ LED ส่องสว่าง จ านวน

88 ชุด ติดต้ังตู้ควบคุม จ านวน

5 ตู้ พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า จ านวน

2 เคร่ือง ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายช่ือ เพ่ือให้ทราบช่ือถนน ท าการจ้างเหมาจัดท าป้าย 3,340,000 - - - - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ถนน ช่ือซอย ภายในเขตซอย ภายในเขต ช่ือถนน ช่ือซอย สูงประมาณ ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 2.80 เมตร จ านวน 150 ป้าย เดินทาง

ตามรูปแบบและรายการ สะดวก

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายบอกเพ่ือให้ทราบเส้นทาง ท าการจ้างเหมาจัดท าป้ายบอก 2,066,000   - - - - ร้อยละของ ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทาง ภายในเขตเทศบาล ท่ีจะเดินทางไป ทาง สูงประมาณ 4.00 เมตร ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

เมืองจันทบุรี จ านวน 70 ป้าย ตามรูปแบบ เดินทาง

และรายการกองช่าง เทศบาล สะดวก

เมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 1.เพ่ือเพ่ิมความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 2,550,000 - - - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

โซล่าเซลล์ ถนน ปลอดภัยในการสัญจร ถนนแผ่นดินทอง 4 ท้ัง 2 ฝ่ัง การเกิด เดินทางสะดวก งานสถานท่ีและ

แผ่นดินทอง 4 ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนใน จ านวน 51 ต้น อาชญากรรม 2.ท าให้ลดการเกิด ไฟฟ้าสาธารณะ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 10) เวลากลางคืน ลดลง อุบัติเหตุ

2.ช่วยป้องกันมิให้เกิด 3.ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุในเวลากลางคืน อาชญากรรม

3.เพ่ือช่วยป้องกันและ

ลดอาชญากรรมให้

ประชาชนท่ีสัญจรและ

เดินเท้าปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 1.เพ่ือเพ่ิมความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 2,850,000 - - - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

โซล่าเซลล์ ถนนเทศบาลปลอดภัยในการสัญจร ถนนเทศบาลพัฒนา ท้ัง 2 ฝ่ัง การเกิด เดินทางสะดวก งานสถานท่ีและ

พัฒนา ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนใน จ านวน 57 ต้น อาชญากรรม 2.ท าให้ลดการเกิด ไฟฟ้าสาธารณะ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 10) เวลากลางคืน ลดลง อุบัติเหตุ

2.ช่วยป้องกันมิให้เกิด 3.ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุในเวลากลางคืน อาชญากรรม

3.เพ่ือช่วยป้องกันและ

ลดอาชญากรรมให้

ประชาชนท่ีสัญจรและ

เดินเท้าปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 1.เพ่ือเพ่ิมความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 750,000 - - - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

โซล่าเซลล์ ถนนซอย ปลอดภัยในการสัญจร ถนนซอยชวนะอุทิศ 17 การเกิด เดินทางสะดวก งานสถานท่ีและ

ชวนะอุทิศ 17 ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนใน ท้ัง 2 ฝ่ัง จ านวน 15 ต้น อาชญากรรม 2.ท าให้ลดการเกิด ไฟฟ้าสาธารณะ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 10) เวลากลางคืน ลดลง อุบัติเหตุ

2.ช่วยป้องกันมิให้เกิด 3.ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุในเวลากลางคืน อาชญากรรม

3.เพ่ือช่วยป้องกันและ

ลดอาชญากรรมให้

ประชาชนท่ีสัญจรและ

เดินเท้าปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 1.เพ่ือเพ่ิมความ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ 2,850,000 - - - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

โซล่าเซลล์ ปลอดภัยในการสัญจร ถนนแผ่นดินทอง 2 ท้ัง 2 ฝ่ัง การเกิด เดินทางสะดวก งานสถานท่ีและ

ถนนแผ่นดินทอง 2 ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนใน จ านวน 57 ต้น อาชญากรรม 2.ท าให้ลดการเกิด ไฟฟ้าสาธารณะ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8) เวลากลางคืน ลดลง อุบัติเหตุ

2.ช่วยป้องกันมิให้เกิด 3.ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุในเวลากลางคืน อาชญากรรม

3.เพ่ือช่วยป้องกันและ

ลดอาชญากรรมให้

ประชาชนท่ีสัญจรและ

เดินเท้าปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ปรับปรุงยกระดับ เพ่ือให้ทางเท้าได้ โดยท าการร้ือถอนพ้ืนทางเท้า - 8,747,000 - - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทางเท้าถนนมหาราช มาตรฐาน เดิม และปรับปรุงพ้ืนทางเท้า ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ช่วงท่ี 1 ใหม่ แบบพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลาย เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 7) ลายท้ัง 2 ฝ่ัง เร่ิมต้ังแต่ฝ่ัง สะดวก อุบัติเหตุ

ตรงข้ามโรงเรียนเทศบางเมือง

จันทบุรี 2 ถึงบริเวณสามแยก

ไฟแดงถนนมหาราชและบริเวณ

หน้าโรงเรียนเทศบาลเมือง

จันทบุรี 2 ถึงบริเวณสะพาน

กิจจานนท์ รวมท้ัง 2 ฝ่ังไม่น้อย

กว่า 1,720 เมตร ความกว้าง

เฉล่ีย 1.00-3.30 เมตร หรือ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

3,783 ตร.ม. ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

18 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปูผิวจราจรแบบพารา - 3,382,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชน กองช่าง

พาราแอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม ประชาชนมี เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

คอนกรีต พร้อมตีเส้น ตีเส้นจราจรบริเวณถนน ความพึงพอใจ 2. ลดการเกิด

จราจร บริเวณถนน สฤษดิเดช จุดเร่ิมต้นโครงการ อุบัติเหตุ

สฤษดิเดช ต้ังแต่ส่ีแยกไฟแดงโรงเรียน

(ชุมชนย่อยท่ี 2) สฤษดิเดชถึงจุดส้ินสุดโครงการ

สามแยกโรงแรมเกษมศานต์ิ

โดยท าการปูผิวจราจรแบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ความกว้างเฉล่ีย 11.35 เมตร 

ความยาว 447.50 เมตร

ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,300 

ตารางเมตร ตีเส้นจราจร

และเคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง

สีเทอร์โมพลาสติก พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร

และทาสีขอบทางเท้า พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร

พร้อมยกระดับตะแกรงเหล็ก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ช่องระบายน้ า และยกฝาบ่อพัก

ทุกชนิดบนผิวจราจรให้เท่ากับ

ผิวจราจรใหม่

19 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจรแบบ - 913,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชน กองช่าง

พาราแอสฟัลท์ติก พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชนมี เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

คอนกรีต พร้อมตีเส้น พร้อมตีเส้นจราจรบริเวณถนน ความพึงพอใจ 2. ลดการเกิด

จราจร บริเวณถนน เทศบาล 1 (ซอยข้างโรงเรียน อุบัติเหตุ

เทศบาล 1 (ซอยข้าง สฤษดิเดช) โดยท าการปูผิว

โรงเรียนสฤษดิเดช) จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก

(ชุมชนย่อยท่ี 2) คอนกรีต ความกว้างเฉล่ีย 5.90

เมตร ความยาว 218.00 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,740.00

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

และเคร่ืองหมายบนพ้ืนทางด้วย

สีเทอร์โมพลาสติก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

35.00 ตารางเมตร และทาสี

ขอบทางเท้า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

90 ตารางเมตร พร้อมยกระดับ

ฝาตะแกรงเหล็กช่องระบายน้ า

และยกฝาบ่อพักทุกชนิด บน

ผิวจราจรให้เท่ากับผิวจราจรใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต - 2,630,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประชาชนมี เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

พร้อมวางท่อระบายน้ า เฉล่ีย 7.40 เมตร ความยาว ความพึงพอใจ 2. ลดการเกิด

และรางวี ค.ส.ล. เฉล่ีย 222.00 เมตร ความหนา อุบัติเหตุ

บริเวณถนนอัมพวา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี

และซอยแยก ไม่น้อยกว่า 1,631.00

(ชุมชนย่อยท่ี 3) ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า

ค.ส.ล.Ø 0.30 เมตร และรางวี

ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. จ านวน 58 บ่อ 

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,796,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมวาง เสริมเหล็ก ขนาดความกว้างเฉล่ีย ประชาชนมี เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ท่อระบายน้ าและรางวี 4.70 - 5.00 เมตร ความยาว ความพึงพอใจ 2. ลดการเกิด

ค.ส.ล.ซอยจันทคาม- 233.00 เมตร ความหนา 0.15 อุบัติเหตุ

วิถี 6 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

(ชุมชนย่อยท่ี 8) 738.00 ตารางเมตร และวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมรางตัววี ค.ส.ล.

ท้ัง 2 ฝ่ัง โดยใช้ท่อ ค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.30 เมตร มีบ่อพัก

ทุกระยะ ประมาณ 8.50 เมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต - 628,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชน กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมวาง เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประชาชนมี เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ท่อระบายน้ าและรางวี 7.00 เมตร ความยาว 52.00 ความพึงพอใจ 2. ลดการเกิด

ค.ส.ล.บริเวณซอยหลัง เมตร ความหนา 0.15 เมตร อุบัติเหตุ

คริสตจักรชีวิตใหม่ คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

(ชุมชนย่อยท่ี 2) 364.00 ตารางเมตร พร้อม

วางท่อระบายน้ า ขนาด

Ø 0.30 เมตร พร้อมรางตัววี

ค.ส.ล. ตามรูปแบบและ

รายการของเทศบาลเมือง

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ปรับปรุงท่าน้ า จ านวน เพ่ือความปลอดภัยใน ปรับปรุงท่าน้ าถนนสุขาภิบาล - 710,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชนมีความ กองช่าง

4 ท่า ถนนสุขาภิบาล การใช้งานท่าน้ า ประกอบด้วย ประชาชนมี ปลอดภัย งานสาธารณูปโภค

ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ บริเวณถนนสุขาภิบาล 1.ท่าหลวง งานราวจับ คิดความ ความพึงพอใจ 2. ท่าน้ ามีความม่ันคง

เมือง จันทบุรี ยาวของราวจับไม่น้อยกว่า แข็งแรง

(ชุมชนย่อยท่ี 4) ประมาณ 17 เมตร 3. ลดการเกิดอุบัติเหตุ

2.ท่าหมอทอด งานราวจับ

คิดความยาวของราวจับไม่น้อยกว่า

ประมาณ 21 เมตร งานพ้ืน

คอนกรีตพิมพ์ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

ประมาณ 39 ตารางเมตร

3.ท่าประชานิยม งานราวจับ

คิดความยาวของราวจับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ไม่น้อยกว่าประมาณ 24 เมตร

งานพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่าประมาณ 108

ตารางเมตร

4.ท่าตาโท งานราวจับ 

คิดความยาวของราวจับ

ไม่น้อยกว่าประมาณ 12 เมตร

งานพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ พ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่าประมาณ 47 

ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ติดต้ังไฟเสาสูง High 1.เพ่ือให้แสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - 600,000 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชนมีความ กองช่าง

mash สูง 15.00 เมตร เพียงพอต่อการมองเห็น บริเวณสวนหย่อม 12 สิงหา ประชาชนมี ปลอดภัยในการสัญจร งานสถานท่ีและ

บริเวณสวนหย่อม 2.เพ่ือความปลอดภัยใน เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และ ความพึงพอใจ 2. มีแสงสว่างเพียงพอ ไฟฟ้าสาธารณะ

12 สิงหา การสัญจรของประชาชน ปลอดภัยของประชาชนท่ีใช้ ต่อการมองเห็น

(ชุมชนย่อยท่ี 15) บริการ  จ านวน 1 ต้น 3. ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ซ่อมแซมเสาไฟเสาสูง เพ่ือซ่อมแซมเสาไฟ ซ่อมเสาไฟเสาสูง 20 เมตร - 384,333 - - - ร้อยละของ 1. ประชาชนเดินทาง กองช่าง

20 เมตร เสาสูงท่ีช ารุดเสียหาย ชุดดวงโคมส่องสว่าง พร้อม ประชาชนมี สะดวก ปลอดภัย งานสถานท่ีและ

(ชุมชนย่อยท่ี อุปกรณ์ จ านวน 4 ต้น ความพึงพอใจ 2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ ไฟฟ้าสาธารณะ

1,2,9,11) 1.บริเวณแยก สภอ.เมือง 3.เสาไฟเสาสูงได้รับ

จันทบุรี การซ่อมแซม

2.บริเวณแยกส านักงานท่ีดิน

จังหวัดจันทบุรี

3.บริเวณแยกศูนย์การค้าเจพี

4.บริเวณแยก 07 เก่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ปรับปรุงผิวจราจร 1.เพ่ือให้ถนนได้ ท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน - 498,770 - - - ร้อยละของ 1.ถนนได้มาตรฐาน กองช่าง

ค.ส.ล.ถนนศรีรองเมือง มาตรฐาน ศรีรองเมือง ความกว้าง 7.00 เมตร ประชาชน 2.ประชาชนสัญจร งานสาธารณูปโภค

และซอยหมอสลวย 2.เพ่ือให้ประชาชน ความยาว 22.00 เมตร ความหนา เดินทาง ไปมาได้สะดวก

ได้สัญจรไปมาได้ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี สะดวก

สะดวก ไม่น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร

และท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ซอยหมอสลวย ความกว้าง 9.00

เมตร ความยาว 58.00 เมตร

ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร - 1,054,000 - - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านม่ันคง บ้านล่าง ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

และก่อสร้างถนน พูลทรัพย์ โดยท าการปูผิว เดินทาง 2.ท าให้ลดการเกิด

ค.ส.ล.ภายในชุมชน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง สะดวก อุบัติเหตุ

บ้านม่ันคง บ้านล่าง 3.20-4.60 เมตร ความยาว 546

พูลทรัพย์ เมตร ความหนา 0.05 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,447.00

ตารางเมตร และท าการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน

ชุมชนบ้านม่ันคง บ้านล่าง

พูลทรัพย์ ความกว้าง 5.30 เมตร

ความยาว 55.00 เมตร ความหนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

0.12 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 291.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนกองช่าง 

เทศบาลเมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างและปรับปรุง 1.เพ่ือป้องกันปัญหา ท าการปรับปรุงระบบไฟฟ้า - - 6,540,000 - - ร้อยละของ 1.ไม่เกิดปัญหา กองช่าง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาชญากรรมท่ีอาจเกิด แสงสว่างภายในสวนสาธารณะ ประชาชนท่ี อาชญากรรมท่ีอาจ งานสถานท่ีและ

ภายในสวนสาธารณะ กับประชาชน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) พึงพอใจ เกิดข้ึนกับประชาชน ไฟฟ้าสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.เพ่ือให้สวนสาธารณะ ปรับปรุงเปล่ียนดวงโคมและ 2.สวนสาธารณะมี

(พระยืน) มีแสงสว่างเพียงพอต่อ อุปกรณ์ โดยติดต้ังดวงโคมไฟ แสงสว่างเพียงพอต่อ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8) การให้บริการประชาชน ถนน LED 80 WATT จ านวน การให้บริการประชาชน

170 ชุด และติดต้ังโคมไฟ

สปอร์ตไลท์ LED 200 WATT

จ านวน 16 ชุด ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงยกระดับ เพ่ือให้ทางเท้าได้ ท าการยกระดับทางเท้าถนนมหาราช - - 8,692,000 - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

ทางเท้าถนนมหาราช มาตรฐาน ร้ือถอนพ้ืนทางเท้าเดิมและปรับปรุง ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

(ช่วงท่ี 2) พ้ืนทางเท้าใหม่แบบพ้ืนคอนกรีต เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 7) พิมพ์ลายท้ัง2 ฝ่ัง เร่ิมต้ังแต่หน้าร้านซุ่น สะดวก อุบัติเหตุ

ถึงบริเวณร้าน Hang out และบริเวณ

สะพานกิจจานนท์ฝ่ังร้านข้างถนนคน

เล่าเพลงถึงจุดเช่ือมถนนมหาราชกับ

ถนนคลองขุด รวมท้ัง 2 ฝ่ัง ความยาว

ไม่น้อยกว่า 1,790 ม. ความกว้างเฉล่ีย

1.60-3.90 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีรวม

ไม่น้อยกว่า 4.614 ตร.ม. ตามแบบ

แปลนกองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 จัดท าป้ายช่ือซอย 1.เพ่ือให้ประชาชน ท าการจ้างเหมาจัดท าพร้อม - - 296,000 - - ร้อยละของ 1.ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ได้รับทราบช่ือซอย ติดต้ังป้ายบอกช่ือซอย ประชาชน ทราบช่ือซอยท่ีถูกต้อง งานสาธารณูปโภค

เมืองจันทบุรี ท่ีถูกต้อง ศรีจันทร์ 1 ถึงศรีจันทร์ 9 เดินทาง 2.นักท่องเท่ียวเดินทาง

(ชุมชนย่อยท่ี 16) 2.เพ่ือให้นักท่องเท่ียว ภายในเขตเทศบาลเมือง สะดวก ได้สะดวกและถูกต้อง

เดินทางได้สะดวกและ จันทบุรี จ านวน 9 ป้าย

ถูกต้อง ตามรูปแบบและรายการของ

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร - - 3,237,000 - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

ซอยจันทคามวิถี 2 ถนนซอยจันทคามวิถี 2 ดังน้ี ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

(ชุมชนย่อยท่ี 8) 1.ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เดินทาง 2.ท าให้ลดการเกิด

คอนกรีต ระยะท่ี 1 ความกว้าง สะดวก อุบัติเหตุ

ต้ังแต่ 4.90-5.64 เมตร 

ความยาว 431.00 เมตร ความ

หนา 0.05 เมตร คิดเป็น

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,271.00

ตารางเมตร

2.ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ระยะท่ี 2 ความ

กว้างต้ังแต่ 4.00-4.40 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ความยาว 224.00 เมตร ความ

หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร

3.ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ระยะท่ี 3 ความ

กว้างต้ังแต่ 5.00-5.40 เมตร

ความยาว 142.00 เมตร ความ

หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 738.00 ตารางเมตร

4.ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ระยะท่ี 4 ความกว้าง

ต้ังแต่ 7.10-7.30 เมตร

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ความยาว 666.00 เมตร ความ

หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,795.00 ตารางเมตร

5.ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

บนพ้ืนทาง ตามรูปแบบก าหนด

6.ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ

ป้ายบังคับและกระจกโค้งจราจร

ตามรูปแบบและรายการกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือให้ถนนได้ ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - - 346,000 ร้อยละของ 1.ถนนได้มาตรฐาน กองช่าง

เสริมเหล็ก มาตรฐาน เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประชาชน 2.ประชาชนสัญจร งานสาธารณูปโภค

ซอยจันทคามวิถี 2 2.เพ่ือให้ประชาชน 5.00 เมตร ความยาว 88.00 เดินทาง ไป-มา ได้สะดวก

(ชุมชนย่อยท่ี 8) ได้สัญจรไป-มา เมตร ความหนา 0.15 เมตร สะดวก

ได้สะดวก หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

440 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

และรายการของกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือให้ถนนได้ ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีต - - - - 1,326,000 ร้อยละของ 1.ถนนได้มาตรฐาน กองช่าง

เสริมเหล็ก มาตรฐาน เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประชาชน 2.ประชาชนสัญจร งานสาธารณูปโภค

ซอยจันทคามวิถี 1 2.เพ่ือให้ประชาชน 3.00-6.00 เมตร ความยาว เดินทาง ไป-มา ได้สะดวก

(ชุมชนย่อยท่ี 8) ได้สัญจรไป-มา 404.00 เมตร ความหนา สะดวก

ได้สะดวก 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,730 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างอาคาร  -เพ่ือบริหารจัดการ ก่อสร้างอาคารและสถานท่ี ร้อยละของ  -พ้ืนท่ีสาธารณะ ส านักการ

ส านักงานส านักการ พ้ืนท่ีสาธารณะ งานสุขาภิบาลและอนามัย ประชาชนใน ประโยชน์ในเขต สาธารณสุขและ

สาธารณสุขและ ประโยชน์ให้เกิด ส่ิงแวดล้อม และงานรักษา เขตเทศบาล เทศบาลมีการบริหาร ส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม ประโยชน์ต่อทาง ความสะอาด ส านักการ ท่ีมีความ จัดการท่ีก่อให้เกิด งานรักษาความ

(งานสุขาภิบาลและ ราชการ และ สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม พึงพอใจใน ประโยชน์ต่อทาง สะอาด

อนามัยส่ิงแวดล้อมและ ประชาชนในพ้ืนท่ี ดังน้ี การให้บริการ ราชการและประชาชน

งานรักษาความสะอาด)  -มีสถานท่ีเพียงพอต่อ  1) ก่อสร้างอาคารจอดรถ - - 3,000,000 - - ด้านงานรักษา  -ส านักการสาธารณสุข

การปฏิบัติงาน ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความสะอาด และส่ิงแวดล้อมมี

 -เพ่ือเป็นหน่วยงาน ความยาว 40 เมตร มีพ้ืนท่ี สถานท่ีเพียงพอต่อการ

ต้นแบบในการคัดแยก ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง- ปฏิบัติงานด้านงาน

ขยะชุมชนและจัดท า เมตร จ านวน 3 อาคาร รักษาความสะอาด

น้ าหมักชีวภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 2) ก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ - - 1,000,000 - -  -หน่วยงานมีศักยภาพ

ท าปุ๋ย ขนาดความกว้าง 10 ในการเป็นต้นแบบใน

เมตร ความยาว 40 เมตร มี การคัดแยกขยะชุมชน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 และจัดท าน้ าหมัก

ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง ชีวภาพ

3) ก่อสร้างลานตากปุ๋ย ขนาด - - 240,000 - -

ความกว้าง 12 เมตร ความยาว

20 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

240 ตารางเมตร จ านวน 

1 แห่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4) ขุดสระน้ า ขนาดความกว้าง - - 345,000 - -

30 เมตร ความยาว 80 เมตร

ความลึก 3.5 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง-

เมตร จ านวน 1 สระ

5) ก่อสร้างอาคารส านักงาน - - - 2,550,000 -

งานรักษาความสะอาด ขนาด

ความกว้าง 10 เมตร ความ

ยาว 30 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

จ านวน 1 หลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6) ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ - - - 7,500,000 -

ขนาดความกว้าง 30 เมตร

ความยาว 100 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

จ านวน 1 หลัง

7) ก่อสร้างโรงเก็บถังขยะ - - - 600,000 -

ขนาดความกว้าง 8 เมตร

ความยาว 30 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

จ านวน 1 หลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8) ก่อสร้างอาคารล้างรถ - - - 450,000 -

ขนาดความกว้าง 6 เมตร 

ความยาว 30 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

จ านวน 1 หลัง

9) ก่อสร้างอาคารส านักงาน - - - 2,040,000 -

ท่ีเก็บอุปกรณ์และจอดรถ

ขนาดความกว้าง 12 เมตร

ความยาว 20 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

จ านวน 1 หลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10) ก่อสร้างถนนภายในท่ี - - - 3,348,800 -

สาธารณะทุ่งพลงเหนือ ขนาด

ความกว้าง 5 เมตร ความยาว

905 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

5,152 ตารางเมตร

11) ก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ - - - 600,000 -

ขนาดความกว้าง 8 เมตร

ความยาว 30 เมตร มีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

จ านวน 1 หลัง

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างท่อระบายน้้าใน  -เพ่ือการระบายน้้า ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 449,000 - - - - จ้านวนความ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

ผิวจราจร และปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ยาวของท่อ รวดเร็ว และประชาชน งานแบบแผน

ผิวจราจรแบบพารา  -เพ่ืออ้านวยความสะดวกเมตร พร้อมบ่อพักน้้า คสล. ระบายน้้า ได้รับความสะดวกใน และก่อสร้าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการสัญจรไปมา และปรับปรุงผิวจราจรแบบ และบ่อพักน้้า การสัญจร

บริเวณท้ายซอย พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค.ส.ล.

จันทคามวิถี 6 ความยาวประมาณ 82 เมตร

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

319 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนกองช่าง

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างท่อระบายน้้าใน  -เพ่ือการระบายน้้า ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 577,600 - - - - จ้านวนความ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

ผิวจราจร และปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ยาวของท่อ รวดเร็ว และประชาชน งานแบบแผน

ผิวจราจรแบบพารา  -เพ่ืออ้านวยความสะดวกเมตร พร้อมบ่อพักน้้า คสล. ระบายน้้า ได้รับความสะดวกใน และก่อสร้าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในการสัญจรไปมา และปรับปรุงผิวจราจรแบบ และบ่อพักน้้า การสัญจร

บริเวณท้ายซอย พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค.ส.ล.

ท่าแฉลบ 9/2 เช่ือม 9/3 ความยาวประมาณ 112 เมตร

(แผนชุมชนย่อยท่ี 11) หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

469 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนกองช่าง

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับปรุงระบบสถานี เพ่ือรวบรวมน้้าเสียเข้าสู่ เปล่ียนเคร่ืองสูบน้้า อัตราการ 5,929,000 - - - - ร้อยละของ สามารถรวบรวมน้้าเสีย กองช่างสุขาภิบาล

สูบน้้าเสียคลองขุด สถานีสูบน้้าเสีย และสูบ สูบน้้าไม่น้อยกว่า 70 ลิตรต่อ ประชาชนท่ี ในตัวเมืองไหลเข้าสู่ งานแบบแผน

(แผนชุมชนย่อยท่ี 5) ส่งไปท้าการบ้าบัดยัง วินาที ระยะยกไม่น้อยกว่า 7 มีความ ระบบบ้าบัดน้้าเสียได้ และก่อสร้าง

สถานท่ีบ้าบัดน้้าเสียได้ เมตร จ้านวน 3 เคร่ือง และ พึงพอใจต่อ อย่างรวดเร็วและไม่มี

อย่างมีประสิทธิภาพ เปล่ียนตู้ควบคุมระบบบ้าบัด การปรับปรุง น้้าเสียไหลลงสู่แม่น้้า

และรวดเร็ว และน้้าเสีย น้้าเสีย ระบบสถานี จันทบุรี

ไม่ไหลลงสู่แม่น้้าจันทบุรี สูบน้้าเสีย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงระบบสถานี เพ่ือรวบรวมน้้าเสียเข้าสู่ เปล่ียนเคร่ืองสูบน้้า อัตราการ - 4,810,000 - - - ร้อยละของ สามารถรวบรวมน้้าเสีย กองช่างสุขาภิบาล

สูบน้้าเสียท่าสิงห์ สถานีสูบน้้าเสีย และสูบ สูบน้้าไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อ ประชาชนท่ี ในตัวเมืองไหลเข้าสู่ งานแบบแผน

(แผนชุมชนย่อยท่ี 1) ส่งไปท้าการบ้าบัดยัง วินาที ระยะยกไม่น้อยกว่า 6.5 มีความ ระบบบ้าบัดน้้าเสียได้ และก่อสร้าง

สถานท่ีบ้าบัดน้้าเสียได้ เมตร จ้านวน 3 เคร่ือง และ พึงพอใจต่อ อย่างรวดเร็วและไม่มี

อย่างมีประสิทธิภาพ เปล่ียนตู้ควบคุมระบบบ้าบัด การปรับปรุง น้้าเสียไหลลงสู่แม่น้้า

และรวดเร็ว และน้้าเสีย น้้าเสีย ระบบสถานี จันทบุรี

ไม่ไหลลงสู่แม่น้้าจันทบุรี สูบน้้าเสีย

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงและเพ่ิม เพ่ือให้มีระบบก้าจัด ท้าการก่อสร้างระบบก้าจัด - 8,690,000 - - - ร้อยละของ ท้าให้การก้าจัด กองช่างสุขาภิบาล

ประสิทธิภาพระบบ ส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสม ส่ิงปฏิกูล จ้านวน 28 ถัง การป้องกัน ส่ิงปฏิกูลถูกต้องตาม งานแบบแผน

ก้าจัดส่ิงปฏิกูล และถูกต้องตามหลัก รองรับส่ิงปฏิกูล 24 ลูกบาศก์- และควบคุม หลักสุขาภิบาล และก่อสร้าง

(ณ สถานท่ีฝังกลบขยะ สุขาภิบาล เป็นการ เมตร/ถัง ประกอบด้วย การกระจาย

มูลฝอย เทศบาลเมือง ป้องกันและควบคุมการ 1.ถังบ้าบัดส่ิงปฏิกูล ของเช้ือโรค

จันทบุรี หมู่ท่ี 2 กระจายของเช้ือโรค 2.ลานตากตะกอน และสาร

ต.มะขาม อ.มะขาม) และสารปนเป้ือน 3.บ่อพัก คสล. ปนเป้ือน

4.ลาน คสล.

5.บ่อดักไขมัน

6.บ่อบ้าบัดน้้าเสีย

7.โรงเรือนรวบรวมส่ิงปฏิกูล

ตามแบบแปลนกองช่างสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ก่อสร้างท่อระบายน้้าใน  -เพ่ือการระบายน้้า ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. - - 414,000 - - จ้านวนความ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

ผิวจราจร และปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ยาวของท่อ รวดเร็ว และประชาชน งานแบบแผน

ผิวจราจรแบบ คสล.  -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เมตร พร้อมบ่อพักน้้า คสล. ระบายน้้า ได้รับความสะดวกใน และก่อสร้าง

ซอยแยกซอย ขังในพ้ืนท่ีได้อย่างมี ความยาว 50 เมตร และ และบ่อพักน้้า การสัญจร

จันทคามวิถี 4 ประสิทธิภาพ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ คสล. ค.ส.ล.

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8) ความยาวประมาณ 15 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 43

ตารางเมตร

ตามแบบแปลนกองช่าง

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างท่อระบายน้้าใน  -เพ่ือการระบายน้้า ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. - - - 3,907,000 - จ้านวนความ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

ผิวจราจร และปรับปรุง สะดวกรวดเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ยาวของท่อ รวดเร็ว และประชาชน งานแบบแผน

ผิวจราจรแบบพารา  -เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้า เมตร พร้อมบ่อพักน้้า คสล. ระบายน้้า ได้รับความสะดวกใน และก่อสร้าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้อย่าง และปรับปรุงผิวจราจรแบบ และบ่อพักน้้า การสัญจร

ซอยอุทิศ เช่ือมถนน มีประสิทธิภาพ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ค.ส.ล.

คลองขุด ความยาวประมาณ 250 เมตร

(แผนชุมชนย่อยท่ี 5) หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,181 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนกองช่าง

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือการระบายน้้าได้ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. - - - - 1,504,000 ร้อยละของ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

คสล. ถนนเทศบาล สะดวก รวดเร็ว และ ขนาดภายในราง กว้าง ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดปัญหา งานแบบแผน

พัฒนา 2 แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 0.40 ม. ยาว 174 ม. ของราง น้้าท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ดี และก่อสร้าง

(แผนชุมชนย่อยท่ี 14) ในพ้ืนท่ีได้อย่างมี ลึก 0.40 ม. พร้อมฝา คสล. ระบายน้้า และประชาชนได้รับ

ประสิทธิภาพ ท้ังสองฝ่ัง หรือมีความยาว ท่ีสามารถ ความสะดวกในการ

รวมไม่น้อยกว่า 348 เมตร ระบายน้้า สัญจร

ตามแบบแปลนกองช่าง

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า เพ่ือการระบายน้้าได้ ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. - - - - 1,284,000 ร้อยละของ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

คสล. และปรับปรุง สะดวก รวดเร็ว และ ขนาดภายในราง กว้าง ประชาชน รวดเร็ว และประชาชน งานแบบแผน

ผิวจราจรแบบคอนกรีต เพ่ืออ้านวยความสะดวก 0.40 ม. ยาว 98 ม. ท่ีมีความ ได้รับความสะดวกใน และก่อสร้าง

เสริมเหล็กถนนสาย ในการสัญจรไปมา ลึก 0.40 ม. และฝา คสล. พึงพอใจต่อ การสัญจร

เทศบาลพัฒนา 2 ท้ังสองฝ่ัง หรือมีความยาว การสร้างราง

ซอยแยก 1 รวมไม่น้อยกว่า 196 เมตร ระบายน้้าและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 14) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิว

แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก จราจร

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า

600 ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงระบบระบายน้้า เพ่ือการระบายน้้าได้ ปรับปรุงระบบระบายน้้า โดย - - - - 14,952,000 ร้อยละของ การระบายน้้าสะดวก กองช่างสุขาภิบาล

พร้อมปรับปรุงผิว สะดวก รวดเร็ว และ การวางท่อระบายน้้า คสล. ประชาชน รวดเร็ว และประชาชน งานแบบแผน

จราจรแบบโพลิเมอร์ เพ่ืออ้านวยความสะดวก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ท่ีมีความ ได้รับความสะดวกใน และก่อสร้าง

โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ติก ในการสัญจรไปมา ยาว 450 ม. ท้ังสองฝ่ัง หรือ พึงพอใจต่อ การสัญจร

คอนกรีต ถนนสาย มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า การปรับปรุง

เทศบาลพัฒนา 890 ม. และงานปรับปรุง ระบบ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 14) ทางเดินเท้าพ้ืนผิวคอนกรีต ระบายน้้า

พิมพ์ลาย มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า และปรับปรุง

1,470 ม. พร้อมปรับปรุง ผิวจราจร

ผิวจราจรแบบโพลิเมอร์

โมดิฟายด์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้าง 15.00 ม. ยาว 450 ม.

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 6,750 ตร.ม.

11 ปรับปรุงประตู เพ่ือป้องกันน้้าร่ัวซึม ปรับปรุงประตูกันน้้าไหล - - - - 490,000 จ้านวน ป้องกันน้้าเสียร่ัวซึม กองช่างสุขาภิบาล

กันน้้าไหลย้อนกลับ ไหลลงสู่แหล่งน้้า ย้อนกลับ (Flab Gate) ปริมาณงาน ไหลลงสู่แหล่งน้้า งานแบบแผน

(Flab Gate) ธรรมชาติ และเพ่ือการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เป็นไปตาม ธรรมชาติ และการ และก่อสร้าง

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8 ระบายน้้าออกสู่แหล่งน้้า เมตร บริเวณรางระบายน้้า รูปแบบและ ระบายน้้าออกสู่

และ 11) สาธารณะหรือเข้าระบบ สาธารณะตัดกับถนนท่าแฉลบ รายการ แหล่งน้้าสาธารณะ

บ้าบัดน้้าเสียได้อย่าง จ้านวน 2 ชุด หรือเข้าระบบบ้าบัด

รวดเร็ว น้้าเสียได้อย่างรวดเร็ว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างอาคารซ่อม เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ ก่อสร้างอาคารซ่อมบ้ารุง - - - - 2,400,000 ร้อยละของ มีสถานท่ีในการซ่อม กองช่างสุขาภิบาล

บ้ารุง เก็บวัสดุและ ซ่อมบ้ารุง เก็บรักษา เก็บวัสดุและจอดเคร่ืองจักรกล เจ้าหน้าท่ี บ้ารุง เก็บรักษา งานแบบแผน

จอดเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและ ขนาดกว้าง 30 เมตร ลึก 15 มีความ ยานพาหนะ เคร่ือง และก่อสร้าง

ณ สถานท่ีบ้าบัดน้้าเสีย เคร่ืองจักรกล เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้สอยรวม พึงพอใจ จักรกล 

เทศบาลเมืองจันทบุรี ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร กับสถานท่ี

ตามแบบแปลนกองช่าง ท่ีเพียงพอ

สุขาภิบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี ต่อการใช้งาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซ่อมแซมและเปล่ียน  -เพ่ือให้รถบรรทุกน้้า ซ่อมแซมและเปล่ียน 998,400 - - - - ร้อยละของ  -มีรถบรรทุกน้้าท่ีมี กองช่าง

ถังน้้ารถบรรทุกน้้า มีสภาพใช้งานได้ดี ถังน้้ารถบรรทุกน้้า สภาพรถท่ี สภาพใช้งานได้ดีและ งานสวนฯ

พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และใช้ส้าหรับรดน้้า พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้ดี ใช้ส้าหรับรดน้้าพืช

พืชพันธ์ุไม้ต่างๆ ใน จ้านวน 2 คัน หมายเลข พันธ์ุไม้ต่างๆ ในเขต

เขตเทศบาลเมือง ทะเบียน 80-8496 เทศบาลเมืองจันทบุรี

จันทบุรี จันทบุรี และหมายเลข

ทะเบียน 80-8334

จันทบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมอาสาสมัคร เพ่ือสร้างอาสาสมัครใน อบรมนักเรียน เยาวชน หรือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน อาสาสมัครเข้าใจและ ส านักการ

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ประชาชนผู้สนใจ ปีละ 150 คน นักเรียน ร่วมรณรงค์เพ่ิมข้ึน สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 5) และส่ิงแวดล้อม เยาวชน หรือ ปีละ 150 คน ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนใน งานสุขาภิบาล

เขตเทศบาล และอนามัย

ท่ีเข้าร่วม ส่ิงแวดล้อม

โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อบรมแกนน าชุมชน เพ่ือให้แกนน าชุมชน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 700,000 100,000 700,000 100,000 - ร้อยละของ  -แกนน าชุมชนด้าน ส านักการ

ด้านการจัดการ มีความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่แกนน าชุมชนด้านการ แกนน าชุมชน การจัดการส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม ด้านการจัดการ จัดการส่ิงแวดล้อม ปีละ 150 คน ด้านการ มีความรู้ ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม  -ปี 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ จัดการ ด้านการจัดการ งานสุขาภิบาล

การและศึกษาดูงานให้แก่ ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม และอนามัย

แกนน าชุมชน มีความรู้  -แกนน าชุมชนด้าน ส่ิงแวดล้อม

 -ปี 2562 จัดอบรมในพ้ืนท่ี ความเข้าใจ การจัดการส่ิงแวดล้อม

ให้แก่แกนน าชุมชน ด้านการ สามารถสร้างความรู้

 -ปี 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการ ความเข้าใจในด้าน

และศึกษาดูงานให้แก่แกนน าชุมชน ส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อม

 -ปี 2564 จัดอบรมในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน ให้แก่ประชาชนใน

ให้แก่แกนน าชุมชน ชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือให้อาสาสมัคร จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน อาสาสมัครท้องถ่ิน ส านักการ

ท้องถ่ินรักษ์โลก ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ให้แก่ อถล. ปีละ 200 คน อถล.ในเขต รักษ์โลก (อถล.) ท่ีเข้า สาธารณสุข

ในท้องถ่ินมีความรู้ เทศบาลท่ี รับการฝึกอบรมมี และส่ิงแวดล้อม

ความเข้าใจบทบาท เข้าร่วม ความรู้ ความเข้าใจ งานสุขาภิบาล

หน้าท่ีของ อถล. และ โครงการ ในบทบาทหน้าท่ีของ และอนามัย

พัฒนา อถล. ให้ อถล. และปฏิบัติงาน ส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติงานได้อย่างมี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาอุปกรณ์ในการ  -เพ่ือให้พ้ืนท่ีในเขต จัดซ้ือถังขยะแบบมีฝาปิด 830,000 830,000 830,000 830,000 830,000 ร้อยละของ ประชากรพอใจในการ ส านักการ

รักษาความสะอาด เทศบาลเกิดความสะอาด จ านวน 300  ใบ ประชากรท่ี ด าเนินงานด้านรักษา สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 1, 2, และความเป็นระเบียบ และจัดซ้ือถังขยะกลม เกิดความ ความสะอาดและความ ส่ิงแวดล้อม

3, 7, 8, 10, 11, 13, เรียบร้อย รวมท้ังป้องกัน แบบไม่มีฝาปิด จ านวน พึงพอใจต่อ เป็นระเบียบเรียบร้อย งานรักษา

14 และ 15) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 100 ใบ ทุกปี การด าเนิน ความสะอาด

ควบคุมมิให้เกิดมลภาวะ งานด้าน

และป้องกันระงับโรคติดต่อ รักษาความ

 -เพ่ือให้พนักงานมี สะอาด

อุปกรณ์และเคร่ืองมือใน

การรองรับขยะมูลฝอย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 คัดแยกขยะ เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน -มีการคัดแยกขยะก่อน ส านักการ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8 และประชากรในชุมชน การคัดแยกขยะให้กับ นักเรียน น าไปท้ิง สาธารณสุขและ

และสาธารณสุข มีการคัดแยกขยะก่อนน า นักเรียน เยาวชน และ เยาวชน และ -ลดปริมาณขยะ ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดฯ) ไปท้ิง น าไปก าจัด ประชากรในชุมชน ประชากรท่ี -ประชากรในชุมชนมี งานรักษา

ปีละ 200 คน ได้รับความรู้ รายได้เพ่ิมข้ึน ความสะอาด

ในการ

คัดแยกขยะ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 รณรงค์ไม่ท้ิงขยะ  -เพ่ือให้แม่น้ าจันทบุรีมี โดยการเดินรณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน พ้ืนท่ีริมแม่น้ าจันทบุรี ส านักการ

ริมแม่น้ าจันทบุรี ความสะอาด น่ามอง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชากรท่ี มีความสะอาด เป็น สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 4) สวยงาม มีความเป็น ในเร่ืองไม่ท้ิงขยะลงแม่น้ า มีความรู้เร่ือง ระเบียบเรียบร้อย ส่ิงแวดล้อม

ระเบียบเรียบร้อย และการรักษาส่ิงแวดล้อม การจัดการ สวยงาม และประชาชน งานรักษา

 -เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ ของแม่น้ าจันทบุรี ขยะ มีความรู้เร่ืองการ ความสะอาด

รักษาความสะอาด ริมแม่น้ าของชุมชนท่ี จัดการขยะ

1, 4, 6, 7, 8 และ 13

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ชุมชนปลอดถังขยะ เพ่ือกระตุ้นให้ประชากรมี ด าเนินการปีละ 1 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ประชากรมีส่วนร่วมใน ส านักการ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 12 ส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชากรท่ีมี การจัดการขยะ สาธารณสุขและ

และ 16) ไม่ก่อเหตุร าคาญ และมี ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ส่วนร่วมใน ส่ิงแวดล้อม

ทัศนียภาพท่ีสวยงาม เชิญชวนให้ประชาชนใน การจัดการ งานรักษา

ชุมชนท่ีด าเนินการเข้าร่วม ขยะ ความสะอาด

กิจกรรมและเก็บถังขยะ

ตามจุดต่างๆ ในชุมชนท่ี

ด าเนินการออกและแจ้ง

ก าหนดเวลาวางและจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 Big Cleaning Day  -เพ่ือให้ถนน ฟุตบาท ท าความสะอาดพ้ืนท่ีต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 ร้อยละของ ถนน ฟุตบาท ท่ีหรือ ส านักการ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 2) ท่ีหรือทางสาธารณะ มี ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประชาชนท่ี ทางสาธารณะ มีความ สาธารณสุขและ

ความสะอาด สวยงาม  -ปี 2561-2564 ปีละ เกิดความ สะอาด สวยงาม เป็น ส่ิงแวดล้อม

เป็นระเบียบ เรียบร้อย   1 คร้ัง พึงพอใจต่อ ระเบียบเรียบร้อย งานรักษา

 -เพ่ือสร้างจิตส านึกและ  -ปี 2565 จ านวน 4 คร้ัง ความเป็น ความสะอาด

กระตุ้นให้ประชาชนใน ระเบียบ

เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เรียบร้อยของ

มีส่วนร่วมในการรักษา ถนน ฟุตบาท

ความสะอาด และความ ท่ีหรือทาง

เป็นระเบียบเรียบร้อย สาธารณะ

ของบ้านเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อบรมแกนน าชุมชนด้าน เพ่ือให้แกนน าชุมชนด้าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ 50,000 700,000 50,000 700,000 - ร้อยละของ  -แกนน าชุมชนด้าน ส านักการ

การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการขยะ ทัศนศึกษาดูงานให้แก่แกนน า แกนน าชุมชน การจัดการขยะ มี สาธารณสุข

ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ชุมชนด้านการบริหารจัดการ ด้านการ ความรู้ ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการขยะ ขยะ ปีละ 150 คน บริหาร ด้านการจัดการขยะ งานรักษาความ

 -ปี 2561 ด าเนินการอบรม จัดการขยะ  -แกนน าชุมชนด้าน สะอาด

เชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี มีความรู้ การบริหารจัดการขยะ

 -ปี 2562 ด าเนินการอบรม ความเข้าใจ สามารถสร้างความรู้

เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ด้านการ ความเข้าใจด้านการ

ในพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบด้านการ บริหาร บริหารจัดการขยะ

บริหารจัดการขยะ จัดการขยะ ให้แก่ประชาชนใน

 -ปี 2563 ด าเนินการอบรม เพ่ิมข้ึน ชุมชน

เชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ปี 2564 ด าเนินการอบรม

เชิงปฏิบัติการและศึกษา

7 จ้างเหมาบริการเพ่ือดูแล 1.เพ่ือบ ารุง ดูแล รักษา ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 288,800 288,800 866,340 866,340 866,340 ร้อยละของ ท าให้ห้องส้วมสะอาด กองช่าง

รักษาความสะอาด ท าความสะอาดห้องส้วม บ ารุง ดูแล รักษา ท าความ ประชาชน งานสวนสาธารณะ

ห้องส้วมสาธารณะ สาธารณะของเทศบาลให้ สะอาดห้องส้วมสาธารณะ มีความ

บริเวณสวนสาธารณะ สะอาด สวยงาม บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ พึงพอใจ

สมเด็จพระเจ้าตากสิน 2.เพ่ือให้องค์กรเอกชน พระเจ้าตากสินมหาราช

มหาราช และประชาชนเข้ามามี ปีละ 3 แห่งๆ ละ 2 คน รวม

ส่วนร่วมในการบริหาร 6 คน

จัดการภาครัฐ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 จ้างเหมาดูแลบ ารุง 1.เพ่ือรักษาสภาพต้นไม้ ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 7,674,000 7,674,000 7,674,000 7,674,000 7,674,000 จ านวนพ้ืนท่ี ต้นไม้และสนามหญ้า กองช่าง

รักษาสวนสาธารณะ และสนามหญ้าบริเวณ  -รักษาสภาพต้นไม้และ ในสวน บริเวณสวนสาธารณะ งานสวนสาธารณะ

และสวนหย่อมภายใน สวนสาธารณะและ สนามหญ้า ให้อยู่ในสภาพ สาธารณะ และสวนหย่อมภายใน

เขตเทศบาลเมือง สวนหย่อมภายในเขต ท่ีสวยงามและเรียบร้อย และเกาะ เขตเทศบาลเมือง

จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้  -รดน้ าต้นไม้และสนามหญ้า กลางท่ีมี จันทบุรี ได้รับการดูแล

อยู่ในสภาพท่ีสวยงาม ตามสวนหย่อมและสวน ความสะอาด บ ารุงรักษาให้สวยงาม

2.เพ่ือสร้างความ สาธารณะให้ชุ่มช้ืนหรือตาม สวยงาม และร่มร่ืน

ประทับใจให้กับประชาชน สภาพภูมิอากาศ

ผู้สัญจรไป-มา  -พรวนดิน ถอนหญ้าก าจัด

3.เพ่ือให้ภาคเอกชนมีส่วน วัชพืช ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นไม้และ

ร่วมในการบริหาร ในการ สนามหญ้า อย่างน้อย

ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษา เดือนละ 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ต้นไม้และสนามหญ้า  -ประดับตกแต่งไม้ดอก 

ภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ไม้ประดับ ตามงานต่างๆ

เมืองจันทบุรี และงานรัฐพิธีต่างๆ

(สวนสาธารณะมีพ้ืนท่ี

ท้ังหมดประมาณ 320 ไร่,

เกาะกลางถนนมีพ้ืนท่ี

ท้ังหมดประมาณ 4,530

ตารางเมตร และสวนหย่อม

จ านวน 14 แห่ง ปีละ 50 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จ้างเหมาบริการเอกชน 1.เพ่ือรักษาสภาพต้นไม้ ด าเนินการจ้างเหมาบริการ - - 5,226,000 - - ร้อยละของ 1.พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ กองช่าง

ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าบริเวณ เอกชน ดังน้ี ประชาชน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 งานสวนฯ

และสนามหญ้าภายใน สวนสาธารณะเฉลิม  -รักษาสภาพต้นไม้และสนาม พึงพอใจ มีความร่มร่ืน สวยงาม

สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ร.9 ให้ หญ้าให้อยู่ในสภาพท่ีสวยงาม 2.มีพ้ืนท่ีนันทนาการ

พระเกียรติ ร.9 คงอยู่และดีย่ิงข้ึน และเรียบร้อย และสถานท่ีพักผ่อน

2.เพ่ือให้ภาคเอกชนมี  -รดน้ าต้นไม้และสนามหญ้า หย่อนใจของคนใน

ส่วนร่วมในการ ให้ชุ่มช้ืน ชุมชน

ด าเนินการดูแลบ ารุง  -พรวนดิน ถอนหญ้า ก าจัด

รักษาต้นไม้และสนาม วัชพืช ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นไม้และ

หญ้าพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล สนามหญ้า

เมืองจันทบุรี  -ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ท่ีหมดอายุ

 -ก าจัดวัชพืชท่ีข้ึนอยู่ในสระน้ า

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

และเก็บเศษขยะต่างๆ

 -ท าความสะอาดห้องส้วม

ภายในสวนสาธารณะ

จ านวน 2 หลัง

 -ท าความสะอาดบริเวณลาน

อเนกประสงค์รอบองค์พระยืน

ให้สะอาด

 -ท าความสะอาดอาคาร

เฉลิมพระเกียรติให้สะอาด

เรียบร้อย

(สวนสาธารณะมีพ้ืนท่ีท้ังหมด

130 ไร่) จ านวน 26 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 จ้างเหมาเอกชน เพ่ือให้การก าจัดมูลฝอย จ้างเหมาเอกชนก าจัด 24,000,000 24,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 ปริมาณขยะ การจัดเก็บและก าจัด กองช่างสุขาภิบาล

ด าเนินการก าจัดมูลฝอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ี ท่ีได้รับการ มูลฝอยมีประสิทธิภาพ งานก าจัดมูลฝอย

(ระยะเวลาต่อเน่ือง ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมือง ก าจัดท่ีถูกต้องและถูกต้องตามหลัก และส่ิงปฏิกูล

10 ปี) จันทบุรี ปีละ 115,000 ตัน ตามหลัก สุขาภิบาล

 -ปี 2561-2562 จ านวน สุขาภิบาล

19,000 ตัน

 -ปี 2563-2565 จ านวน

115,000 ตัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดการศึกษาเพ่ือ เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก จัดการศึกษาเร่ืองยาเสพติด 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน นักเรียนได้ตระหนักถึง ส านักการศึกษา

ต่อต้านการใช้สาร ถึงโทษของยาเสพติด และสารเสพติดแก่นักเรียน นักเรียนท่ีได้ โทษของยาเสพติดและ งานกิจการนักเรียน

เสพติดในโรงเรียน และหลีกเล่ียงการใช้ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล รับความรู้ หลีกเล่ียงการใช้สารเสพติด

สังกัดเทศบาล สารเสพติด จ านวนโรงเรียนละ 1 เร่ืองยาเสพติด

(โครงการ D.A.R.E.) ภาคเรียน ปีละ 250 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 รณรงค์ป้องกัน 1. เพ่ือให้นักเรียน - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 115,000 115,000 115,000 115,000 15,000 ร้อยละของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ส านักการศึกษา

ยาเสพติดใน ห่างไกลจากส่ิงเสพติด โทษและพิษภัยของ นักเรียนท่ี เมืองจันทบุรี 1 มีความรู้ ร.ร.ท.1

สถานศึกษา และเสริมสร้างทักษะ ส่ิงเสพติด ปีละ 500 คน เข้ารับการ เข้าใจและรู้จักสร้าง

ด้านดนตรี - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ อบรมป้องกัน เกราะป้องกันพิษภัย

2. เพ่ือให้นักเรียนมี ด้านดนตรี กีฬา และ ยาเสพติด จากส่ิงเสพติด

ความรู้ความเข้าใจ นันทนาการต่างๆ

เก่ียวกับโทษและพิษภัย - ร่วมกิจกรรมรณรงค์

ของส่ิงเสพติด ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน 

(เงินรายได้สถานศึกษา)

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 รณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน นักเรียน ร.ร.ท.2 ท่ีร่วม ส านักการศึกษา

ยาเสพติดใน กิจกรรมท่ีส่งเสริม นักเรียนมีความรู้และความ นักเรียนท่ีมี โครงการมีทักษะด้าน ร.ร.ท.2

สถานศึกษา ความรู้และความ สามารถด้านดนตรี กีฬาและ ทักษะด้าน ดนตรี กีฬาและด้านศิลปะ

สามารถ การใช้เวลาว่าง ด้านศิลปะและรู้จักใช้เวลา ดนตรีและ สร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง

ให้เกิดประโยชน์และ ว่างให้เกิดประโยชน์ ศิลปะ และโรงเรียน

ห่างไกลยาเสพติด ปีละ 1 คร้ัง

(เงินรายได้สถานศึกษา)

4 อบรมคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักการศึกษา

จริยธรรมนักเรียน การอบรมคุณธรรม นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนท่ี วัดป่าคลองกุ้ง ได้รับการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จริยธรรม วัดป่าคลองกุ้ง ปีละ 750 คน เข้ารับการ ปลูกฝังในด้านคุณธรรม วัดป่าคลองกุ้ง

อบรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อบรมลูกเสือ - เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกอบรมเร่ืองการจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับ ส านักการศึกษา

เนตรนารี การ ในโรงเรียนสังกัด ทางบกแก่ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนท่ี ความรู้เร่ืองการจราจร งานกิจการนักเรียน

จราจรทางบก เทศบาล มีความรู้เร่ือง ปีละ 100 คน เข้ารับการ ทางบกและสามารถ

ในเขตเทศบาล การจราจรทางบกและ อบรมความรู้ บ าเพ็ญประโยชน์แก่

สามารถบ าเพ็ญ เร่ืองการ ประชาชนได้

ประโยชน์แก่ประชาชน จราจรทางบก

6 ลูกเสือ - เนตรนารี เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน ลูกเสือ - เนตรนารี ส านักการศึกษา

จิตอาสา ได้ท ากิจกรรมเพ่ือ ได้ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญ ลูกเสือ - มีจิตอาสาและบ าเพ็ญ ร.ร.ท.2

สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ ปีละ 100 คน เนตรนารีท่ี ให้เป็นประโยชน์ต่อ

มีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือ เข้าร่วม สังคม

สังคม กิจกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 งานไหว้ครูท้องถ่ิน เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ครู ครูท้องถ่ินในโรงเรียนสังกัด 80,000 80,000 80,000 80,000 - จ านวนครู ครูท้องถ่ินในโรงเรียน ส านักการศึกษา

ท้องถ่ิน ในโรงเรียนสังกัด เทศบาลจัดกิจกรรมในวันท่ี ท้องถ่ินใน สังกัดเทศบาล มีความ งานกิจการนักเรียน

เทศบาลเมืองจันทบุรีระลึก 16 มกราคมของทุกปี โรงเรียนสังกัด เคารพ กตัญญูคุณต่อครู

ถึงครูอาจารย์ท่ีได้ปลูกฝัง ปีละ 200 คน เทศบาลฯ ท่ี อาจารย์ และรักษา

ความรู้สู่ความเป็นครู เข้าร่วมกิจกรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

8 อนุรักษ์ศิลปะ 1. ส่งเสริมให้นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน ให้นักเรียนได้ ส านักการศึกษา

แม่ไม้มวยไทย ได้มีการออกก าลังกาย ออกก าลังกายและรู้จัก นักเรียนท่ีได้ ออกก าลังกายและรู้จัก ร.ร.ท.2

โดยใช้มวยไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ ร่วมอนุรักษ์ อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้

2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนกลุ่มสนใจ ระดับ ศิลปะแม่ไม้ มวยไทย

รู้จักและอนุรักษ์ศิลปะ ช้ัน ป.4-ป.6 ปีละ 150 คน มวยไทย

แม่ไม้มวยไทย

โครงการท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดการเรียนการ 1.เพ่ือจัดฝึกอบรมความรู้ นักเรียนท่ีมีความสนใจใน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1.นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษา

สอนสาระการ และทักษะในการถ่ายทอด การเข้าฟังการบรรยาย นักเรียนท่ี และมีความภูมิใจใน ร.ร.ท.2

เรียนรู้ศิลปะ ร าวงมาตรฐาน การสาธิตการฝึกปฏิบัติ ได้รับความรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย

(สืบสานและ 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายมี ร าวงมาตรฐาน ต้ังแต่ระดับ ร าวงมาตรฐาน

อนุรักษ์วัฒนธรรม ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประถมศึกษาถึงระดับ 2.ได้รับการพัฒนาและ

ไทย) และสืบสานวัฒนธรรมไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการเรียนรู้ มีความ

ปีละ 300 คน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์

ร าวงมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดการเรียนการ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษา

สอนสาระการ การถ่ายทอดความรู้สู่ ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน นักเรียนท่ี มีความรู้เก่ียวกับ ร.ร.ท.2

เรียนรู้การงาน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี ให้แก่นักเรียนกลุ่มสนใจ เข้าร่วม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

อาชีพและ ส าคัญและเพ่ือเป็นการ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา กิจกรรม สามารถถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยี อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตอนต้น จ านวน 100 คน และน าไปใช้ประโยชน์ได้

(ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปีละ 1 คร้ัง

สู่โรงเรียน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับความ จัดงานวันเด็กแห่งชาติใน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็ก เด็กและเยาวชนในเขต ส านักการศึกษา

สนุกสนานและร่วม วันเสาร์ท่ี 2 ของเดือน และเยาวชน เทศบาล ได้พัฒนาความรู้ งานกิจกรรมเด็ก

กิจกรรมนันทนาการ มกราคม โดยมีเด็กและ ท่ีเข้าร่วมงาน ความสามารถ เข้าร่วม และเยาวชน

ในวันเด็กแห่งชาติ เยาวชนร่วมกิจกรรม วันเด็ก กิจกรรมในสังคมได้ และ

ปีละ 3,000 คน ปลูกจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 สนามเด็กเล่น  -เพ่ือเสริมสร้าง จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ - 256,000 256,000 - - ร้อยละของ  -เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง ส านักการศึกษา

สร้างปัญญา พัฒนาการทางด้าน สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง เด็กท่ีเกิดความ เล่นเหมาะสมตามวัย งานกิจการนักเรียน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม ปัญญา แห่งละ 5 ฐาน พึงพอใจต่อ  -บริเวณสนามเด็กเล่น

และสติปัญญาของเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามเด็กเล่น มีความปลอดภัย มี

 -เพ่ือพัฒนาพลังสมอง วัดป่าคลองกุ้ง และ สร้างปัญญา อาณาเขตชัดเจน

ของเด็กวัยเรียนในช่วง โรงเรียนเทศบาลเมือง  -เด็กมีความสุข ได้รับ

อายุ 4-12 ปี จันทบุรี 2 ปีละ 1 แห่ง การเพ่ิมพลังสมองจาก

 -เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการ ตามแบบแปลนกองช่าง การเคล่ือนไหว มี

และออกก าลังกายของ เทศบาลเมืองจันทบุรี พัฒนาการทุกด้าน

เด็กนักเรียนและเด็กใน เหมาะสมตามวัย

ชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
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   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 พัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ  -จัดกิจกรรมด้านการศึกษา - 150,000 150,000 150,000 - จ านวนเด็ก เด็กและเยาวชนได้รับ ส านักการศึกษา

สภาเด็กและ เยาวชนได้พัฒนาการด้าน สุขภาพ กีฬา อาชีพ และ และเยาวชน การพัฒนาด้านการ งานกิจกรรมเด็ก

เยาวชน เทศบาล การศึกษาสุขภาพ กีฬา วัฒนธรรม ท่ีผ่านการ ศึกษา สุขภาพ กีฬา และเยาวชน

เมืองจันทบุรี อาชีพ และวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมจิตอาสา อบรมพัฒนา อาชีพและวัฒนธรรม

 -อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ

และทัศนศึกษาดูงาน ปีละ

1 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมฟ้ืนฟูพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและดูแล อบรมความรู้ภาคทฤษฎี ภาค 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละของ อสม.ได้รับการอบรม ส านักการ

ศักยภาพ อสม. ขวัญก าลังใจให้กับ อสม. ปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน อสม.ท่ีได้รับ ฟ้ืนฟู พัฒนาศักยภาพ สาธารณสุข

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อสม. ปีละ 1 คร้ัง ๆ ละ การอบรม และระบบการดูแล และส่ิงแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ 200 คน ฟ้ืนฟู พัฒนา ขวัญและก าลังใจ งานสุขภาพ

ศักยภาพ ภาคประชาชน

และระบบ

การดูแล

ขวัญก าลังใจ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กิจกรรมสัมพันธ์วัน เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก  -จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ อสม.ได้ร่วมกิจกรรม ส านักการ

อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.ได้สร้างความ ปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิก อสม. อสม.ได้ร่วม สัมพันธ์วันอาสาสมัคร สาธารณสุข

แห่งชาติ สามัคคีและความสัมพันธ์ เช่ียวชาญ ใน 10 สาขา กิจกรรม สาธารณสุขแห่งชาติ และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ท่ีดีในหมู่คณะและเชิดชู  -มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ สัมพันธ์วัน ได้รับใบประกาศ งานสุขภาพ

เกียรติ อสม. ท่ีปฏิบัติงาน สมาชิก อสม.เช่ียวชาญ และ อาสาสมัคร เกียรติคุณและเข็ม ภาคประชาชน

ดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก อสม. สาธารณสุข เชิดชูเกียรติ

ท่ีปฏิบัติงานครบ 20 ปี และท่ี แห่งชาติ ได้

ปฏิบัติครบ 10 ปี  ปีละ 200 คน รับประกาศ

เกียรติคุณ

และเข็ม

เชิดชูเกียรติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ออกก าลังกายเพ่ือ เพ่ือลดอัตราป่วย/ตายด้วย จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ  -ประชากรชาย อายุ ส านักการ

ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม ประชาชนกลุ่มวัยท างาน ประชากรชาย 15 ปีข้ึนไป มีรอบเอว สาธารณสุข

วัยท างาน สุขภาพท่ีไม่เหมาะสม จ านวน 16 ชุมชน ท่ีมีรอบเอว ไม่เกิน 90 ซม. และส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 3, 4, ไม่เกิน 90  -ประชากรหญิง อายุ งานส่งเสริม

6, 13, 15 และ ซม. และ 15 ปีข้ึนไป มีรอบเอว สุขภาพ

สาธารณสุขจังหวัดฯ) ประชากร ไม่เกิน 80 ซม.

หญิง อายุ

15 ปีข้ึนไป

ท่ีมีรอบเอว

ไม่เกิน 80

ซม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เทศบาลเมืองจันทบุรี เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ พนักงานเทศบาลและ ส านักการ

องค์กรหัวใจดี เทศบาลและพนักงานจ้าง พนักงานเทศบาลและ ผู้เข้ารับการ พนักงานจ้างท่ีเข้ารับ สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ลดความเส่ียงจากการเกิด พนักงานจ้าง กลุ่มเป้าหมาย อบรมท่ีมี การอบรม มีความรู้ ส่ิงแวดล้อม

โรคหัวใจและหลอดเลือด ปีละ 50 คน ความรู้ ความ ความเข้าใจวิธีการ งานศูนย์บริการ

เข้าใจวิธีการ ปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน สาธารณสุข

ปฏิบัติตัว และลดความเส่ียงท่ีจะ

เพ่ือป้องกัน เป็นโรคหัวใจและ

โรคหัวใจและ หลอดเลือด

หลอดเลือด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ออกหน่วยสาธารณสุข เพ่ือให้บริการด้าน ให้บริการเชิงรุกด้านสาธารณสุข 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ ประชากรได้รับบริการ ส านักการ

เคล่ือนท่ี สาธารณสุขแก่ประชาชน  แก่ประชากรในเขตเทศบาล ประชากร ด้านสาธารณสุขอย่าง สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9, 10  -การบริการตรวจรักษา ท้ัง 16 ชุมชน ปีละ 2 คร้ัง ในเขต ท่ัวถึง ส่ิงแวดล้อม

และ 14) โรคเบ้ืองต้น เทศบาลท่ี งานศูนย์บริการ

 -จ่ายยารักษาโรค ได้รับบริการ สาธารณสุข

 -ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ อย่างท่ัวถึง

 -ตรวจคัดกรองโรค

เบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

 -การป้องกันและควบคุม

โรค ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อบรมสุขาภิบาลแก่ผู้ -เพ่ือให้ความรู้ทางด้าน อบรมผู้ประกอบการจ าหน่าย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ สถานท่ีจ าหน่าย ส านักการ

ประกอบการจ าหน่าย สุขาภิบาลอาหารแก่ อาหารท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบการ อาหารได้มาตรฐาน สาธารณสุขและ

อาหาร ผู้ประกอบการจ าหน่าย ปีละ 200 คน จ าหน่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 3, 13 อาหารเพ่ือพัฒนาและ อาหาร ของสถานท่ีจ าหน่าย งานสุขาภิบาล

และ 15) ยกระดับมาตรฐานสถาน ในเขต อาหารในเขตเทศบาล และอนามัย

ประกอบการจ าหน่าย เทศบาลท่ี ท้ังหมด ส่ิงแวดล้อม

อาหาร เข้าร่วม

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 อบรมวิชาการให้ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปใน อบรมให้ความรู้ด้านอาหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ผู้เข้ารับการอบรม ส านักการ

เร่ืองอาหารปลอดภัย เขตเทศบาลได้รับความรู้ ปลอดภัยให้กับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 3, 13 เก่ียวกับอาหารปลอดภัย ในเขตเทศบาล  ปีละ 200 คน สนใจในเขต ได้รับความรู้เก่ียวกับ ส่ิงแวดล้อม

และ 15) เทศบาลท่ีเข้า อาหารปลอดภัย งานสุขาภิบาล

ร่วมโครงการ และอนามัย

ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ควบคุมและป้องกันโรค เพ่ือควบคุมป้องกันโรค พ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดสัตว์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ ประชากรมีความ ส านักการ

ติดต่อซ่ึงเกิดจากสัตว์ท่ี ติดต่อท่ีมีสัตว์เป็นพาหะ หรือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค ประชากรท่ี ปลอดภัยจากโรคท่ี สาธารณสุขและ

เป็นพาหะน าโรค น าโรค ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ปีละ 16 มีความ เกิดจากสัตว์ท่ีเป็น ส่ิงแวดล้อม

(แผนย่อยชุมชนท่ี 1, 2, ชุมชน ปลอดภัยจาก พาหะน าโรคลดลง งานป้องกันและ

4, 5, 6, 8, 10, 13, 14 โรคท่ีเกิดจาก ควบคุมโรคติดต่อ

และ 15) สัตว์เป็น

พาหะน าโรค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 การควบคุมป้องกันโรค เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วย ควบคุมและท าลายแหล่งเพาะ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ อัตราการป่วยด้วยโรค ส านักการ

ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเขต พันธ์ุยุงลาย โดยการหยอดทราย ผู้ป่วยด้วย ไข้เลือดออก ลดลง สาธารณสุขและ

(แผนย่อยชุมชนท่ี 1, 2, เทศบาลเมืองจันทบุรี เคลือบสารเคมีฟอส เป็นต้น โรคไข้เลือด ส่ิงแวดล้อม

4, 5, 6, 8, 10 และ 14) พร้อมให้สุขศึกษาประชากรใน ออกท่ีลดลง งานป้องกันและ

พ้ืนท่ี ปีละ 16 ชุมชน ควบคุมโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ควบคุมและป้องกันการ เพ่ือควบคุมการแพร่ ใช้น้ ายาล้างท าความสะอาด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ พ้ืนท่ีตลาดสดเทศบาล ส านักการ

แพร่กระจายของโรค ระบาดของโรคติดต่อท่ี ฆ่าเช้ือโรค บริเวณท่ีมีการต้ังวาง พ้ืนท่ีตลาดสด ปราศจากการแพร่ สาธารณสุขและ

ติดต่อ เกิดจากสถานท่ีต้ังวาง จ าหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาล ท่ีปราศจาก ระบาดของโรคติดต่อ ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 3, 13 จ าหน่ายอาหารไม่สะอาด ปีละ 365 คร้ัง การแพร่ งานป้องกันและ

และ 15) เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของ ระบาดของ ควบคุมโรคติดต่อ

สัตว์น าโรคต่างๆ บริเวณ โรคติดต่อ

ตลาดสดเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 การควบคุมป้องกัน เพ่ือลดอัตราผู้ติดเช้ือ อบรมให้ความรู้กลุ่มเส่ียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อัตราผู้ติดเช้ือเอดส์ ส านักการ

โรคเอดส์ รายใหม่ในเขตเทศบาล รณรงค์และแจกถุงยางอนามัย ผู้ติดเช้ือเอดส์ รายใหม่ลดลง สาธารณสุขและ

(แผนย่อยชุมชนท่ี 9) เมืองจันทบุรี ในวันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ รายใหม่ ส่ิงแวดล้อม

แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ท่ีลดลง งานป้องกันและ

ปีละ 16 ชุมชน ควบคุมโรคติดต่อ

12 สอบสวนป้องกันควบคุม เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดรณรงค์สอบสวนโรคและควบคุม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อัตราการป่วยด้วย ส านักการ

โรคติดต่อตามฤดูกาล ของโรคอหิวาตกโรค โรค การระบาดของโรค ในช่วงท่ีเกิด ผู้ป่วยด้วย โรคติดต่อตามฤดูกาล สาธารณสุขและ

ระบาดในพ้ืนท่ี ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก การระบาดในพ้ืนท่ี ปีละ 16 โรคติดต่อ ลดลง ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 6, 9) และโรคติดต่ออ่ืนๆ ท่ีเกิด ชุมชน ตามฤดูกาล งานป้องกันและ

การระบาดในพ้ืนท่ี ท่ีลดลง ควบคุมโรคติดต่อ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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13 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือป้องกันควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อัตราการป่วยด้วยโรค ส านักการ

ในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ท่ีป้องกันได้ด้วยการ แรกเกิดถึง 5 ปี ปีละ 24 คร้ัง เด็กแรกเกิด ท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 6, 9) ฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ ถึง 5 ปี ได้ ลดลง ส่ิงแวดล้อม

ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน รับการฉีด งานป้องกันและ

โรค วัคซีนตาม ควบคุมโรคติดต่อ

ตารางสร้าง

เสริมภูมิ

คุ้มกันโรค

ของกระทรวง

สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือป้องกันควบคุมโรคท่ี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ อัตราการป่วยด้วยโรค ส านักการ

ในเด็กวัยเรียน ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน นักเรียน โรงเรียนในเขต เด็กนักเรียน ท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 6, 9) กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง เทศบาล ปีละ 5 โรงเรียน โรงเรียนใน ในเด็กนักเรียนลดลง ส่ิงแวดล้อม

ภูมิคุ้มกันโรค เขตเทศบาล งานป้องกันและ

ได้รับการฉีด ควบคุมโรคติดต่อ

วัคซีนตาม

ตารางสร้าง

เสริมภูมิ

คุ้มกันโรค

ของกระทรวง

สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 อบรม อาสาสมัคร เพ่ือให้อาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ - 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ อาสาสมัครสาธารณสุข ส านักการ

สาธารณสุขด้านการ สาธารณสุข มีความรู้ ทัศนศึกษาดูงานให้แก่อาสา อาสาสมัคร สามารถน าความรู้เร่ือง สาธารณสุขและ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ความเข้าใจในเร่ืองการ สมัครสาธารณสุขในเร่ืองการ สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพไป ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน มีความรู้ ใช้ในการปฏิบัติงานใน งานสุขภาพ

 -ปี 2562-2564 ปีละ 196 คน ความเข้าใจ ชุมชนของตนเองได้ ภาคประชาชน

 -ปี 2565 จ านวน 200 คน เร่ืองการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม

สุขภาพใน

ชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาอุปกรณ์กีฬาไว้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาและให้ยืมอุปกรณ์กีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนชุมชน ประชาชนเล่นกีฬา กองสวัสดิการ

ส าหรับให้บริการชุมชน เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ไว้บริการชุมชน ปีละ 16 ท่ีรับบริการ เพ่ิมข้ึน และมีสุขภาพ สังคม

พลานามัยสมบูรณ์ ชุมชน พลานามัยสมบูรณ์ งานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงสนามฟุตซอล 1.ส่งเสริมและสนับสนุน ท าการซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีตเดิม - 3,103,000 - - - ร้อยละของ 1.ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในสวนสาธารณะ ให้ประชาชน ขนาดความกว้าง 24.00 เมตร ประชาชน การส่งเสริมและ ฝ่ายแบบแผน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ออกก าลังกาย ความยาว 44.00 เมตร ท าการ พึงพอใจ สนับสนุนให้ และก่อสร้าง

(ชุมชนย่อยท่ี 8) 2.เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปูพ้ืนสังเคราะห์ส าหรับสนามกีฬา ออกก าลังกาย

สถานท่ีออกก าลังกาย จากวัสดุยางสังเคราะห์และยาง 2.ประชาชนมีสถานท่ี

ท่ีได้มาตรฐาน ธรรมชาติ ตาม มอก.2683-2560 ออกก าลังกายท่ีดี มี

ประเภท C และปรับปรุงระบบ มาตรฐาน

ไฟฟ้าภายในสนาม, ปรับปรุง

ร้ัวสนาม ตามรูปแบบและ

รายการของกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงลานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงลาน คสล. พร้อมติดต้ัง - - 834,500 - - ร้อยละของ ประชาชนมีเคร่ืองเล่น กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ัง เคร่ืองออกก าลังกายเล่น เคร่ืองออกก าลังกาย ดังน้ี ประชาชนมี ออกก าลังกาย เพ่ือ งานสวนฯ

เคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ี 1.เคร่ืองบริหารสะโพกและขา ความพึงพอใจ สุขภาพอนามัยท่ี

บริเวณลานต้นไทร แข็งแรง แบบคู่ (เสาคู่) ผลิตด้วยแสตนเลส ต่อเคร่ือง แข็งแรง

ซอยท่าแฉลบ 1 เกรด 304 หรือเกรดท่ีสูงกว่าหรือ ออกก าลังกาย

(ชุมชนย่อยท่ี 6) ดีกว่า จ านวน 1 ชุด

2.เคร่ืองยืนหมุนบริหารเอว

และสะโพก ส าหรับ 3 คน

ผลิตด้วยแสตนเลส เกรด 304

หรือเกรดท่ีสูงกว่าหรือดีกว่า

จ านวน 1 ชุด

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือ, ข้อเข่า

แบบจักรยานน่ังป่ัน ผลิตด้วย

แสตนเลสเกรด 304 หรือเกรดท่ี

สูงกว่าหรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

4.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือ, สะโพก

แบบเดินอากาศคู่ ผลิตด้วย

แสตนเลสเกรด 304 หรือเกรดท่ี

สูงกว่าหรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

5.เคร่ืองบริหารข้อเข่าและ

กล้ามเน้ือขา แบบจักรยานเอนป่ัน

มู่เล่ย์คู่ ผลิตด้วยแสตนเลส

เกรด 304 หรือกรดท่ีสูงกว่าหรือ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ดีกว่า จ านวน 1 ชุด

6.เคร่ืองบริหารขาแบบสกีบกคู่

ผลิตด้วยแสตนเลส เกรด 304

หรือเกรดท่ีสูงกว่าหรือดีกว่า

จ านวน 1 ชุด

7.จักรยานบริหารข้อเข่าและ

ขาแบบคู่ ผลิตด้วยแสตนเลส

เกรด 304 หรือเกรดท่ีสูงกว่า

หรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ส่งเสริมและพัฒนา 1.ส่งเสริมและสนับสนุน ท าการปรับปรุงทางเดินและทาง - - 5,670,000 - - ร้อยละของ 1.ประชาชนได้รับ กองช่าง

เส้นทางจักรยาน ให้ประชาชน จักรยาน ภายในสวนสาธารณะ ประชาชน การส่งเสริมและ ฝ่ายแบบแผน

ภายในสวนสาธารณะ ออกก าลังกาย เฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยการ พึงพอใจ สนับสนุนให้ และก่อสร้าง

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 2.เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเคลือบสี ออกก าลังกาย

สถานท่ีออกก าลังกาย หนา 0.05 เมตร ความกว้าง 2.ประชาชนมีสถานท่ี

ท่ีได้มาตรฐาน ประมาณ 3.00 เมตร ความยาว ออกก าลังกายท่ีดี มี

1,170 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี มาตรฐาน

ไม่น้อยกว่า 3,510 ตารางเมตร

ตามรูปแบบและรายการของ

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ป้องกันบรรเทา  -เพ่ือให้ความรู้เร่ือง อบรมให้ความรู้และความ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้ท่ี เด็ก เยาวชนและ กองสวัสดิการ

ปัญหายาเสพติดและ ยาเสพติดและโรคเอดส์ เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของ เข้ารับการ ประชาชนในเขตเทศบาล สังคม

โรคเอดส์ในชุมชน ให้กับประชาชนในชุมชน ยาเสพติดและโรคเอดส์ให้แก่ อบรม เมืองจันทบุรี มีความรู้ งานพัฒนาชุมชน

 -เพ่ือป้องกันการแพร่ เด็ก เยาวชน และประชาชน และความเข้าใจถึงโทษ

ระบาดของยาเสพติดและ ท่ัวไป ปีละ 100 คน และพิษภัยของยาเสพติด

โรคเอดส์ในชุมชน และโรคเอดส์เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในเขต 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จ านวนผู้ ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม กองสวัสดิการ

ได้ท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม เทศบาล ปีละ 150 คน สูงอายุท่ีเข้า ท่ีเหมาะสมกับวัยและ สังคม

กับวัย พร้อมท้ังเสริมสร้าง ร่วมท า ได้มีโอกาสพบปะแลก งานพัฒนาสังคม

ความสัมพันธ์อันดีให้ผู้สูง กิจกรรม เปล่ียนความคิดเห็นกัน

อายุได้มีโอกาสพบปะและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และประสบการณ์ซ่ึงกัน

และกัน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัด จัดซ้ือของขวัญวันเด็กให้กับ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนชุมชน ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมใน กองสวัสดิการ

วันเด็กแห่งชาติของ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กๆ ในชุมชน ปีละ 16 ท่ีจัดกิจกรรม การพัฒนาการเด็กและ สังคม

ชุมชนในเขตเทศบาล ของชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชน วันเด็ก มีโอกาสในการดูแลเด็ก งานพัฒนาชุมชน

เมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี พร้อมท้ัง แห่งชาติ และเยาวชนในชุมชน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ของตนเอง

พัฒนาการเด็กและ

เยาวชนในชุมชนของตน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แข่งขันกีฬาเช่ือมความ เพ่ือสร้างความสามัคคี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน เกิดความสามัคคี กองสวัสดิการ

สามัคคีระหว่างชุมชน ระหว่างชุมชน ส่งเสริม เช่ือมความสามัคคีระหว่าง ประชาชนท่ี ระหว่างชุมชน สังคม

สุขภาพให้กับประชาชน ชุมชน ปีละ 160 คน เข้าร่วม ประชาชนและผู้สูงอายุ งานพัฒนาสังคม

และผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม กิจกรรม มีสุขภาพแข็งแรง และ

กิจกรรม และส่งเสริมการ ชุมชนมีส่วนร่วมกับ

มีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลมากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ - 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน หน่วยงานภาครัฐ กองสวัสดิการสังคม

สมเด็จพระบรมราชชนนี เอกชน  ชุมชน  ชมรม เอกชน ชุมชน ชมรม และ หน่วยงาน เอกชน ชุมชน ชมรม งานพัฒนาชุมชน

พันปีหลวง และวันแม่ ได้เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ อ่ืนๆ ได้จัดประดับตกแต่ง ท่ีเข้าร่วม ประชาชนและอ่ืนๆ

แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประทีปโคมไฟเข้าร่วม กิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ เฉลิมพระเกียรติ

แห่งชาติ ปีละ 1 คร้ัง วันแม่แห่งชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดต้ังสภาเด็กและ เพ่ือจัดต้ังสภาเด็กและ จัดกิจกรรมจิตอาสา อบรม 150,000 - - - - จ านวนเด็กและ สภาเด็กและเยาวชน ส านักการศึกษา

เยาวชนเทศบาล เยาวชนเทศบาลตาม พัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนในเขต เป็นศูนย์กลางการ งานกีฬาและ

กฎหมายท่ีเปิดโอกาสให้ ทัศนศึกษาดูงาน ให้กับเด็ก เทศบาลท่ีผ่าน เรียนรู้ เผยแพร่ด้าน นันทนาการ

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม และเยาวชนในเขตเทศบาล การเข้าร่วม วิชาการ การศึกษา

ในการพัฒนาตนเอง จ านวน 2 คร้ัง กิจกรรมจิตอาสา สุขภาพ กีฬา อาชีพ

ชุมชน สังคม ตลอดจน อบรมพัฒนา และวัฒนธรรมให้แก่

ร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนใน

ของเด็กและเยาวชนใน และทัศนศึกษา เขตเทศบาล

เขตเทศบาล ดูงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 วันเฉลิมพระชนม เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ 50,000 - - - - จ านวน หน่วยงานภาครัฐ ส านักการศึกษา

พรรษา วันแม่ เอกชน  ชุมชน  ชมรม เอกชน ชุมชน ชมรม และ หน่วยงาน เอกชน ชุมชน ชมรม งานส่งเสริม

แห่งชาติ ได้เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ อ่ืนๆ ได้จัดประดับตกแต่ง ท่ีเข้าร่วม ประชาชน และอ่ืนๆ ประเพณี  ศิลป

"12 สิงหามหาราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประทีปโคมไฟเข้าร่วม กิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม และวัฒนธรรม

วันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ เฉลิมพระเกียรติ

"12 สิงหามหาราชินี" แห่งชาติ จ านวน 1 คร้ัง วันแม่แห่งชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

บาสเกตบอล และประชาชนในจังหวัด ส าหรับเด็ก เยาวชน และ เยาวชน และ ประชาชนในจังหวัด งานกีฬาและ

จันทบุรีให้มีทักษะพ้ืนฐาน ประชาชน ปีละ 150 คน ประชาชน จันทบุรี มีพัฒนาการ นันทนาการ

ทางด้านกีฬาบาสเกตบอล ท่ีเข้าร่วม ทักษะข้ันพ้ืนฐานทาง

การแข่งขัน ด้านกีฬาบาสเกตบอล

4 แข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

เอ็กซ์ตรีม และประชาชนในจังหวัด ส าหรับเด็ก เยาวชน และ เยาวชน ประชาชนในจังหวัด งานกีฬาและ

จันทบุรีให้มีทักษะพ้ืนฐาน ประชาชน ปีละ 100 คน และ จันทบุรี มีพัฒนาการ นันทนาการ

ทางด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีม ประชาชน ทักษะข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีเข้าร่วม ทางด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีม

การแข่งขัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน จัดการแข่งขันกีฬา เช่น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก เด็ก เยาวชน ในจังหวัด ส านักการศึกษา

ยาเสพติด เด็กและ ยาเสพติดเด็กและเยาวชน ฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ และเยาวชน จันทบุรี มีร่างกาย งานกีฬาและ

เยาวชนนอก นอกสถานศึกษา โดยใช้ บาสเก็ตบอล ฯลฯ ให้กับเด็ก ท่ีเข้าร่วม แข็งแรง สมบูรณ์ นันทนาการ

สถานศึกษา ทักษะด้านกีฬา เช่น เยาวชน ปีละ 100 คน กิจกรรมด้าน ห่างไกลยาเสพติด

ฟุตซอล ฟุตบอล ตะกร้อ กีฬา

บาสเก็ตบอล ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดงานวันส าคัญทาง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน -จัดท าบุญตักบาตร เวียนเทียน 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษา

พระพุทธศาสนา ได้ร่วมกิจกรรมในวัน -พิธีทางพระพุทธศาสนา หรือ ประชาชน กิจกรรมในวันส าคัญ งานส่งเสริม

(วันวิสาขบูชา) ส าคัญทางศาสนาและ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับทางพระพุทธ- ท่ีเข้าร่วม ทางพระพุทธศาสนา ประเพณี  ศิลป

ปฏิบัติตามหลักธรรมของ ศาสนา กิจกรรม (วันวิสาขบูชา) และวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา ปีละ 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 วันคล้ายวันพระราช เพ่ือจัดกิจกรรมวันคล้าย จัดกิจกรรมวันคล้ายวัน 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวนครู ครูและนักเรียนเข้าร่วม ส านักการศึกษา

สมภพพระบาทสมเด็จ วันพระราชสมภพ พระราชสมภพพระบาท และนักเรียน กิจกรรมเน่ืองในวัน ร.ร.ท.2

พระปรมินทรมหา พระบาทสมเด็จ สมเด็จพระปรมินทรมหา ท่ีเข้าร่วม คล้ายวันพระราชสมภพ

ภูมิพลอดุลยเดช พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรม พระบาทสมเด็จ

ภูมิพลอดุลยเดช ปีละ 1 คร้ัง พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช

8 วันแสดงความจงรัก เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึง 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวนครู ครูและนักเรียนเข้าร่วม ส านักการศึกษา

ภักดีต่อสถาบัน วันแสดงความจงรักภักดี ความจงรักภักดีต่อสถาบัน และนักเรียน วันแสดงความ ร.ร.ท.2

พระมหากษัตริย์ ต่อสถาบันพระมหา พระมหากษัตริย์ ปีละ 1 คร้ัง ท่ีเข้าร่วม จงรักภักดีต่อสถาบัน

กษัตริย์ กิจกรรม พระมหากษัตริย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 หนูรักแม่ ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม จัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีผู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวนผู้ มีนักเรียนเข้าร่วม ส านักการศึกษา

เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง กิจกรรมระลึกถึง เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 850 เข้าร่วม กิจกรรมระลึกถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พระคุณแม่ คน กิจกรรม พระคุณแม่ วัดป่าคลองกุ้ง

10 รณรงค์ป้องกัน เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ส่งเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 จ านวน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ส านักการศึกษา

ยาเสพติด ใน ของเทศบาล ให้มีความรู้ เข้ารับการอบรมเร่ือง เจ้าหน้าท่ีท่ี ท่ีเข้ารับการอบรม มี งานกีฬาและ

สถานศึกษา เร่ืองการณรงค์เพ่ือ การณรงค์เพ่ือปัองกัน เข้ารับการ ความรู้เร่ืองการรณรงค์ นันทนาการ

(เจ้าหน้าท่ี อปท.) ป้องกันยาเสพติดใน ยาเสพติดในสถานศึกษา อบรม เพ่ือป้องกันยาเสพติด

สถานศึกษา ปีละ 1 คน ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 รณรงค์ป้องกัน เพ่ือพัฒนาครูแกนน าของ ส่งครูแกนน าของโรงเรียน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนครู ครูแกนน าของโรงเรียน ส านักการศึกษา

ยาเสพติด ใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาลเข้ารับ แกนน าท่ี ในสังกัดเทศบาลท่ีเข้า งานกีฬาและ

สถานศึกษา ให้มีความรู้เร่ืองการ การอบรมรณรงค์เพ่ือ เข้ารับการ รับการอบรม มีความรู้ นันทนาการ

(ครูแกนน า) รณรงค์เพ่ือป้องกัน ป้องกันยาเสพติด อบรม เร่ืองการรณรงค์เพ่ือ

ยาเสพติด ปีละ 2 คน ป้องกันยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ส่งเสริมประเพณี เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 650,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน หน่วยงานภาครัฐ ส านักการศึกษา

สงกรานต์ เอกชน ชุมชน ชมรม โดย กิจกรรมท่ีจัด เอกชน ชุมชน ชมรม งานส่งเสริม

และอ่ืนๆ ได้เข้าร่วม - จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนฐาน ในประเพณี ประชาชน และอ่ืนๆ ประเพณี  ศิลป

กิจกรรมส่งเสริมประเพณี - จัดการประกวดรถแห่ สงกรานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และวัฒนธรรม

สงกรานต์ สงกรานต์ ส่งเสริมประเพณี

- จัดขบวนแห่รอบตลาด สงกรานต์

เทศบาลเมืองจันทบุรี

- จัดการประกวดผู้สูงอายุ

- จัดพิธีรดน้ าผู้สูงอายุ

- จัดพิธีกวนข้าวทิพย์

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ส่งเสริมประเพณี เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 20,000 20,000 20,000 20,000 - จ านวน หน่วยงานภาครัฐ ส านักการศึกษา

ลอยกระทงและการ เอกชน ชุมชน ชมรม ลอยกระทงและการแข่งขัน กิจกรรมท่ีจัด เอกชน ชุมชน ชมรม งานส่งเสริม

แข่งขันเรือประเภท และอ่ืนๆ ได้เข้าร่วม เรือ โดย ในประเพณี ประชาชน และอ่ืนๆ ประเพณี  ศิลป

ต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมประเพณี  -จัดการประกวดกระทง ลอยกระทง ได้เข้าร่วมกิจกรรม และวัฒนธรรม

ลอยกระทงและการ  -จัดการแข่งขันเรือประเภท ส่งเสริมประเพณี

แข่งขันเรือประเภทต่างๆ ต่างๆ ลอยกระทง

 -จัดการประกวดกองเชียร์

ปีละ 1 คร้ัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ส่งเสริมประเพณี เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน หน่วยงานภาครัฐ ส านักการศึกษา

วันเข้าพรรษา เอกชน ชุมชน ชมรม วันเข้าพรรษา โดย กิจกรรมท่ีจัด เอกชน ชุมชน ชมรม งานส่งเสริม

และอ่ืนๆ ได้เข้าร่วม  -จัดประกวดธิดาเทียน ในประเพณี ประชาชน และอ่ืนๆ ประเพณี  ศิลป

กิจกรรมส่งเสริมประเพณี  -จัดประกวดขบวนแห่รอบ วันเข้าพรรษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม และวัฒนธรรม

วันเข้าพรรษา ตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรี ส่งเสริมประเพณี

 -จัดประกวดเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา

ปีละ 1 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 สังคีตศาลาเพ่ือ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน จัดกิจกรรมทางดนตรีให้กับ 50,000 50,000 60,000 60,000 - จ านวนผู้เข้า เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

ประชาชน ประชาชน ได้มีกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม ประชาชน ได้รับความ งานกิจกรรมเด็ก

ทางดนตรีร่วมกันและ ในจังหวัดจันทบุรี เพลิดเพลินและได้รับ และเยาวชน

ได้รับความเพลิดเพลิน ปีละ 500 คน ความสุขจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมทางดนตรี

16 แข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวน นักเรียนในสังกัด ส านักการศึกษา

องค์กรปกครองส่วน มีความเป็นเลิศทางกีฬา แข่งขันกีฬา/กรีฑา ใน นักกีฬา เทศบาล มีความเป็น งานกีฬาและ

ท้องถ่ินแห่ง ระดับภาคตะวันออก ท่ีเข้าร่วม เลิศทางด้านกีฬา นันทนาการ

ประเทศไทย รอบ ปีละ 150 คน แข่งขัน ในระดับภาค

คัดเลือก ระดับภาค

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 แข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมการ 450,000 450,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน นักเรียนในสังกัด ส านักการศึกษา

องค์กรปกครองส่วน มีความเป็นเลิศทางกีฬา แข่งขันกีฬา/กรีฑา ใน นักกีฬา เทศบาล มีความเป็น งานกีฬาและ

ท้องถ่ินแห่ง ระดับประเทศ ปีละ 70 คน ท่ีเข้าร่วม เลิศทางด้านกีฬา นันทนาการ

ประเทศไทย รอบ แข่งขัน ในระดับประเทศ

ชิงชนะเลิศ ระดับ

ประเทศ

18 แข่งขันกีฬาอนุบาล เพ่ือให้เด็กระดับอนุบาล จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล 300,000 300,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนเด็ก เด็กระดับอนุบาลใน ส านักการศึกษา

สัมพันธ์ ในจังหวัดจันทบุรี  มี สัมพันธ์ ส าหรับเด็กอนุบาล อนุบาลท่ี จังหวัดจันทบุรี มี งานกีฬาและ

ทักษะพ้ืนฐานทางด้าน ปีละ 1,000 คน เข้าร่วมงาน พัฒนาการ ทักษะ นันทนาการ

กีฬา กีฬา พ้ืนฐานทางด้านกีฬา

เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 แข่งขันกีฬาภายใน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ นักเรียนมีทักษะการ ส านักการศึกษา

โรงเรียนสังกัด การท างานเป็นหมู่คณะ โรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ี ท างานเป็นหมู่คณะ ร.ร.ท.1

เทศบาลเมือง และมีความสามัคคี เข้าร่วมแข่งขัน รักความสามัคคีและ

จันทบุรี กีฬาภายใน สร้างช่ือเสียงให้แก่

โรงเรียน โรงเรียน 

20 จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน นักเรียนมีทักษะการ ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ การท างานเป็นหมู่คณะ โรงเรียน โดยจัดแข่งขันกีฬา นักเรียนท่ี ท างานเป็นหมู่คณะ ร.ร.ท.2

สุขศึกษาและพลศึกษา และมีความสามัคคี ประเภทลู่และประเภทลาน เข้าร่วมแข่งขัน รักสามัคคีกันและสร้าง

(แข่งขันกีฬาภายใน ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท กีฬาภายใน ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน

โรงเรียน) ปีละ 1 คร้ัง โรงเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 แข่งขันกีฬาสีภายใน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน นักเรียนได้เรียนรู้การ ส านักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้การท างานเป็น พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง นักเรียนท่ี ท างานเป็นหมู่คณะ มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดป่าคลองกุ้ง หมู่คณะและเสริมสร้าง ปีละ 750 คน เข้าร่วม มารยาทในการแข่งขัน วัดป่าคลองกุ้ง

ความสามัคคี กิจกรรม กีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 วันแม่ (ร.ร.ท.1) เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วม จัดกิจกรรมวันแม่ ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ส านักการศึกษา

กิจกรรมวันแม่และระลึก ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองโรงเรียน ร.ร.ท.1

ถึงพระคุณแม่ นักเรียนและ เทศบาลเมืองจันทบุรี 1

ผู้ปกครองท่ี เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่

เข้าร่วมกิจกรรม

23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม จัดกิจกรรมวันแม่ ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน นักเรียนร.ร.ท.2 เข้าร่วม ส านักการศึกษา

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ นักเรียนท่ี กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.ร.ท.2

สังคมศึกษา ศาสนา และกิจกรรมระลึกถึง เข้าร่วม และระลึกถึงพระคุณแม่

และวัฒนธรรม พระคุณแม่ กิจกรรม ทุกคน

(วันแม่)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ปฏิบัติธรรมบวช  -เพ่ือรณรงค์และปลูกจิต เยาวชนและประชาชนในเขต - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชน เยาวชนและประชาชน ส านักการศึกษา

เนกขัมจาริณีและ ส านึกให้เด็ก เยาวชนและ เทศบาลเมืองจันทบุรี จ านวน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ งานส่งเสริม

เนกขัมบารมี เน่ืองใน ประชาชนตระหนักถึง 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเข้าร่วม ธรรมบวชเนกขัมจาริณี ประเพณี ศิลปและ

สัปดาห์ส่งเสริม ความส าคัญในวัน ดังน้ี กิจกรรม และเนกขัมบารมี เน่ือง วัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา อาสาหฬบูชา  -บวชเนกขัมและบวชศีลจารี ในสัปดาห์ส่งเสริม

วันอาสาฬหบูชา  -เพ่ือเสริมสร้างและ  -ไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติ พระพุทธศาสนา วัน

ถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ธรรม อาสาฬหบูชา ถวาย

แก่เด็ก เยาวชนและ  -ท าบุญฟังพระธรรมเทศนา เป็นพุทธบูชา

ประชาชนได้น าไปใช้ใน ถวายสังฆทาน

ชีวิตประจ าวัน  -พิธีเวียนเทียน

 -เพ่ือจรรโลงสังคมไทย ปีละ 1 คร้ัง

ให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จริยธรรมอย่างย่ังยืน

โดยใช้มิติทางศาสนา

 -เพ่ือน้อมถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 จัดกิจกรรมสัปดาห์  -เพ่ือส่งเสริมให้พุทธ เยาวชนและประชาชนใน - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน เยาวชนและประชาชน ส านักการศึกษา

ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนิกชนน าหลักธรรม เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ งานส่งเสริม

ศาสนา เน่ืองใน ทางศาสนามาประพฤติ จ านวน 150 คน เข้าร่วม และ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณี ศิลปและ

วันมาฆบูชา ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน กิจกรรม ดังน้ี ประชาชน เน่ืองในวันมาฆบูชา วัฒนธรรม

 -เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก  -บวชเนกขัมและบวชศีลจารี ท่ีเข้าร่วม

เยาวชนและประชาชน  -ไหว้พระสวดมนต์และ กิจกรรม

ได้ตระหนักถึงความ ปฏิบัติธรรม 

ส าคัญของวันมาฆบูชา  -ท าบุญฟังพระธรรมเทศนา

 -เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก ถวายสังฆทาน

เยาวชนและประชาชน  -พิธีเวียนเทียน

ได้ร่วมกันลด ละ เลิก ปีละ 1 คร้ัง

อบายมุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -เพ่ือส่งเสริมให้

ศาสนิกชนได้เข้าวัด

ปฏิบัติธรรม ท าบุญ

ตักบาตร เวียนเทียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 ก่อสร้างสนามฟุตซอล  -เพ่ือส่งเสริมและ ท าการก่อสร้างสนามฟุตซอล - - 19,560,000 19,560,000 - ร้อยละของเด็ก  -เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

พร้อมหลังคาคลุม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน พร้อมหลังคาคลุมสนามฟ เยาวชน และ ประชาชน ได้ งานกีฬาและ

สนามฟุตซอล บริเวณ และประชาชนในพ้ืนท่ี ฟุตซอล จ านวน 1 แห่ง โดย ประชาชนท่ีมี ออกก าลังกายและ นันทนาการ

ทุ่งพลงเหนือ ได้ร่วมกันออกก าลังกาย ด าเนินการปรับระดับพ้ืนดิน สถานท่ี ใช้เวลาว่างให้เกิด

เทศบาลเมืองจันทบุรี ใช้เวลาว่างให้เกิด เดิม พร้อมเทคอนกรีต ออกก าลังกาย ประโยชน์

ประโยชน์ ห่างไกลจาก ความหนา 0.10 เมตร ท่ีเพ่ิมข้ึน  -มีสถานท่ีออกก าลังกาย

อบายมุขและส่ิงเสพติด ความกว้าง 24.00 เมตร ท่ีได้มาตรฐานและ

 -เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้ใช้ใน ความยาว 44.00 เมตร พ้ืนท่ี ปลอดภัย

การออกก าลังกายและ รวมไม่น้อยกว่า 2,112.00

เล่นกีฬาท่ีได้มาตรฐาน ตารางเมตร และหลังคาคลุม

เกิดความปลอดภัยแก่ สนามฟุตซอล ขนาดความ

ประชาชนในชุมชน กว้าง 26 เมตร ความยาว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

2,392.00 ตารางเมตร

ก่อสร้างร้ัวเหล็กขนาดความสูง

3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร

และติดต้ังตาข่าย PE เส้นเชือก

ขนาด 4.50 มม. สีเทาหรือ

สีด า ปูพ้ืนสนามแผ่นยาง

สังเคราะห์ ความหนา 7 มม.

ความกว้าง 24.00 เมตร

ความยาว 44.00 เมตร พร้อม

ตีเส้นสนาม และติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโคมฉาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

FLOODLIGHT ขนาด 400

วัตต์ จ านวน 36 ชุด รวม 2

สนาม ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ก่อสร้างสระว่ายน้ า  -เพ่ือส่งเสริมและ ท าการก่อสร้างสระว่ายน้ า - - 30,000,000 30,000,000 - ร้อยละของ  -เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

บริเวณทุ่งพลงเหนือ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ขนาดความกว้าง 48.00 เมตร เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ งานกีฬาและ

เทศบาลเมืองจันทบุรี และประชาชนในพ้ืนท่ีได้ ความยาว 70.00 เมตร และ ออกก าลังกาย และ นันทนาการ

ออกก าลังกาย และใช้ ความลึกประมาณ 1.50 - ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิด

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.50 เมตร จ านวน 1 แห่ง ท่ีเข้าใช้ ประโยชน์ ห่างไกลจาก

ห่างไกลจากอบายมุขและ บริการ อบายมุขและส่ิงเสพติด

ส่ิงเสพติด สระว่ายน้ า  -มีสระว่ายน้ าท่ีได้

 -เพ่ือให้มีสระว่ายน้ าท่ีได้ มาตรฐาน เกิดความ

มาตรฐาน เกิดความ ปลอดภัยแก่เด็ก

ปลอดภัยแก่เด็ก เยาวชน เยาวชนและประชาชน

และประชาชนท่ีมาใช้ ท่ีมาใช้บริการ

บริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 ก่อสร้างศูนย์กีฬา  -เพ่ือส่งเสริมและ ก่อสร้างศูนย์กีฬา เทศบาล - - 84,000,000 84,000,000 - ร้อยละของเด็ก  -เด็ก เยาวชน และ ส านักการศึกษา

เทศบาลเมืองจันทบุรี สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน เมืองจันทบุรี (Sport เยาวชน และ ประชาชน ได้ งานกีฬาและ

(Sport Complex) และประชาชนในพ้ืนท่ีได้ Complex) จ านวน 1 แห่ง ประชาชนท่ีมี ออกก าลังกายและ นันทนาการ

บริเวณทุ่งพลงเหนือ ร่วมกันออกก าลังกาย ใช้ สถานท่ี ใช้เวลาว่างให้เกิด

เทศบาลเมืองจันทบุรี เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ออกก าลังกาย ประโยชน์

ห่างไกลจากอบายมุขและ ท่ีเพ่ิมข้ึน  -มีสถานท่ีออก

ส่ิงเสพติด ก าลังกายท่ีได้

 -เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้ใช้ใน มาตรฐานและ

การออกก าลังกายและ ปลอดภัย

เล่นกีฬาท่ีได้มาตรฐาน

เกิดความปลอดภัยแก่

ประชาชนในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 สวดมนต์ข้ามปีเพ่ือ  -เพ่ือส่งเสริมให้พุทธ ประชาชนท่ัวไปในจังหวัด - - 24,000 24,000 24,000 จ านวน  -พุทธศาสนิกชน ลด ส านักการศึกษา

ความเป็นสิริมงคล ศาสนิกชนลด ละ เลิก จันทบุรี จ านวน 1,000 คน ประชาชน ละ เลิกอบายมุขท้ังปวง งานส่งเสริม

เน่ืองในโอกาสวัน อบายมุขท้ังปวง โดยการ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ท่ัวไปในจังหวัด โดยการมาร่วมกัน ประเพณี ศิลปและ

ข้ึนปีใหม่ มาร่วมกันสมาทานศีล ข้ามปี และท าบุญตักบาตร จันทบุรี ท่ีเข้า สมาทานศีล สวดมนต์ วัฒนธรรม

สวดมนต์ และเจริญจิต ในเช้าวันข้ึนปีใหม่ ปีละ 1 ร่วมกิจกรรม และเจริญจิตภาวนา

ภาวนาส่งท้ายปีเก่า คร้ัง สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ต้อนรับปีใหม่ ข้ามปี และ ปีใหม่

 -เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว ท าบุญ  -ครอบครัวได้ท า

ได้ท ากิจกรรมท่ีเป็นมงคล ตักบาตรใน กิจกรรมท่ีเป็นมงคล

ชีวิตร่วมกัน วันข้ึนปีใหม่ ชีวิตร่วมกัน

 -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ  -เด็กและเยาวชนได้

เยาวชน ได้ศึกษาและ ศึกษาและเรียนรู้

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งประวัติศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เรียนรู้วัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีอันดีงาม อันดีงามของชาติไทย

ของชาติไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกันควบคุมโรค เพ่ือป้องกันโรคพิษ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชากรในเขต ส านักการ

พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สุนัขบ้า ให้ลดน้อยลง และคุมก าเนิดสุนัขและแมว ประชากรท่ี เทศบาลท้ังหมด สาธารณสุขและ

สัตว์ปลอดโรค และหมดไปในท่ีสุด ในเขตเทศบาล ด้วยการใช้ ปลอดภัย ปลอดภัยจากโรค ส่ิงแวดล้อม

คนปลอดภัย จากโรค ยาฉีดคุมก าเนิด ปีละ 1 คร้ัง จากโรคพิษ พิษสุนัขบ้าท่ีเกิด งานสัตวแพทย์

พิษสุนัขบ้าฯ สุนัขบ้า จากสุนัขและแมว

(แผนชุมชนย่อยท่ี 5, 10 

และ 14)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างถังเก็บน้ าหอสูง  -เพ่ือให้มีน้ าสูบจาก ก่อสร้างถังเก็บน้ าหอสูง - - 764,000 - - ร้อยละของ  -โรงฆ่าสัตว์มีระบบ ส านักการ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง ทุ่งนาเชยฉีดล้างท าความ โครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง ค่าใช้จ่าย สูบน้ าจากทุ่งนาเชย สาธารณสุขและ

จันทบุรี สะอาดพ้ืนและพ้ืนท่ีโดย 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร จากการใช้น้ า ส ารองไว้ฉีดล้างท า ส่ิงแวดล้อม

รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์ สูง 9.50 เมตร ภายในบริเวณ ประปา ความสะอาด งานสัตวแพทย์

 -เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมือง เปรียบเทียบ  -การใช้น้ าประปาของ

จากการใช้น้ าประปา จันทบุรี จ านวน 1 แห่ง ก่อนและหลัง โรงฆ่าสัตว์เป็นไปด้วย

 -เพ่ือให้การด าเนินงาน ตามแบบแปลนกองช่าง การใช้งาน ความประหยัด มี

โรงฆ่าสัตว์เป็นไปตาม เทศบาลเมืองจันทบุรี ระบบจ่ายน้ า ประสิทธิภาพ คุ้มค่า

มาตรฐานกรมปศุสัตว์ จากถังเก็บน้ า  -โรงฆ่าสัตว์มีการ

หอสูง ด าเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานกรมปศุสัตว์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เจาะบ่อบาดาล  -เพ่ือให้มีน้ าส าหรับใช้ เจาะบ่อบาดาล บริเวณโรง - - 130,000 - - มีน้ าเพ่ือใช้  -โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ส านักการ

โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี ใช้โดยท่ี เมืองจันทบุรีมี สาธารณสุขและ

เมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี โดยมีท่อพีวีซี  ขนาดเส้น ปริมาตรน้ า แหล่งน้ าส าหรับใช้ ส่ิงแวดล้อม

 -เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว มีปริมาตร ไม่น้อยกว่า อย่างเพียงพอ งานสัตวแพทย์

จากการใช้น้ าประปา น้ าไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตรต่อ 4,000 ลิตร  -การใช้น้ าประปา

ช่ัวโมง พร้อมติดต้ังป้ัมน้ า ต่อช่ัวโมง ของโรงฆ่าสัตว์เป็นไป

บาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 ด้วยความประหยัด มี

แรงม้า จ านวน 1 แห่ง ประสิทธิภาพ คุ้มค่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กองทุนหลักประกัน เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และ จัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ร้อยละของ ประชากรในเขต ส านักการ

สุขภาพ เทศบาลเมือง เด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ประชากรกลุ่มแม่และเด็ก ประชากร เทศบาลได้รับ สาธารณสุขและ

จันทบุรี ผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรังใน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ได้รับ ประโยชน์จากการ ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 8, 9 พ้ืนท่ีให้สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ในเขต ประโยชน์ จัดบริการทางด้าน งานส่งเสริม

และ 11) บริการทางด้านสร้างเสริม เทศบาลเมืองจันทบุรี ปีละ จากการจัด สร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ

สุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู 16 ชุมชน บริการทาง ป้องกันโรค ฟ้ืนฟู

สภาพร่างกายอย่างท่ัวถึง ด้านสร้าง สภาพร่างกาย

เสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค

ฟ้ืนฟูสภาพ

ร่างกาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์มีความ ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ 180,000 180,000 180,000 180,000 240,000 จ านวนผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็น กองสวัสดิการ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ป่วยเอดส์ ปีละ 120 คน เอดส์ได้รับ อยู่ท่ีดีข้ึน สังคม

การช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการมีความเป็น ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการ 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 จ านวน ผู้พิการมีความเป็นอยู่ กองสวัสดิการ

อยู่ท่ีดีข้ึน ปีละ 600 คน ผู้พิการ ท่ีดีข้ึน สังคม

ท่ีได้รับการ งานพัฒนาชุมชน

ช่วยเหลือ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความ ให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุใน 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 44,721,600 จ านวน ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ กองสวัสดิการ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้สูงอายุ ท่ีดีข้ึน สังคม

ท่ีได้รับความเดือดร้อน ท่ีได้รับการ งานสังคมสงเคราะห์

 -ปี 2561-2564 จ านวน ช่วยเหลือ

2,250 คน

 -ปี 2565 จ านวน 5,324 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญา เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพ เด็กและเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนเด็ก เด็กและเยาวชนผู้ผ่าน ส านักการศึกษา

ชาวบ้านให้แก่เด็กและ ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เด็ก เทศบาล เข้ารับการฝึกอบรม และเยาวชน การฝึกอบรมมีความรู้ งานกิจการ

เยาวชนในเขตเทศบาล และเยาวชนในเขต ปีละ 120 คน ท่ีผ่านการ มีทักษะ และปลูกฝัง นักเรียน

เทศบาล ฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพ

ภูมิปัญญาชาวบ้านใน

ท้องถ่ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตลาดนัด (ถนนคนเดิน) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ จัดตลาดนัดในเขตเทศบาล 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ ผู้จ าหน่ายสินค้ามี ส านักการสาธารณสุข

(แผนชุมชนย่อยท่ี 2, 3, ประชาชนและให้ จ านวน 1 แห่ง จ าหน่าย รายได้จากการขาย และส่ิงแวดล้อม

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ประชาชนได้ซ้ือสินค้า สินค้าท่ีเข้า สินค้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ งานสุขาภิบาลและ

12, 13 และ 14) ราคาประหยัด ร่วมโครงการ 100 ของผู้จ าหน่าย อนามัยส่ิงแวดล้อม

สินค้าท้ังหมด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมอาชีพระยะส้ัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรมอาชีพระยะส้ัน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า ประชาชนมีอาชีพและ กองสวัสดิการ

ให้กับประชาชนในเขต ประกอบอาชีพเสริมและ ให้กับผู้สนใจ ปีละ 24 รุ่น รับการฝึก รายได้เสริมให้แก่ สังคม

เทศบาลเมืองจันทบุรี เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการ รุ่นละ 100 คน อบรม ครอบครัว ท าให้ งานสวัสดิการสังคม

ใช้เวลาว่างให้เกิด สามารถน า ประชาชนมีคุณภาพ และสังคมสงเคราะห์

ประโยชน์ ความรู้ไป ชีวิตท่ีดีข้ึน

ประกอบ

อาชีพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตลาดนัดชุมชน  -เพ่ือสร้างเป็นแหล่ง สร้างโรงเรือน ขนาดความ - - 5,000,000 - - ร้อยละของ  -ประชาชนในชุมชน กองสวัสดิการสังคม

บริเวณท่ีสาธารณะ จ าหน่ายสินค้าและอาหาร กว้าง 20 เมตร ความยาว ครัวเรือนท่ีมี มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า งานบริหารงาน

ทุ่งพลงเหนือ ให้กับประชาชนในชุมชน 50 เมตร จ านวน 1 หลัง รายได้เพ่ิมข้ึน และอาหาร ท่ัวไปเก่ียวกับ

 -เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ผู้ท่ีมา จากการค้าขาย  -ประชาชนมีรายได้ สร้างความเข้มแข็ง

ค้าขายในตลาดนัดชุมชน ในตลาดนัด เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่าย ของชุมชน

ชุมชน สินค้าและอาหาร

2 ส่งเสริมอาชีพชุมชน เพ่ือสร้างอาคารคัดแยก สร้างอาคารคัดแยกและ - - 600,000 - - ร้อยละของ มีอาคารคัดแยกขยะท่ี กองสวัสดิการสังคม

การรีไซเคิลขยะ ขยะให้กับผู้ท่ีมีอาชีพ จัดเก็บขยะ ขนาดความ ครัวเรือนท่ีมีอาชีพ เป็นสัดส่วน งานบริหารงาน

เก็บของเก่า กว้าง 8 เมตร ความยาว เก็บของเก่า มี ท่ัวไปเก่ียวกับ

30 เมตร จ านวน 1 หลัง รายได้เพ่ิมข้ึนจาก สร้างความเข้มแข็ง

การคัดแยกขยะ ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ลานกิจกรรม  -เพ่ือใช้ส าหรับการจัด สร้างลานอเนกประสงค์ - - 3,913,000 - - ร้อยละของ ประชาชนในชุมชน กองสวัสดิการสังคม

อเนกประสงค์ กิจกรรมนันทนาการ ขนาดความกว้าง 60 ประชาชนท่ีมี มีสุขภาพดีและมีรายได้ งานบริหารงาน

บริเวณท่ีสาธารณะ การกีฬา และการแสดง เมตร ความยาว 153 ความพึงพอใจ เพ่ิมข้ึน ท่ัวไปเก่ียวกับ

ทุ่งพลงเหนือ สินค้าของประชาชน เมตร จ านวน 1 แห่ง ต่อลานกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง

 -เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ อเนกประสงค์ ของชุมชน

และสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงทาสีอาคาร เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคาร ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์ 228,000  -  -  - - ร้อยละของผู้ อาคารศูนย์ส่งเสริมการ ส านักปลัด ฯ

ศูนย์ส่งเสริมการ ให้สวยงาม เป็นระเบียบ ส่งเสริมการท่องเท่ียว มาใช้บริการ ท่องเท่ียว มีความ งานส่งเสริม

ท่องเท่ียว เทศบาล เรียบร้อย อยู่ในสภาพ เทศบาลเมืองจันทบุรี ท่ีมีความ สวยงาม เป็นระเบียบ การท่องเท่ียว

เมืองจันทบุรี พร้อมใช้งาน (ภายนอกอาคารและหลังคา) พึงพอใจต่อ เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

ตามแบบแปลนกองช่าง การปรับปรุง

เทศบาลเมืองจันทบุรี ทาสีอาคาร

จ านวน 1 อาคาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงข้อมูลแหล่ง เพ่ือปรับปรุงข้อมูลท่ีบริการ ปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ท่ีมี ผู้มารับบริการพอใจใน ส านักปลัด ฯ

ท่องเท่ียวจังหวัด นักท่องเท่ียวให้เป็นปัจจุบัน โดยการออกส ารวจแหล่ง ความพึงพอใจ ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว งานส่งเสริม

จันทบุรี ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมือง ต่อการปรับปรุง ท่ีได้รับ การท่องเท่ียว

จันทบุรี และจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลแหล่ง

ปีละ 1 คร้ัง ท่องเท่ียว

3 รถไฟ (โบก้ีพ่วงลาก) เพ่ืออ านวยความสะดวก บริการนักท่องเท่ียวคณะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนัก นักท่องเท่ียว คณะศึกษา ส านักปลัด ฯ

บริการนักท่องเท่ียว แก่นักท่องเท่ียว คณะ ศึกษาดูงาน ประชาชน ด้วย ท่องเท่ียวท่ี ดูงานและประชาชน ได้ งานส่งเสริม

ในเขตเทศบาล ศึกษาดูงาน ประชาชน รถไฟผ่านแหล่งท่องเท่ียว เข้าชมแหล่ง ชมแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

ได้ชมและเข้าถึงแหล่ง และสถานท่ีทางวัฒนธรรม ท่องเท่ียว สถานท่ีทางวัฒนธรรม

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล และย่านการค้าในเมือง ย่านการค้าท่ีส าคัญใน

จันทบุรี ปีละ 50 คร้ัง ตัวเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนเอกสาร นักท่องเท่ียวได้ทราบ ส านักปลัด ฯ

ท่องเท่ียวในเขต ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ด้านการท่องเท่ียวในเขต เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลการท่องเท่ียวของ งานส่งเสริม

เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี ให้นัก เทศบาล แผนท่ี (ไทย-อังกฤษ) ด้านการ เทศบาลจากเอกสาร การท่องเท่ียว

ท่องเท่ียวทราบมากข้ึน ปีละ 3,000 เล่ม ท่องเท่ียว เผยแพร่ข้อมูลด้านการ

ท่องเท่ียว

5 จัดนิทรรศการ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ จัดนิทรรศการท่องเท่ียว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนัก นักท่องเท่ียวได้รับทราบ ส านักปลัด ฯ

ท่องเท่ียวประจ าปี ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เพ่ือ ท่องเท่ียว ข้อมูลการท่องเท่ียวของ งานส่งเสริม

เมืองจันทบุรี และจังหวัด เผยแพร่ของดีเมืองจันท์และ ท่ีได้รับความ เทศบาลเมืองจันทบุรี การท่องเท่ียว

จันทบุรี ผลไม้ ปีละ 1 คร้ัง พึงพอใจต่อ และจังหวัดจันทบุรี 

การจัด จากการจัดนิทรรศการ

นิทรรศการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ประสานความ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมอัน เอกสารหรือป้าย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน นักท่องเท่ียวได้ทราบ ส านักปลัด ฯ

ร่วมมือ เผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ เอกสารหรือ ข้อมูลกิจกรรมการ งานส่งเสริม

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และสังคมของเทศบาล ทางเฟซบุ๊กเก่ียวกับกิจกรรม ป้ายท่ีจัดท า ท่องเท่ียว การจัดงาน การท่องเท่ียว

การท่องเท่ียว เมืองจันทบุรี ท่ีจัดข้ึนเพ่ือ การท่องเท่ียว การจัดงาน เพ่ือประชา- เทศกาลต่างๆ ของ

เทศบาลเมือง ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน เทศกาลต่างๆ ในเขตเทศบาล สัมพันธ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี

จันทบุรี ในเขตเทศบาลฯ การจัด เมืองจันทบุรี และจังหวัด จากเอกสารหรือป้าย

งานเทศกาลต่างๆ ศิลปะ จันทบุรี ปีละ 12 คร้ัง ประชาสัมพันธ์ หรือ

วัฒนธรรม การค้า และ  ทางเฟซบุ๊ก

การท่องเท่ียวของจังหวัด

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

   แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือร่วมส่งเสริมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม โดย 150,000 150,000 150,000 150,000 - จ านวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัน ส านักการศึกษา

วันผลไม้ ของ วันผลไม้ของจังหวัด  -ส่งรถหรือแพประดับด้วย กิจกรรมท่ี ผลไม้ของจังหวัด งานส่งเสริม

จังหวัดจันทบุรี จันทบุรีให้คงอยู่ต่อไป ผลไม้เข้าประกวด ส่งเข้าร่วม จันทบุรี ช่ืนชอบ ประเพณี ศิลป

 -ส่งธิดาชาวสวนเข้าร่วม งานวันผลไม้ กิจกรรมวันผลไม้ และวัฒนธรรม

ประกวด ปีละ 1 คร้ัง ของจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังกล้องวงจรปิด  -เพ่ือป้องกันดูแลรักษา 1.ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ 24,310,000 - - - - ร้อยละของ ชุมชนและประชาชน ส านักปลัดเทศบาล

(CCTV) ให้กับชุมชน ความปลอดภัยให้กับ ชุมชนย่อยท่ี 1 จ านวน 10 ตัว จ านวน ในเขตเทศบาลเมือง งานธุรการ

ในเขตเทศบาลเมือง ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนย่อยท่ี 2 จ านวน 18 ตัว อาชญากรรม จันทบุรี มีความ

จันทบุรี (ระยะท่ี 2) เมืองจันทบุรี ชุมชนย่อยท่ี 3 จ านวน 17 ตัว ท่ีลดลง ปลอดภัยและลดปัญหา

 -เพ่ือแบ่งเบาภาระการ ชุมชนย่อยท่ี 4 จ านวน 14 ตัว อาชญากรรม

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ชุมชนย่อยท่ี 5 จ านวน 14 ตัว

ในการเฝ้าระวังทรัพย์สิน ชุมชนย่อยท่ี 6 จ านวน 12 ตัว

ของประชาชนในเขต ชุมชนย่อยท่ี 7 จ านวน 20 ตัว

เทศบาลเมืองจันทบุรี ชุมชนย่อยท่ี 9 จ านวน 23 ตัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ชุมชนย่อยท่ี 10 จ านวน 14 ตัว

ชุมชนย่อยท่ี 12 จ านวน 23 ตัว

ชุมชนย่อยท่ี 13 จ านวน 6 ตัว

ชุมชนย่อยท่ี 14 จ านวน 16 ตัว

พร้อมอุปกรณ์

2.ปรับปรุงห้องศูนย์ควบคุม

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

จันทบุรี

ท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เลือกต้ังสมาชิกสภา  - เพ่ือให้การเตรียม  - ด าเนินการเลือกต้ัง - - 2,000,000 100,000 100,000 จ านวนสมาชิก สามารถจัดการเลือกต้ัง ส านักปลัดฯ

ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร วางแผนเลือกต้ัง เป็นไป ผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง สภา ฯ และ สมาชิกสภาท้องถ่ิน งานธุรการ

ท้องถ่ิน เทศบาลเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 คน ผู้บริหารท่ีได้ หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

จันทบุรี ด าเนินการไปอย่าง  - ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิก รับการเลือกต้ัง เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรียบร้อย และเป็นไป สภาเทศบาล จ านวน 18 คน เป็นไปด้วยความ

อย่างบริสุทธิ ยุติธรรม เรียบร้อย

 - เพ่ือเลือกต้ังผู้บริหาร

ท้องถ่ินโดยตรง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อบรมส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้ได้ความรู้เก่ียวกับ จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน  -  - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้น า ผู้น าชุมชน ประชาชน ส านักปลัดฯ

เพ่ือเสริมสร้าง สาระส าคัญของ ประชาชนท่ัวไป และพนักงาน ชุมชน ท่ัวไป และพนักงาน งานธุรการ

พลเมืองท่ีดีวิถี รัฐธรรมนูญแห่งราช เทศบาล ปีละ 200 คน ประชาชน เทศบาลได้รับความรู้

ประชาธิปไตย อาณาจักรไทย และ ท่ัวไป และ และน าความรู้ท่ีได้ไป

ได้รับความรู้เก่ียวกับการ พนักงาน ถ่ายทอดให้ประชาชน

การเลือกต้ังระบบใหม่ เทศบาลท่ี ในชุมชนตนเองได้

และเสริมสร้างส านึกการ ได้รับความรู้

เป็นพลเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4  กิจกรรมวันเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมสนอง จัดกิจกรรมวันเทศบาล และ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน พนักงาน ลูกจ้าง ส านักปลัดฯ

นโยบายของกรมส่งเสริม กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง พนักงาน เทศบาล และ งานธุรการ

การปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีละ 450 คน ลูกจ้าง ท่ีเกิด ประชาชน เข้าร่วม

ให้พนักงานเทศบาล ความพึงพอใจ งานวันเทศบาล

ลูกจ้างประจ า พนักงาน ต่อการจัด

จ้าง พนักงานครูเทศบาล กิจกรรมวัน

ได้รับทราบถึงภาระ เทศบาล

หน้าท่ี บทบาทและการ

ปฎิบัติงาน เละเข้าร่วม

กิจกรรมของเทศบาล

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อบรมและทัศนศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้และ จัดอบรมนายกเทศมนตรี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคณะ คณะผู้บริหารและ ส านักปลัดฯ

ดูงานในประเทศของ ประสบการณ์ในด้านการ และรองนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนการงาน งานธุรการ

คณะผู้บริหาร สมาชิก การพัฒนาท้องถ่ิน ประธาน รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วน จะน าประสบการณ์

สภาเทศบาล ท่ีปรึกษา หลากหลาย ให้เกิด ท่ีปรึกษาและเลขานุการ การงานท่ีมี ท่ีได้จากการอบรมและ

และเลขานุการ ประสิทธิภาพในการ หัวหน้าส่วนราชการของ ความรู้และ ทัศนศึกษาดูงานมา

ผู้บริหารท้องถ่ิน และ บริหารงานมากข้ึน เทศบาล รวมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ประสบการณ์ ประยุกต์ใช้ในการ

หัวหน้าส่วนการงาน และทัศนศึกษาดูงานในประเทศ จากการอบรม บริหารจัดการงาน

และเจ้าหน้าท่ี ปีละ 40 คน และทัศนศึกษา ท้องถ่ิน

ท่ีเก่ียวข้อง มาประยุกต์ใช้

ในการบริหาร

จัดการงาน

ท้องถ่ิน

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ฝึกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ จัดอบรมพนักงานเทศบาล 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้า ผู้ท่ีได้รับการอบรม ส านักปลัดฯ

ทัศนศึกษาดูงานของ ประสิทธิภาพในการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รับการอบรม ได้รับความรู้และมี งานการเจ้าหน้าท่ี

พนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมท้ังคณะผู้บริหารและ ท่ีได้รับความรู้ ประสิทธิภาพในการ

ลูกจ้างประจ า และ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ทัศนศึกษาดูงาน ปีละ 200 คน และมี ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

พนักงานจ้าง แก่พนักงานและสร้าง ประสิทธิภาพ

สานสัมพันธ์ไมตรีท่ีดีต่อ ในการปฏิบัติ

กันมากย่ิงข้ึน งานเพ่ิมข้ึน

ท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ส่งเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือให้ความรู้และ จัดอบรมพนักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า บุคลากรมีความเต็มใจ ส านักปลัดฯ

และจริยธรรมแก่ แนวทางการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการ ในการให้บริการแก่ งานการเจ้าหน้าท่ี

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ด้านบริการประชาชน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการ ผู้มาติดต่อราชการ

ด้านการบริการ แก่บุคลากรให้เกิดความ บริการประชาชน  ปีละ 80 คน เกิดความพึงพอใจ

ประชาชน รู้สึกท่ีดีต่องานบริการ

และเต็มใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ส่งเสริมประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างขวัญและ คัดเลือกพนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน พนักงานท่ีได้รับการ ส านักปลัดฯ

และประสิทธิผลการ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน ลูกจ้างประจ า พนักงาน คัดเลือก มีขวัญและ งานการเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานของ ของพนักงาน จ านวน 1 คน และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับคัดเลือก ก าลังใจในการ

บุคลากร จ านวน 1 คน  ปีละ 1 คร้ัง พนักงานดีเด่น ปฏิบัติงานมากข้ึน

(พนักงานดีเด่น) ท่ีมีผลงานดีเด่น ปีละ 3 คน ท่ีมีขวัญและ

และท่ีมีผลงานชมเชย ปีละ 18 คน ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

โครงการ

งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 เสียงธรรมน าใจ เพ่ือใช้ธรรมะเสริมสร้าง เปิดส่ือธรรมะเสียงไร้สาย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังของ บุคลากรมีความเข้าใจ ส านักปลัดฯ

คุณภาพชีวิต และน า ประชาสัมพันธ์ในทุกวันจันทร์ การเปิดส่ือ ในธรรมะและสามารถ งานการเจ้าหน้าท่ี

ธรรมะไปปรับใช้ในชีวิต เดือนละ 4 คร้ัง และติดส่ือธรรมะ ธรรมะ น าหลักธรรมไปเป็น

การท างานและชีวิต หมุนเวียนในแต่ละหน่วยงาน จ านวนคร้ังของ แนวทางในการด าเนิน

ส่วนตัวได้อย่างมีความสุข ปีละ 8 คร้ัง การติดส่ือ ชีวิตประจ าวัน และ

ธรรมะ การท างาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 สัมมนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานเทศบาล จัดสัมมนาระหว่างคณะผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้า พนักงานมีความเข้าใจ ส านักปลัดฯ

เทศบาลเมืองจันทบุรี ลูกจ้างประจ า และ และพนักงานในสังกัดเทศบาล รับการอบรม และปฏิบัติงานตาม งานการเจ้าหน้าท่ี

(คณะผู้บริหารพบ พนักงานจ้าง ได้พบ เมืองจันทบุรี ปีละ 200 คน รับนโยบายจาก นโยบายภายใต้

พนักงาน) คณะผู้บริหาร รับทราบ คณะผู้บริหาร กฎหมาย ระเบียบ

นโยบายและแสดง น าความรู้ไป ข้อก าหนดด้วย

ความคิดเห็นต่างๆ ใน ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพ่ือปรับปรุงต่อเติม 1.งานปรับปรุงอาคารเดิม เป็น - 5,400,000 - - - ร้อยละของ อาคารส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล

ส านักงานเทศบาล อาคารส านักงาน อาคาร คสล.2 ช้ัน ขนาดกว้าง อาคารเกิด เทศบาลเมืองจันทบุรี งานธุรการ

เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 21.00 เมตร ยาว 57.15 เมตร ความม่ันคง เกิดความม่ันคง

(อาคาร 2) (อาคาร 2) ให้เกิดความ ประกอบด้วย แข็งแรง แข็งแรง ปลอดภัย

ม่ันคง แข็งแรง   1.1 งานทาสีผนังภายนอกอาคาร ปลอดภัย และสวยงาม เกิดความ

ปลอดภัยและสวยงาม   1.2 งานหลังคาคลุมบันได และสวยงาม พึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ

ทางข้ึนอาคาร ราชการ

  1.3 งานปรับปรุงห้องส านัก

การสาธารณสุขฯ , ห้องส านัก

ทะเบียนราษฎร , ห้องน้ าช้ันล่าง

  1.4 งานหลังคาโครงเหล็ก

มุงแผ่นเมทัลชีทคลุมหลังคา

โครงการท่ี

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อาคาร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 960.00

ตารางเมตร

  1.5 งานติดต้ังแผงบังตา

ไม้สังเคราะห์บนกันสาด ช้ัน2

  1.6 งานซ่อมแซมโครงสร้าง

เดิม ท่ีช ารุด เสียหาย

2.งานติดต่อเติมอาคารส านักงาน

คสล.2 ช้ัน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร

ยาว 14.00 เมตร ความยาวรวม

ของอาคาร 63.60 เมตร ตาม

แบบแปลนกองช่าง เทศบาล

เมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงอาคาร เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านักงาน - - 4,000,000 - - ร้อยละของ อาคารส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล

ส านักงานเทศบาล อาคารส านักงานเทศบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี (อาคาร 1) ประชาชนท่ีมา เทศบาลเมืองจันทบุรี งานธุรการ

เมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี (อาคาร 1) ขนาดความกว้าง 20.00 เมตร รับบริการ เกิด เกิดความม่ันคง

(อาคาร 1) ให้เกิดความม่ันคง ความยาว 55.00 เมตร มีพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ แข็งแรง ปลอดภัย

แข็งแรง ปลอดภัย และ รวมไม่น้อยกว่า 1,481 ตารางเมตร ต่อการปรับปรุง และสวยงาม เกิดความ

สวยงาม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี อาคาร 1 พึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อ

 -ท าการปรับปรุงหลังคาอาคาร ราชการฯ

ส านักงาน

 -ปรับปรุงห้องประชุมสภาเดิม

 -ก่อสร้างทางข้ึน-ลง คนพิการ

 -ท าการทาสีอาคารภายนอก

พร้อมทางเดินภายในอาคาร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ท าการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ด้านหลังอาคารเดิม

โครงการท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 การส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความ ส่งบุคลากรต าแหน่งต่างๆ ใน - - 289,000 289,000 - บุคลากรท่ี บุคลากรในต าแหน่ง ส านักปลัดเทศบาล

ประสิทธิภาพของ สามารถและศักยภาพของ สังกัดของสายงานท่ัวไปและ เข้ารับการ ต่างๆ มีความรู้ความ งานการเจ้าหน้าท่ี

บุคลากรตามสายงาน พนักงานเทศบาลใน สายวิชาการท่ียังไม่ผ่านการ ฝึกอบรมตามท่ี สามารถและมี

ของเทศบาลเมือง ต าแหน่งและสายงาน ฝึกอบรมตามมาตรฐานก าหนด ส่วนการงาน ศักยภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน

จันทบุรี ต่างๆ ให้เพ่ิมข้ึน ปฏิบัติ ต าแหน่ง ปีละ 10 สายงาน แจ้งรายช่ือ ในงานท่ีรับผิดชอบ

งานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุ ครบถ้วน 10

วัตถุประสงค์ตามภารกิจ สายงาน

ท่ีได้รับมอบหมาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 จัดท าป้าย เพ่ือให้ประชาชนผู้อยู่ใน ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนป้าย ประชาชนผู้เสียภาษีมี ส านักการคลัง

ประชาสัมพันธ์ ข่ายช าระภาษีมีความรู้ ระยะเวลาการช าระภาษีท้องถ่ิน ท่ีติดต้ัง ความรู้ความเข้าใจถึง งานผลประโยชน์

ด้านภาษีท้องถ่ิน ความเข้าใจและทราบถึง แก่ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี ประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนและระยะเวลา

ก าหนดระยะเวลาการ ปีละ 2 ป้าย ในการช าระภาษี ท าให้

ช าระภาษีท้องถ่ินและ มาช าระภาษีครบถ้วน

สร้างจิตส านึกในการช าระ ย่ิงข้ึน

ภาษีให้แก่ประชาชนใน

ท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือส ารวจความคิดเห็น ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้มา ความพึงพอใจท่ีได้รับ ส านักการคลัง

ของผู้ใช้บริการ ของผู้ใช้บริการรับช าระ รับช าระภาษี ปีละ 1 คร้ัง ใช้บริการ จากผู้มาใช้บริการรับ งานผลประโยชน์

ภาษี ช าระภาษีมีความ

พึงพอใจมาก

16 บริการเคล่ือนท่ีภาษี เพ่ือเป็นการเร่งรัดการ ออกให้บริการรับช าระภาษี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีของยอด ส านักการคลัง

สัญจร จัดเก็บภาษีท่ีค้างช าระ ตามจุดต่างๆ ได้ร้อยละ 70 ผู้ค้างช าระภาษีตาม งานผลประโยชน์

ให้ครบถ้วนและอ านวย ปี 2561 จ านวน 45 คร้ัง ของยอดภาษี บัญชีแบบ ก.ค.1

ความสะดวกแก่ผู้ท่ีค้าง ปี 2562 จ านวน 50 คร้ัง ท่ีค้างช าระ (เกณฑ์ค้างรับ)

ช าระภาษี ปี 2563 จ านวน 50 คร้ัง ได้ครบถ้วนย่ิงข้ึน

ปี 2564 จ านวน 50 คร้ัง

ปี 2565 จ านวน 50 คร้ัง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ส ารวจป้ายท่ัวเขต เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการ ส ารวจข้อมูลการเปล่ียนแปลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 เทศบาลมีข้อมูล ส านักการคลัง

เทศบาล เปล่ียนแปลงเก่ียวกับป้าย เก่ียวกับป้ายท่ัวเขตเทศบาล ของจ านวน ป้ายท่ีถูกต้องและ  -งานแผนท่ีภาษี

ท่ัวเขตเทศบาลให้ถูกต้อง ปี พ.ศ.2561 จ านวน 5,950 ป้าย ป้ายท้ังหมด เป็นปัจจุบันของ  -งานผลประโยชน์

และเป็นปัจจุบัน ปี พ.ศ.2562 จ านวน 7 โซน จ านวนป้ายท้ังหมด

ปี พ.ศ.2563 จ านวน 7 โซน

ปี พ.ศ.2564 จ านวน 7 โซน

ปี พ.ศ.2565 จ านวน 7 โซน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้าง จัดอบรมสัมมนาให้กับพนักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 พนักงาน ลูกจ้าง ส านักการคลัง

พัฒนาบุคลากร ประจ า และพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของพนักงาน ประจ า พนักงานจ้าง งานวางแผน

ส านักการคลัง ได้รับความรู้ มีวิสัยทัศน์ ปีละ 1 คร้ัง ลูกจ้างประจ า สามารถน าความรู้ และวิชาการ

และแนวทางท่ีดีในการ และพนักงาน ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้

ปฏิบัติงาน จ้าง ได้รับ ในการปฏิบัติงานใน

ความรู้เพ่ิมข้ึน หน้าท่ี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือให้เทศบาลมีข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลการเปล่ียนแปลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 เทศบาลมีข้อมูลแผนท่ี ส านักการคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีและทะเบียน เก่ียวกับป้าย โรงเรือน ท่ีดิน ของจ านวน ภาษีและทะเบียน งานแผนท่ีภาษี

ทรัพย์สินถูกต้องและเป็น ท่ีส ารวจพบตามโครงการ ข้อมูลการ ทรัพย์สินถูกต้องและ

ปัจจุบัน ส ารวจป้ายท่ัวเขตเทศบาล เปล่ียนแปลง เป็นปัจจุบันย่ิงข้ึน

ปีละ 7 โซน

20 จัดท าข้อมูลโปรแกรม เพ่ือพัฒนาข้อมูล LTAX บันทึกข้อมูลทะเบียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 เทศบาลมีฐานข้อมูล ส านักการคลัง

แผนท่ีภาษีและ เดิม ให้เป็นข้อมูล ทรัพย์สินตามโปรแกรม ของการบันทึก เก่ียวกับทะเบียน งานทะเบียน

ทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม LTAX 3000 LTAX 3000 (ดิจิตอล) ข้อมูลจาก ทรัพย์สินตามโปรแกรม ทรัพย์สิน

(LTAX 3000) ของกรมส่งเสริมการ ปีละ 600 รายการ LTAX เดิม LTAX 3000 มากข้ึน

ปกครองท้องถ่ิน เป็นโปรแกรม

LTAX 3000

วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้ันตอน 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนช่องทาง ประชาชนผู้เสียภาษีมี ส านักการคลัง

ข้อมูลข่าวสารภาษี และระยะเวลาการช าระ ประชาชนผู้อยู่ในข่ายช าระ ท่ีท าการ ความรู้ความเข้าใจถึง งานผลประโยชน์

ท้องถ่ิน ภาษีท้องถ่ินแก่ผู้อยู่ใน ภาษีทราบ และเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนและระยะเวลา

ข่ายช าระภาษี จ านวน เก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน ในปี 2561 ในการช าระภาษี ท าให้

8 ช่องทาง 2.เพ่ือให้ทราบระยะเวลา จ านวน 8 มาช าระภาษีครบถ้วน

1.จัดท าส่ือเผยแพร่ฯ การช าระภาษีท้องถ่ิน ช่องทาง ย่ิงข้ึน

(แผ่นพับ) ปีละ 1 คร้ัง

2.เสียงตามสาย (ภายใน,

ภายนอก)

3.ประชาสัมพันธ์ทาง

เคเบ้ิลทีวีฯ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.จดหมายแจ้งผู้เสียภาษี

โดยตรง

5.เว็บไซต์

6.จดหมายข่าว

7.หน่วยประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี

8.ป้ายคอมพิวเตอร์ (LED)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ซ่อมแซมปรับปรุง เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ า - - 500,000 - - ร้อยละของ ผู้ประกอบการค้า ส านักการคลัง

ส่ิงก่อสร้างห้องน้ า ห้องน้ าให้สะอาด ชาย-หญิง ตลาดเทศบาล 2 ผู้ประกอบ และประชาชน ได้ใช้ ฝ่ายพัฒนารายได้

ตลาดเทศบาล 2 ถูกสุขลักษณะ มีความ (ตลาดพระ) พ้ืนท่ีโดยรวม การค้าและ ห้องน้ าท่ีสะอาด

(ตลาดพระ) แข็งแรงและปลอดภัย 68 ตารางเมตร จ านวน 8 ห้อง ประชาชน ถูกสุขลักษณะ และ

แบบแปลนกองช่างสุขาภิบาล มีความพึงพอใจ ปลอดภัย

เทศบาลเมืองจันทบุรี ต่อห้องน้ าท่ีได้

รับการปรับปรุง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 ฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ความ จัดอบรมพนักงาน ลูกจ้าง 30,000 - - - - จ านวนผู้ท่ี พนักงานและลูกจ้าง กองวิชาการ

ด้านกฎหมายปกครอง เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้รับความรู้ เทศบาลเมืองจันทบุรี และแผนงาน

ปกครอง จ านวน 1 คร้ัง เก่ียวกับ จะน าความรู้ท่ีได้ งานนิติการ

กฎหมาย จากการอบรมมาใช้

ปกครอง ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 370,000 - - - - จ านวนคร้ังท่ี ระบบอินเตอร์เน็ต กองวิชาการ

อินเตอร์เน็ตภายใน อินเตอร์เน็ตภายใน ภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี ปรับปรุงระบบ ได้รับการปรับปรุง และแผนงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้พร้อมใช้งาน จ านวน 1 อินเตอร์เน็ต งานจัดท า

คร้ัง ตามรายการ ดังน้ี งบประมาณ

 -ตู้ rack พร้อมระบบไฟฟ้า

ระบายความร้อน จ านวน 1 ตู้

 -อุปกรณ์ Load balance

จ านวน 1 ตัว

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

แบบท่ี 1 จ านวน 2 ตัว

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(รายละเอียดตามกระทรวง

เทคโนโลยีฯ ก าหนด)

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 Switch) ขนาด 16 

ช่อง จ านวน 17 ตัว 

(รายละเอียดตามกระทรวง

เทคโนโลยีฯ ก าหนด)

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ไร้สาย (Access Point) 

แบบท่ี 1 จ านวน 21 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

เทคโนโลยีฯ ก าหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด

1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

เทคโนโลยีฯ ก าหนด)

 -อุปกรณ์ optical network

unit (onu) จ านวน 2 ชุด

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ติดต้ังเสียงไร้สาย เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดซ้ือเคร่ืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่ม 50,000 - - - 500,000 จ านวนคร้ังท่ี ประชากรได้รับทราบ กองวิชาการ

เพ่ิมเติม สู่ประชาชนผ่านระบบ เพ่ิม-ลดเสียงได้ เป็นรายตัวจาก เผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลข่าวสารผ่าน และแผนงาน

(ชุมชนย่อยท่ี 3, 6, 8, เสียงไร้สาย แม่ข่าย ใช้ส าหรับติดต้ังเพ่ิมเติม ข่าวสารผ่าน ระบบเสียงไร้สาย งานบริการและ

12, 13 และ 15) หรือทดแทนตัวเก่าท่ีหมดอายุ ระบบเสียง เผยแพร่วิชาการ

การใช้งาน ปีละ 10 ตัว ไร้สาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 จัดประชุมประชาคม เพ่ือเปิดโอกาสให้ จัดประชุมประชาคมในเขต 50,000 50,000 - - - ร้อยละ 60 ประชาชนหรือชุมชน กองวิชาการ

ประชาชนหรือชุมชน เทศบาลเมืองจันทบุรี ของปัญหา ได้แจ้งปัญหาความ และแผนงาน

เข้าร่วมประชุมและแจ้ง ปีละ 4 คร้ัง ความต้องการ ต้องการของชุมชน งานวิเคราะห์ฯ

ปัญหาความต้องการหรือ ท่ีน ามาจัดท า ให้เทศบาลทราบและ

ร่วมกิจกรรมด้านอ่ืนท่ี แผนพัฒนา ร่วมกิจกรรมด้านอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดท า ของเทศบาล เก่ียวข้องกับการจัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาล แผนพัฒนาของ

เทศบาล

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 จัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้เทศบาลได้มี จัดท าเอกสารแผนพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 เทศบาลมีโครงการ กองวิชาการ

เทศบาลเมือง โครงการส าหรับการ เทศบาลเมืองจันทบุรี เพ่ือ ของโครงการ ส าหรับการพัฒนา และแผนงาน

จันทบุรี พัฒนา แก้ปัญหาตาม จัดส่งให้กับคณะผู้บริหาร ท่ีได้รับการ แก้ปัญหาตามความ งานวิเคราะห์ฯ

ความต้องการของ และหน่วยงานใช้เป็นคู่มือ จัดสรร ต้องการของประชาชน

ประชาชน และใช้แผน ส าหรับการปฏิบัติงาน งบประมาณ และใช้แผนเป็นกรอบ

เป็นกรอบในการจัดสรร ปีละ 150 ชุด ในการจัดสรร

งบประมาณ งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 จัดท าวารสาร เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและ จัดพิมพ์วารสาร ราย 2 เดือน 324,500 356,000 392,000 431,000 431,000 จ านวน ประชาชนได้ทราบ กองวิชาการ

"สารจันทบูร" รายงานความเคล่ือนไหว ปีละ 6 คร้ังๆ ละ 6,000 เล่ม วารสาร ข้อมูลข่าวสารและการ และแผนงาน

ราย 2 เดือน การบริการกิจการของ ท่ีจัดพิมพ์ ปฏิบัติงานของเทศบาล งานบริการและ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) เทศบาลให้ประชาชน จากวารสาร เผยแพร่วิชาการ

ทราบ

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02
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    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ผลิตแผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการ จัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 18,000 19,000 21,000 23,000 - จ านวนแผ่นพับ ประชาชนได้ทราบ กองวิชาการ

ประชาสัมพันธ์กิจการ เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้ ปีละ 1 คร้ังๆ ละ 6,000 ฉบับ ท่ีจัดพิมพ์ กิจการเทศบาลเมือง และแผนงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชาชนได้รับทราบ จันทบุรี จากแผ่นพับ งานบริการและ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) เก่ียวกับเร่ือง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วิชาการ

1. แนะน าศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร เทศบาลเมือง

จันทบุรี

2. เชิญชวนใช้บริการ

สายด่วนเมืองจันท์ 1132

3. และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 เผยแพร่ความรู้ผ่าน เพ่ือน าเสนอเร่ืองสาระ ออกอากาศผ่านระบบเสียงไร้สาย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนคร้ัง ประชาชนจะได้รับ กองวิชาการ

รายการเสียงไร้สาย น่ารู้ต่างๆ ท่ีประชาชน เดือนละ 20 คร้ัง ท่ีให้ความรู้ ข้อมูลและสาระน่ารู้ และแผนงาน

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ต้องรู้ โดยผ่านระบบ ผ่านระบบ ท่ีสามารถน าไปปรับ งานบริการและ

เสียงไร้สายเก่ียวกับเร่ือง เสียงไร้สาย ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เผยแพร่วิชาการ

1. เร่ืองเปิดเผยเป็นหลัก

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ตาม

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

2. เร่ืองสุขภาพ

3. เร่ืองธรรมะ

4. เร่ืองอาเซียน

5. เร่ืองท่ัวไป

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 อบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ จัดอบรมบุคลากรของเทศบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนคร้ังท่ี บุคลากรท่ีผ่านการ กองวิชาการ

บุคลากรเก่ียวกับ ความเข้าใจและสามารถ ปีละ 1 คร้ัง จัดอบรม อบรมสามารถปฏิบัติ และแผนงาน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ใช้บริการแก่ประชาชนได้ ตามกฎหมายได้ งานบริการและ

พ.ศ.2540 ถูกต้อง ครบถ้วนตามท่ี เผยแพร่วิชาการ

(ชุมชนย่อยท่ี 2) กฎหมายก าหนด โดยจัด

อบรมร่วมกับงานการ

เจ้าหน้าท่ี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 อบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ จัดอบรมประชาชนของเทศบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนคร้ังท่ี ประชาชนท่ีผ่านการ กองวิชาการ

ประชาชนเก่ียวกับ สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ปีละ 1 คร้ัง จัดอบรม อบรมรับรู้สิทธิตาม และแผนงาน

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ข่าวสารฯ พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ งานบริการและ

พ.ศ.2540 สามารถใช้สิทธิได้ถูกต้อง พ.ศ.2540 เผยแพร่วิชาการ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) โดยจัดร่วมกับการอบรม

อสม.หรือคณะกรรมการ

ชุมชน

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลท่ี จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ตอบ เทศบาลได้รับทราบ กองวิชาการ

เก่ียวกับความคิดเห็น แท้จริงเก่ียวกับความ ความคิดเห็นหรือความ แบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับความ และแผนงาน

หรือความพึงพอใจ คิดเห็นหรือความพึงพอใจ พึงพอใจ คร้ังละ 400 ชุด คิดเห็นหรือความ งานวิจัยและ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง พึงพอใจจากการ ประเมินผล

ตอบแบบสอบถาม

34 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนท่ีมา จัดบอร์ดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3,000 - - - - จ านวนคร้ัง ประชาชนท่ีมาติดต่อ กองวิชาการ

ติดต่องานและบุคลากร 2 เดือน/คร้ัง ท่ีจัดบอร์ด งาน และบุคลากร และแผนงาน

ของเทศบาลได้รับความรู้ ของเทศบาลได้รับ งานวิจัยและ

ความรู้เพ่ิมเติม ประเมินผล

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 จัดท างานวิจัยของ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล จัดท าแบบสอบถามข้อมูลท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ ได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับ กองวิชาการ

เทศบาล เก่ียวกับการพัฒนา ต้องการท างานวิจัยจากประชาชน ตอบแบบ การพัฒนาเทศบาล และแผนงาน

เทศบาลจากประชาชน คร้ังละ 400 ชุด ปีละ 1 คร้ัง สอบถาม จากประชาชนในเขต งานวิจัยและ

ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองจันทบุรี ประเมินผล

จันทบุรี และขอใช้ข้อมูล

ท่ีได้จากงานวิจัย เพ่ือให้

เป็นแนวทางในการ

พัฒนาในปีต่อไป

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ติดตามและ  -เพ่ือทราบความส าเร็จ ติดตามและประเมินผล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ทราบถึงความส าเร็จ กองวิชาการ

ประเมินผลแผน ของแผนงาน/โครงการท่ี โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา โครงการใน ความก้าวหน้าของ และแผนงาน

พัฒนาเทศบาลเมือง บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 2 คร้ัง/ปี แผนการ โครงการพัฒนา งานวิจัยและ

จันทบุรี  -เพ่ือน าผลท่ีได้รับ ด าเนินงานท่ี ประเมินผล

จากการติดตามและ ได้รับการ

ประเมินผลไปประกอบ ติดตามและ

การพิจารณาจัดท า ประเมินผล

โครงการในคร้ังต่อไป

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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37 เผยแพร่ผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ น าผลงานกิจกรรมของ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชากรได้รับทราบ กองวิชาการ

กิจกรรมของเทศบาล ข่าวสารการพัฒนา เทศบาลและคณะผู้บริหาร ของผลงาน กิจกรรมและการ และแผนงาน

และคณะผู้บริหาร บ้านเมืองและกิจกรรม เผยแพร่ผ่านส่ือเคเบิล ท่ีน าเสนอ ปฏิบัติงานของ งานบริการข้อมูล

ทางส่ือต่างๆ ของเทศบาล,คณะ จอ LED และใน Social ผ่านส่ือ เทศบาล คณะผู้บริหาร ข่าวสาร ฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ผู้บริหารผ่านส่ือต่าง ๆ network ปีละ 4 คร้ัง ผ่านส่ือต่าง ๆ

เพ่ือเสริมสร้างความ

เข้าใจระหว่างเทศบาล

กับประชาชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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38 ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชากร ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรตระหนักถึง กองวิชาการ

การป้องกันและ ตระหนักถึงพิษภัย ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ในการ โทษและภัยของ และแผนงาน

ปราบปรามยาเสพติด และโทษของยาเสพติด ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ ยาเสพติด งานบริการข้อมูล

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ ข่าวสาร ฯ

หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

39 ประชาสัมพันธ์กีฬา เพ่ือสืบทอดกีฬา ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง ประชากรตระหนักและ กองวิชาการ

ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ป้ายประชาสัมพันธ์งานละ ในการ เห็นความส าคัญของ และแผนงาน

และการศึกษา และการศึกษา ให้คงอยู่ 2 ป้าย/ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ งานกีฬา ประเพณี งานบริการข้อมูล

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) สืบไป โดยให้ประชาชน ปีละ 30 คร้ัง โดยรถ/ วัฒนธรรม และ ข่าวสาร ฯ

เห็นความส าคัญ เสียงไร้สาย/หนังสือพิมพ์/ การศึกษา

สถานีวิทยุ/เคเบิล

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงาน ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรทราบถึง กองวิชาการ

งานวันเทศบาล กิจกรรมของเทศบาลให้ ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ในการ ผลงานกิจกรรมของ และแผนงาน

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ประชากรทราบถึง ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ เทศบาล และทราบถึง งานบริการข้อมูล

นโยบายการปกครอง 1 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ นโยบายการปกครอง ข่าวสาร ฯ

ส่วนท้องถ่ิน ภาระหน้าท่ี หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล ส่วนท้องถ่ินและทราบ

และบทบาทของเทศบาล ถึงภาระหน้าท่ีบทบาท

ของเทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรให้ความ กองวิชาการ

อนุรักษ์แม่น้ าจันทบุรี อนุรักษ์แม่น้ าจันทบุรีให้ ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ ร่วมมือในการอนุรักษ์ และแผนงาน

และทรัพยากร สะอาด ไม่ท้ิงขยะและไม่ 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ ความสะอาดแม่น้ า งานบริการข้อมูล

ส่ิงแวดล้อม ถ่ายเทของเสีย ส่ิงปฏิกูล 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ จันทบุรี ข่าวสาร ฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ลงในแม่น้ า หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

42 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรให้ความ กองวิชาการ

รักษาความสะอาด ให้ประชากรในเขต ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ ร่วมมือรักษาความ และแผนงาน

และความเป็น เทศบาลฯ ร่วมมือรักษา 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ สะอาดและความเป็น งานบริการข้อมูล

ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและเป็น 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ ระเบียบเรียบร้อยของ ข่าวสาร ฯ

ของบ้านเมือง ระเบียบเรียบร้อยของ หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล บ้านเมือง

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) บ้านเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรทราบวิธี ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED 30,000 15,000 30,000 15,000 30,000 จ านวนคร้ัง ประชากรทราบวิธีการ กองวิชาการ

ป้องกันและบรรเทา ป้องกันและแก้ปัญหา ป้ายประชาสัมพันธ์ปีละ 17 ในการ ป้องกันและแก้ไข และแผนงาน

สาธารณภัย เฉพาะหน้าเม่ือเกิดภัย ป้าย (ผลิตสต๊ิกเกอร์ จ านวน ประชาสัมพันธ์ ปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือ งานบริการข้อมูล

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ข้ึน และลดความสูญเสีย 5,000 แผ่น ด าเนินการปี เกิดภัยข้ึน และลด ข่าวสาร ฯ

ทรัพย์สิน และชีวิต 2561, 2563 และ 2565) ความสูญเสียทรัพย์สิน

ประชาสัมพันธ์ ปีละ 30 คร้ัง และชีวิต

โดยรถ/เสียงไร้สาย/หนังสือ

พิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรตระหนัก ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรตระหนักถึง กองวิชาการ

ป้องกันและแก้ไข ลด ถึงการป้องกันและแก้ไข ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ การป้องกันและแก้ไข และแผนงาน

อุบัติเหตุทางถนน ลดอุบัติเหตุทางถนน 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ ลดอุบัติเหตุทางถนน งานบริการข้อมูล

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ ข่าวสาร ฯ

หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

45 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือส่งเสริมให้ประชากร ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคร้ัง ประชากรตระหนักถึง กองวิชาการ

เสริมสร้างความ ตระหนักถึงความส าคัญ ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ ความส าคัญของ และแผนงาน

เข้มแข็งของสถาบัน ของการมีครอบครัวท่ี 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ สถาบันครอบครัว งานบริการข้อมูล

ครอบครัว อบอุ่นและเสริมสร้าง 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ ท่ีอบอุ่น ข่าวสาร ฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ครอบครัวให้เข้มแข็ง หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเท่ียว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรเห็น ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรให้ความ กองวิชาการ

สร้างจิตส านึกในการ ความส าคัญและร่วมมือ ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ ร่วมมือในการรักษา และแผนงาน

รักษาทรัพย์สมบัติ ในการรักษาทรัพย์สิน 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สินของทาง งานบริการข้อมูล

ของทางราชการ ทางราชการ 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ ราชการ ข่าวสาร ฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

47 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรทราบ ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ัง ประชากรทราบวิธีการ กองวิชาการ

ควบคุมป้องกันโรค วิธีการควบคุมและ ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ ควบคุมการป้องกันโรค และแผนงาน

ติดต่อ ป้องกันโรคติดต่อ 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ งานบริการข้อมูล

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ ข่าวสาร ฯ

หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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48 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรทราบวิธี ประชาสัมพันธ์ทางจอ LED/ 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนคร้ัง ประชากรทราบวิธี กองวิชาการ

ส่งเสริมสุขาภิบาล เลือกอาหารท่ีสะอาดถูก ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปีละ ในการ เลือกอาหารท่ีสะอาด และแผนงาน

อาหารและโภชนาการ หลักโภชนาการและ 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์  ปีละ ประชาสัมพันธ์ ถูกหลักโภชนาการ งานบริการข้อมูล

แก่ประชาชน ปราศจากสารพิษเจือปน 30 คร้ัง โดยรถ/เสียงไร้สาย/ และปราศจากสารพิษ ข่าวสาร ฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ในอาหาร หนังสือพิมพ์/สถานีวิทยุ/เคเบิล เจือปน

49 ร้องทุกข์ร้องเรียนผ่าน  เพ่ือให้ประชาชนมี ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง กองวิชาการ

เว็บไซต์เทศบาลเมือง ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์เทศบาลเมือง ช่องทาง ระหว่างเทศบาลกับ และแผนงาน

จันทบุรี www. ร้องทุกข์  น าเสนอปัญหา จันทบุรี ปีละ 1 ช่องทาง ของการ ประชาชน งานบริการข้อมูล

chanmunic.go.th ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ร้องเรียน ข่าวสาร ฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ร้องทุกข์

วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02
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50 เทศบาลพบประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความ สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ัง ประชากรเข้าใจในการ กองวิชาการ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) สัมพันธ์อันดีระหว่าง หัวหน้าส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง ของการ ปฏิบัติงานของเทศบาล และแผนงาน

เทศบาลกับประชาชน และเผยแพร่ข่าวสารของ เผยแพร่ข่าว และให้ความร่วมมือ งานบริการข้อมูล

และท าให้ประชาชนให้ เทศบาลทางสถานีวิทยุ สารของ ในกิจกรรมท่ีเทศบาล ข่าวสาร ฯ

ความร่วมมือในกิจการ กระจายเสียง ปีละ 48 คร้ัง เทศบาล จัดข้ึน

ท่ีเทศบาลจัดข้ึนและ

เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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51 ประชาสัมพันธ์การ  -เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง - 150,000 150,000 - - จ านวนผู้ไป ประชาชนไปใช้สิทธิ กองวิชาการและ

เลือกต้ังนายก ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ตระหนัก ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์ ใช้สิทธิ เลือกต้ังอย่างพร้อม แผนงาน

เทศมนตรี และ ถึงสิทธิและหน้าท่ี รวมถึง ส่ือวิทยุ ส่ือกลางแจ้ง เลือกต้ัง เพรียง โดยมีบัตรเสีย งานบริการข้อมูล

สมาชิกสภาเทศบาล บทบาทของตนท่ีเก่ียวกับ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือเคล่ือนท่ี น้อยท่ีสุด ข่าวสารฯ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) การเลือกต้ัง เกิดความ ปีละ 6 ช่องทาง

ต่ืนตัว กระตือรือร้นและ

ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

 -เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนท่ีสนใจ เข้า

สมัครรับการเลือกต้ังเป็น

นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบาล

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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 -เพ่ือให้หน่วยงานรัฐ

และเอกชน ตลอดจนกลุ่ม

มวลชนต่างๆ ทราบ

ข่าวสารการเลือกต้ัง

52 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย - 16,050 16,050 16,050 16,050 ร้อยละของ อุปกรณ์เครือข่าย กองวิชาการ

เครือข่าย (Network การท างานและเพ่ิมอายุ (Network Device) ของ ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ และแผนงาน

Device) ของเทศบาล การใช้งานของอุปกรณ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี ให้ การท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ งานบริการ

เมืองจันทบุรี เครือข่าย (Network พร้อมใช้งาน ปีละ 4 คร้ัง ของอุปกรณ์ และมีอายุการใช้งาน และเผยแพร่

Device) เครือข่าย ได้นานมากย่ิงข้ึน วิชาการ

เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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53 ผลิตส่ือวีดิทัศน์แนะน า เพ่ือเผยแพร่ผลงานต่างๆ ได้รับวีดิทัศน์แนะน าเทศบาล - 35,000 40,000 45,000 50,000 ร้อยละของ หน่วยงานภาครัฐ กองวิชาการ

เทศบาลเมืองจันทบุรี ของเทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่ีมีเน้ือหา ความพึงพอใจ ภาคเอกชนและภาค และแผนงาน

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ ถูกต้อง รูปแบบทันสมัย ของผู้ท่ีได้รับ ประชาชน ได้ทราบ งานบริการและ

องค์กร ปีละ 11 ชุด ชมวิดีทัศน์ ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน เผยแพร่วิชาการ

แนะน า ต่างๆ ของเทศบาล

เทศบาลเมือง เมืองจันทบุรี

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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54 สัมมนาเร่ืองการจัด  -เพ่ือจัดระดมความ จัดสัมมนาเร่ืองการจัดท าแผน - - 45,000 50,000 50,000 ร้อยละของ  -ได้รับทราบปัญหา กองวิชาการและ

ท าแผนพัฒนาของ คิดเห็น รับฟังปัญหา พัฒนาของเทศบาลเมือง ปัญหา ความ และความต้องการของ แผนงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี และความต้องการจาก จันทบุรีให้กับผู้บริหาร ต้องการ ท่ีน า ประชาชน จากผู้เข้า งานวิเคราะห์ฯ

ทุกภาคส่วนในเขต หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิก มาจัดท าแผน ร่วมการสัมมนา

เทศบาลเมืองจันทบุรี สภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พัฒนาของ  -สามารถจัดท า

 -เพ่ือน าข้อปัญหาและ ราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาล โครงการพัฒนาได้

ความต้องการจากการ กรรมการชุมชน อสม. อปพร. ตรงกับความต้องการ

สัมมนาไปจัดท าโครงการ สัดส่วนประชาคม และ ของประชาชน

พัฒนา และบรรจุไว้ใน ประชาชน ผู้ท่ีสนใจ ปีละ

แผนพัฒนาของเทศบาล ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

เมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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55 จัดพิมพ์คู่มือประชาชน เพ่ือเป็นคู่มือแก่ประชาชน จัดพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชน - - - 100,000 - จ านวนคู่มือ ประชาชนสามารถจัด กองวิชาการ

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ในการติดต่อราชการกับ แจกให้กับประชาชนเพ่ือความ ท่ีจัดพิมพ์ เตรียมเอกสารได้ และแผนงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี สะดวกในการติดต่อราชการ ครบถ้วน ถูกต้อง งานบริการและ

จ านวน 4,000 เล่ม ก่อนมาติดต่อราชการ เผยแพร่วิชาการ

และเกิดความรวดเร็ว

ในการขอรับบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมทบทวนและ เพ่ือให้สมาชิกอปพร.ได้รับ ฝึกอบรมทบทวนและทัศน 600,000  -  -  - - ร้อยละของ เหตุสาธารณภัยในท้องถ่ิน ส านักปลัดเทศบาล

ทัศนศึกษาดูงานของ การพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานด้านการป้องกัน สมาชิก อปพร. ลดลงและประชาชนมี งานป้องกัน ฯ

อาสาสมัครป้องกันภัย วิสัยทัศน์ ด้านการมี และบรรเทาสาธารณภัยของ มีความรู้ ทักษะ ความปลอดภัยในชีวิต

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ส่วนร่วมเพ่ือการป้องกัน สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าท่ี ประสบการณ์ และทรัพย์สินมากข้ึน

และบรรเทาสาธารณภัย ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 150 คน เพ่ิมข้ึน

ในท้องถ่ิน

2 ซ่อมแซมหลังคา เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคาท่ีช ารุด 100,000  -  -  - - ร้อยละของ หลังคาบ้านพักท่ีได้รับ ส านักปลัดเทศบาล

บ้านพักของพนักงาน หลังคาบ้านพักพนักงาน โดยการเปล่ียนสังกะสี สภาพบ้านพัก การปรับปรุง ซ่อมแซม งานป้องกัน ฯ

ดับเพลิง ดับเพลิงท่ีต้ังอยู่ ณ มุงหลังคา และไม้แปร ท่ีได้รับการ มีสภาพดี

ทุ่งดอนหว้า ให้อยู่ใน ส่วนท่ีช ารุด จ านวน 6 ห้อง ปรับปรุง

สภาพท่ีดี ซ่อมแซม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 มอบถังดับเพลิงให้ เพ่ือให้ประชาชนมีเคร่ือง มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน 125,000  - 125,000  - - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

กับชุมชน ดับเพลิงไว้ระงับเหตุ รวม 16 ชุมชน ปีละ 50 ถัง ประชาชนท่ีมี เมืองจันทบุรี  มีความ งานป้องกัน ฯ

เพลิงไหม้เบ้ืองต้นเพ่ือ ความปลอดภัย ปลอดภัยและลดความสูญ

บรรเทาและควบคุมมิให้ และลดความ เสียในชีวิต และทรัพย์สิน

เพลิงติดต่อลุกลามเป็น สูญเสียในชีวิต

เพลิงไหม้ขนาดใหญ่ และทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ออกตรวจระงับเหตุ เพ่ือป้องกันเหตุอัคคีภัย สมาชิกอปพร.ออกตรวจ 113,000 113,000 113,000 113,000 - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง และส่งเสริมบทบาทหน้าท่ี เฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยช่วง ประชาชนท่ีมี มีความปลอดภัยในชีวิต งานป้องกัน ฯ

ของสมาชิก อปพร. ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม ความปลอดภัย และทรัพย์สิน จากเหตุ

ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ในชีวิตและ อัคคีภัย

จ านวน 16 ชุมชน ทรัพย์สินจาก

เหตุอัคคีภัย

ท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 เผยแพร่ความรู้และ เพ่ือให้ความรู้  ด้านการ นักเรียนในสถานศึกษาของ 60,000 60,000 60,000 60,000 - ร้อยละของ สถานศึกษา และ ส านักปลัดเทศบาล

ฝึกอบรมการดับเพลิง ป้องกันและบรรเทา เทศบาล และประชาชนใน นักเรียน และ ประชาชนในเขต งานป้องกัน ฯ

เบ้ืองต้น สาธารณภัยและฝึกซ้อม เขตเทศบาล ได้รับความรู้ ประชาชนท่ี เทศบาล มีความ

ระงับเหตุเพลิงไหม้เบ้ืองต้น เก่ียวกับการป้องกันและ ท่ีได้รับความรู้ ปลอดภัย และลดความ

โดยใช้ถังเคมีดับเพลิง บรรเทาสาธารณภัย ปีละ และสามารถ สูญเสียในชีวิตและ

16 ชุมชน ระงับเหตุ ทรัพย์สินได้

เพลิงไหม้

เบ้ืองต้นได้

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 บรรเทาทุกข์ผู้ เพ่ือให้การช่วยเหลือแก่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวน ประชาชนผู้ประสบภัยใน ส านักปลัดเทศบาล

ประสบภัยในเขต ประชาชนในกรณีเกิด ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประชาชนท่ี เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี งานป้องกัน ฯ

เทศบาลเมืองจันทบุรี ภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้สามารถ โดยการจัดหาเคร่ืองอุปโภค ได้รับการ ได้รับการช่วยเหลือและ

บริหาร จัดการภัยพิบัติได้ บริโภค และส่ิงจ าเป็น ช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน

อย่างรวดเร็ว ปีละ 16 ชุมชน บรรเทาความ ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง

เดือดร้อน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับปรุงและ เพ่ือปรับปรุงอาคารงาน ท าการปรับปรุงอาคารงาน - 1,200,000 - - - ร้อยละของ อาคารงานป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาล

ซ่อมแซมอาคาร ป้องกันฯ ให้ม่ันคง ป้องกันฯ โดย สภาพอาคาร มีความม่ันคง แข็งแรง งานป้องกันฯ

งานป้องกันและ แข็งแรง  -ก่อสร้างผนังก่ออิฐมวลเบา งานป้องกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย ฉาบปูนเรียบ จ านวน 3.5 ตร.ม. มีความม่ันคง

 -ก่อสร้างผนังอลูมิเนียม แข็งแรง

ลูกฟูกบุสองด้าน โครงเคร่า

อลูมิเนียม 0.50 ม. สูง 

0.80 ม. พ้ืนท่ีประมาณ 22

ตร.ม.

 -ติดต้ังประตู-หน้าต่าง

 -ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียม 

จ านวน 2 ชุด

ท่ี วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา

9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า

เหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม. พ้ืนท่ี

ประมาณ 400 ตร.ม.

 -ติดต้ังชุดโคมหลอดฟลูออเรส-

เซนส์ ขนาด 2.36 วัตต์ มี

ตะแกรงอลูมิเนียมกรองแสง

จ านวน 33 ชุด

 -ปูกระเบ้ืองพ้ืนผิวมัน ขนาด

60 x 60 ซม. พ้ืนท่ีประมาณ

156 ซม.

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ติดต้ังบัวคอนกรีตส าเร็จรูป

ขนาด 10 x 10 ซม. ยาว 2.70

ม. บริเวณช้ัน 2 หน้า

 -ทาสีภายนอกอาคารท้ังหมด

พ้ืนท่ีประมาณ 1,952 ตร.ม.

 -ติดต้ังชักโครกใหม่แบบ

น่ังยอง จ านวน 3 ชุด

 -ติดต้ังชักโครกแบบน่ังราบ

จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์

ครบชุด

 -ติดต้ังระแนงไม้ จ านวน

4 ชุด พร้อมทาสีย้อมไม้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ก่อสร้างพ้ืน คสล. ผิวขับเรียบ

หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ีประมาณ

110 ตร.ม.

ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ฝึกซ้อมดับเพลิงและ เพ่ือให้บุคลากรของ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและ - 90,000 81,000 81,000 - ร้อยละของ บุคลากรของส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ส านักงานเทศบาลเมือง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ บุคลากรท่ี เทศบาลเมืองจันทบุรี งานป้องกันฯ

เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรีเกิดความรู้ความ บุคลากรในส านักงานเทศบาล เข้ารับการ เกิดความรู้ความเข้าใจ

เข้าใจในเร่ืองการป้องกัน เมืองจันทบุรี ปีละ 509 คน อบรมเกิดความ ในเร่ืองการป้องกันและ

และระงับอัคคีภัย รู้ความเข้าใจ ระงับอัคคีภัย

ในเร่ืองการ

ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารงาน ท าการปรับปรุงอาคารงาน - - - 1,236,000 - ร้อยละของ อาคารงานป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาล

ป้องกันและบรรเทา ป้องกันฯ ให้ม่ันคง แข็งแรง ป้องกันฯ โดย สภาพอาคาร มีความม่ันคง แข็งแรง งานป้องกันฯ

สาธารณภัย  -ก่อสร้างผนังอลูมิเนียมลูกฟูก ป้องกันฯ มี

บุสองด้าน โครงเคร่าอลูมิเนียม ความม่ันคง

0.50 ม. ความสูง 0.80 ม. แข็งแรง

พ้ืนท่ีประมาณ 22 ตร.ม.

 -ติดต้ังประตู - หน้าต่าง

 -ติดต้ังหน้าต่างอลูมิเนียม 

จ านวน 2 ชุด

 -ฝ้าเพดานยิปซ่ัม ความหนา

9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่า

เหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

พ้ืนท่ีประมาณ 400 ตร.ม.

 -ติดต้ังชุดโคมหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ มีตะแกรง

อลูมิเนียมกรองแสง จ านวน

33 ชุด

 -ปูกระเบ้ืองพ้ืนผิวมัน ขนาด

ความกว้าง 60 ซม. ความยาว

60 ซม. พ้ืนท่ีประมาณ 156 ซม.

 -ติดต้ังบัวคอนกรีตส าเร็จรูป

บริเวณช้ัน 2 

 -ทาสีภายนอกอาคารท้ังหมด

พ้ืนท่ีประมาณ 1,952 ตร.ม.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ติดต้ังชักโครกใหม่แบบ

น่ังยอง จ านวน 3 ชุด

 -ติดต้ังชักโครกใหม่แบบ

น่ังราบ จ านวน 1 ชุด พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด

 -ติดต้ังระแนงไม้ จ านวน

4 ชุด พร้อมทาสีย้อมไม้

 -ก่อสร้างพ้ืน ค.ส.ล.ผิวขับเรียบ

ความหนา 0.10 ม. พ้ืนท่ี

ประมาณ 110 ตร.ม. ตาม

แบบแปลนกองช่าง เทศบาล

เมืองจันทบุรี

ท่ี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาประสิทธิภาพใน เพ่ือให้บุคลากรมี อบรมบุคลากรส านักการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน บุคลากรมีประสิทธิภาพ ส านักการ

การปฏิบัติหน้าท่ี ประสิทธิภาพในการ สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม บุคลากรท่ีมี ในการปฏิบัติงาน สาธารณสุขและ

ส านักการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน และปฏิบัติ ปีละ 1 คร้ัง ประสิทธิภาพ ส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม หน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม ในการปฏิบัติ งานวางแผน

ตามหลักธรรมาภิบาล งาน และวิชาการ

2 นานาสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน จัดบอร์ดนานาสาระการ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน ประชาชนท่ีมาติดต่องาน ส านักการ

องค์กรและสามารถน ามา เรียนรู้ ปีละ 6 คร้ัง ประชาชนท่ี และบุคลากรในส านัก สาธารณสุขและ

พัฒนาตนเองกับการ มาติดต่องาน การสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ และบุคลากร ส่ิงแวดล้อม ได้รับการ งานวางแผน

ประชาชนท่ีมารับบริการ ท่ีได้รับ พัฒนาให้เป็นองค์กร และวิชาการ

ได้รับความรู้ ความรู้ แห่งการเรียนรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดท าโปรแกรมระบบ เพ่ือลดข้ันตอนในการ มีระบบบริหารจัดการ - 480,000 - - - ร้อยละของ  -สามารถลดข้ันตอน ส านักการ

บริหารจัดการใบอนุญาต ปฏิบัติงาน และลดการ ใบอนุญาตผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติงานและ สาธารณสุขและ

ผู้ประกอบการ ใช้เอกสาร จ านวน 1 ระบบ มีความ ลดการใช้เอกสารได้ ส่ิงแวดล้อม

พึงพอใจใน มากข้ึน งานสุขาภิบาล

การรับบริการ  -ผู้ประกอบการมีความ และอนามัย

พึงพอใจในการรับบริการ ส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาบริการเพ่ือ  -เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในด้าน ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน 8,268,000 8,562,000 8,562,000 8,562,000 8,617,000 ร้อยละของ  -ค่าใช้จ่ายด้าน ส านักการ

รักษาความสะอาด สวัสดิการของเทศบาล เก็บขนขยะมูลฝอยบริเวณ ข้ันตอนการ สวัสดิการลดลง สาธารณสุข

(เก็บขนขยะมูลฝอย)  -เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ถนน ทางเท้า และท่ี ปฏิบัติงานท่ีมี  -เทศบาลลดข้ันตอน และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองจันทบุรี การให้บริการสาธารณะของ สาธารณะประโยชน์ ในเขต ประสิทธิภาพ เก่ียวกับการปฏิบัติ งานรักษา

(แผนชุมชนย่อยท่ี 11) เทศบาลและเพ่ือความ ทศบาลเมืองจันทบุรี พ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน งาน ส่งผลให้การ ความสะอาด

สะอาดของชุมชน ปีละ 10.25 ตารางกิโลเมตร ปฏิบัติงานมี

 -เพ่ือให้เอกชน องค์กร ประสิทธิภาพมากข้ึน

เอกชน และประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการภาครัฐ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 จ้างเหมาบริการเพ่ือ  -เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในด้าน ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน 5,416,000 5,610,000 5,610,000 5,610,000 6,447,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความ ส านักการ

ท าความสะอาดถนน สวัสดิการของเทศบาล เข้ามาด าเนินการท าความ ประชาชนท่ี พึงพอใจในการท า สาธารณสุข

ทางเท้า ท่ีหรือทาง  -เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ สะอาดถนน ทางเท้า ท่ีหรือ เกิดความ ความสะอาดถนน และส่ิงแวดล้อม

สาธารณประโยชน์ การให้บริการสาธารณะของ ทางสาธารณประโยชน์ใน พึงพอใจใน ทางเท้า ท่ีหรือทาง งานรักษา

(แผนชุมชนย่อยท่ี 11) เทศบาลและเพ่ือความ เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี การท าความ สาธารณประโยชน์ ความสะอาด

สะอาดของชุมชน  -ปี 2561-2564 ระยะทาง สะอาดถนน มีร้อยละ 80 ของ

 -เพ่ือให้เอกชน องค์กร   17,000 เมตร ทางเท้า ท่ีหรือ ประชากรท้ังหมด

เอกชน และประชาชน  -ปี 2565 ระยะทาง ทางสาธารณ

เข้ามามีส่วนร่วมในการ   19,500 เมตร ประโยชน์

บริหารจัดการภาครัฐ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 จ้างเหมาบริการยาม เพ่ือดูแลรักษาความ ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 912,000 912,000 912,000 912,000 912,000 ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

ดูแลรักษาความ ปลอดภัยในสวนสาธารณะ ยาม เพ่ือดูแลรักษาความ ประชาชน ปลอดภัย งานสวนสาธารณะ

ปลอดภัยในสวน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ปลอดภัยในสวนสาธารณะ ปลอดภัย 2.ทรัพย์สินของทาง

สาธารณะสมเด็จ มหาราชและสวนสาธารณะ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ราชการปลอดภัย

พระเจ้าตากสิน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มหาราช และสวนสาธารณะ

มหาราชและสวน (พระยืน) เฉลิมพระเกียรติ ร.9

สาธารณะเฉลิม (พระยืน) ปีละ 4 คน

พระเกียรติ ร.9

(พระยืน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 วางท่อระบบจ่ายน้ า เพ่ือรดน้ าพืชพันธ์ุไม้ ท าการวางท่อระบบจ่ายน้ า - 2,832,000 - - - ร้อยละท่ี 1.ท าให้พืชพันธ์ุไม้ กองช่าง

รดพืชพันธ์ุไม้ บริเวณ บริเวณเกาะกลางถนน รถพืชพันธ์ุไม้ บริเวณ พืชพันธ์ุไม้ เจริญงอกงาม งานสวนสาธารณะ

เกาะกลางถนน ให้เจริญงอกงาม เกาะกลางถนน (ระยะท่ี 2) เห่ียวแห้ง 2.ท าให้พืชพันธ์ุไม้

(ระยะท่ี 2) ถนนท่าแฉลบ เร่ิมต้ังแต่ ตายลดลง เห่ียวแห้งตายลดลง

เกาะกลางหน้าธนาคาร

กรุงไทย (สาขาจันทบุรี)

ถึงหน้าส านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

ความยาวประมาณ 1,800

เมตร ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมือง

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงและซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงอาคาร ท าการเปล่ียนกระเบ้ือง - - 2,970,000 - - ร้อยละของ อาคารเฉลิม กองช่าง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มุงหลังคา, เปล่ียนฝ้าเพดาน อาคารได้รับ พระเกียรติ ร.9 ฝ่ายแบบแผน

ร.9 และห้องน้ า ให้สวยงาม และพร้อม ภายนอก-ภายใน, ทาสีผนัง การปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง และก่อสร้าง

สาธารณะ บริการประชาชน อาคาร ภายนอก-ภายใน, ให้สวยงามพร้อม

(ชุมชนย่อยท่ี 8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า, ระบบ บริการประชาชน

ประปา-สุขาภิบาล, งานทางเดิน

ค.ส.ล.รอบอาคาร, งานปรับปรุง

ภูมิทัศน์ ฯลฯ เป็นอาคาร ค.ส.ล.

ช้ันเดียว ขนาดความกว้าง 26.00

ม. ความยาว 32.00 ม. และ

ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ

ท าการทาสีอาคารภายนอก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ภายใน, ทาสีผ้าเพดาน, เปล่ียน

ผนังก้ันห้องน้ าส าเร็จรูป,

เปล่ียนหลอดไฟ และอุปกรณ์

ไฟฟ้า ตามรูปแบบและรายการ

กองกองช่าง เทศบาลเมือง

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและทัศน เพ่ือให้คณะกรรมการ จัดอบรมและทัศนศึกษา 1,100,000 1,100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ

ศึกษาดูงานคณะ ชุมชนและท่ีปรึกษา ดูงานนอกสถานท่ีให้แก่ ผู้เข้ารับการ และท่ีปรึกษาคณะ สังคม

กรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน อบรมเข้าใจ กรรมการชุมชนเข้าใจ งานพัฒนาชุมชน

และท่ีปรึกษาคณะ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บทบาท ในบทบาทและหน้าท่ี

กรรมการชุมชน ในบทบาทและหน้าท่ี ชุมชน ท้ัง 16 ชุมชน หน้าท่ีของ ของตนเอง ให้ความ

ในเขตเทศบาลเมือง ของตนเอง ตนเอง ร่วมมือกับเทศบาล

จันทบุรี เมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา เพ่ือจัดกิจกรรมท าบุญ คณะกรรมการชุมชนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ

ประจ าปี ชุมชนท้ัง 16 ชุมชน และ ประชาชนร่วมกับเทศบาล การจัด ข้าราชการ เอกชน สังคม

กิจกรรมพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมท าบุญชุมชนท้ัง กิจกรรม และประชาชนท่ีมี งานพัฒนาชุมชน

เพ่ือถวายเป็น 16 ชุมชน และพัฒนาฯ วันพัฒนา ส่วนร่วมในกิจกรรม

พระราชกุศล ปีละ 1 คร้ัง วันพัฒนาประจ าปี

3 จัดท าแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือให้คณะกรรมการ จัดการฝึกอบรมคณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ี คณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการ

ชุมชน มีความรู้ความ กรรมการชุมชนท้ัง 16 เข้ารับการ มีความรู้ความเข้าใจ สังคม

เข้าใจในการจัดท าแผน ชุมชน ในการจัดท าแผน อบรมท่ีได้ ในการจัดท าแผน งานพัฒนาชุมชน

ชุมชนของตนเอง ชุมชนของตนเอง รับความรู้ ชุมชนของตนเอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การจัดเก็บข้อมูลความ จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน ชุมชนมีข้อมูลความ กองสวัสดิการ

จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พ้ืนฐานในชุมชน เพ่ือน า พ้ืนฐานในชุมชนท้ัง 16 ข้อมูล จ าเป็นพ้ืนฐานไว้ สังคม

ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ ชุมชน พ้ืนฐานท่ี ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ งานพัฒนาชุมชน

ประโยชน์ในการพัฒนา จัดเก็บได้ ในการพัฒนาชุมชน

ชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาบริการคนงาน -เพ่ือให้เอกชน/องค์กร ด าเนินการจ้างเหมาเอกชน 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ร้อยละของ เทศบาลลดข้ันตอน ส านักการ

ประจ าโรงฆ่าสัตว์ เอกชนและประชาชน ให้บริการคนงานประจ า ข้ันตอนการ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน สาธารณสุขและ

เข้ามามีส่วนร่วมในการ โรงฆ่าสัตว์ ปฏิบัติงานใน ปฏิบัติงานท่ีมี ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการภาครัฐ โรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมากข้ึน งานสัตวแพทย์

-เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์ของเทศบาล เพ่ิมข้ึน

การปฏิบัติงานและการให้ เมืองจันทบุรี 

บริการประชาชนดีย่ิงข้ึน จ านวน 1 แห่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนค่าอาหาร เพ่ือสนับสนุนอาหาร สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน 28,900,000 28,900,000 28,900,000 28,900,000 28,900,000 ร้อยละของ นักเรียนได้รับประทาน ส านักการศึกษา

กลางวัน กลางวันให้เด็กนักเรียน ให้แก่โรงเรียนและสถาน นักเรียนท่ีได้ อาหารครบทุกหมู่ งานบริหารท่ัวไป

ได้รับประทานอาหาร รับเล้ียงเด็ก ปีละ 4 แห่ง ได้แก่ รับประทาน เก่ียวกับการศึกษา

ครบทุกหมู่  -โรงเรียนสฤษดิเดช อาหารครบ (โรงเรียนและ

 -โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ทุกหมู่ สถานรับเล้ียง

 -โรงเรียนสังกัดกองบัญชา เด็ก จ านวน

การต ารวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง)

 -สถานรับเล้ียงและพัฒนา

เด็กเนินเอฟเอ็ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน อุดหนุนงบประมาณให้การ - 500,000 - - - จ านวน ประชาชนในชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนย่อยท่ี 10 ย่อยท่ี 10 มีน้ าประปาใช้ ประปาท าการขยายเขตประปา ครัวเรือนท่ีมี ย่อยท่ี 10 มีน้ า งานบริหารงาน

(ข้อเสนอจากประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายใน ชุมชนย่อยท่ี 10 บริเวณหน้า น้ าประปาใช้ ประปาใช้ และลด ท่ัวไปเก่ียวกับสร้าง

ชุมชนย่อยท่ี 10) ครัวเรือน สทร.4 ซอย 5 และซอย 6 ภาระค่าใช้จ่ายใน ความเข้มแข็งของ

ถนนเทศบาลพัฒนา ระยะทาง ครัวเรือน ชุมชน

400 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองจันทบุรี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ิมศักยภาพในการ เพ่ือให้ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ในเขตเทศบาลเมือง ให้แก่ท่ีท าการปกครอง ผู้เสพและ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาล

ยาเสพติด ของ ศพส. จันทบุรี และจังหวัด จังหวัด (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) ผู้ค้ายาเสพติด จันทบุรี และจังหวัด งานธุรการ

จ.จันทบุรี จันทบุรี มีจ านวนลดลง เพ่ือด าเนินการตามแผน ท่ีมีจ านวน จันทบุรีลดลง (ศอ.ปส.

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน ลดลง จ.จันทบุรี)

เอาชนะยาเสพติด 

ปีละ 1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองจันทบุรี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนให้ อสม. สนับสนุนงบประมาณให้ 112,500 112,500 112,500 112,500 - ร้อยละของ ประชากรได้รับการดูแล ส านักการ

สาธารณสุขมูลฐาน สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประชากรท่ี สุขภาพจาก อสม. สาธารณสุขและ

ในชุมชน ครอบครัว และคนใน ชุมชน (ศสมช.) แห่งละ ได้รับการดูแล ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ชุมชนได้อย่างมี 7,500 บาท ปีละ 16 แห่ง สุขภาพจาก งานสุขภาพ

ประสิทธิภาพ อสม. ภาคประชาชน

(ศูนย์

สาธารณสุข

มูลฐาน

15 ชุมชน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 พระราชด าริด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ สนับสนุนงบประมาณให้ - 320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละของ คณะกรรมการชุมชน ส านักการ

สาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนจัด ชุมชน (ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ชุมชนมีการ มีส่วนร่วมในการจัดท า สาธารณสุขและ

ท าโครงการพระราชด าริ จัดท าโครงการพระราชด าริ จัดท า โครงการพระราชด าริ ส่ิงแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ปีละ 16 โครงการ ด้านสาธารณสุขได้อย่าง งานสุขภาพ

แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท พระราชด าริ มีประสิทธิภาพ ภาคประชาชน

ด้าน (คณะ

สาธารณสุข กรรมการ

ชุมชน

16 แห่ง)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ควบคุมโรคขาดสาร เพ่ือให้ประชาชนมี สนับสนุนงบประมาณให้ 60,000 - - - - ร้อยละของ ประชากรในชุมชนได้รับ ส านักการ

ไอโอดีนของสมเด็จ ความรู้เร่ืองโรคขาดสาร ชุมชน (ชุมชนย่อยท่ี 1-12) ประชากร ความรู้เร่ืองโรคขาดสาร สาธารณสุข

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ไอโอดีน แห่งละ 5,000 บาท ในชุมชนได้ ไอโอดีน และส่ิงแวดล้อม

สยามบรมราชกุมารี จ านวน 12 แห่ง รับความรู้ งานสุขภาพ

เร่ืองโรค ภาคประชาชน

ขาดสาร (คณะ

ไอโอดีน กรรมการ

ชุมชน

12 แห่ง)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงภาวะโภชนาการ เพ่ือให้เด็กอายุแรกเกิด สนับสนุนงบประมาณให้ 60,000 - - - - ร้อยละของ เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี ส านักการ

และสุขภาพเด็กของ 6 ปี มีการเจริญเติบโต ชุมชน (ชุมชนย่อยท่ี 1-12) เด็กอายุ มีการเจริญเติบโตสมวัย สาธารณสุข

สมเด็จพระเทพรัตน- สมวัย แห่งละ 5,000 บาท แรกเกิด - และส่ิงแวดล้อม

ราชสุดาฯ สยามบรม จ านวน 12 แห่ง 6 ปี มีการ งานสุขภาพ

ราชกุมารี เจริญเติบโต ภาคประชาชน

สมวัย (คณะ

กรรมการ

ชุมชน

12 แห่ง)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 รณรงค์และแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน สนับสนุนงบประมาณให้ 120,000 - - - - ร้อยละของ เยาวชนท่ีเข้ารับการ ส านักการ

ยาเสพติด To be ในการป้องกันและแก้ไข ชุมชน (ชุมชนย่อยท่ี 1-12) เยาวชนท่ี อบรมมีความรู้ในการ สาธารณสุข

number one (ศูนย์ ปัญหายาเสพติดในระดับ แห่งละ 10,000 บาท เข้ารับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/ ครอบครัวและชุมชน จ านวน 12 แห่ง อบรม ยาเสพติด งานสุขภาพ

หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม ป้องกันและ ภาคประชาชน

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา แก้ไขปัญหา (คณะ

สิริวัฒนาพรรณวดี ยาเสพติด กรรมการ

ชุมชน

12 แห่ง)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนองค์กรปกครอง เพ่ืออุดหนุนองค์กร สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 - จ านวน นักกีฬามีความเป็นเลิศ ส านักการศึกษา

ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าภาพ ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่องค์กรปกครอง นักกีฬา ทางด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน งานกีฬาและ

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการ ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าภาพ ท่ีมีความ นันทนาการ

องค์กรปกครองส่วน แข่งขันกีฬานักเรียน จัดการแข่งขันกีฬา เป็นเลิศ (เจ้าภาพกีฬา

ท้องถ่ินแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วน นักเรียนองค์กรปกครอง ทางด้านกีฬา หน่วยงาน

รอบคัดเลือก ระดับภาค ท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ส่วนท้องถ่ินแห่ง เพ่ิมข้ึน องค์กร

ระดับภาคเพ่ือส่งเสริม ประเทศไทยรอบคัดเลือก ปกครองส่วน

ให้นักกีฬามีความ ระดับภาค ปีละ 1 คร้ัง ท้องถ่ิน

เป็นเลิศทางด้านกีฬา ระดับภาค)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสนามฟุตซอล  -เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ท าการปรับระดับพ้ืนดินเดิม - 7,930,000 - - - ร้อยละของ  -เด็ก เยาวชน และ กองช่าง

พร้อมร้ัวตาข่ายเหล็ก ให้เด็ก เยาวชน และ พร้อมเทคอนกรีต ความหนา ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ฝ่ายแบบแผนฯ

จ านวน 2 สนาม ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ร่วม 0.10 เมตร ขนาดความกว้าง มีความ ได้ออกก าลังกายและ

บริเวณสวนสาธารณะ กันออกก าลังกาย ใช้เวลา 24.00 เมตร ความยาว 44.00 พึงพอใจ ใช้เวลาว่างให้เกิด

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ว่างให้เกิดประโยชน์ เมตร จ านวน 2 จุด พ้ืนท่ีรวม ประโยชน์ห่างไกล

ห่างไกลจากอบายมุขและ 2,112.00 ตารางเมตร อบายมุขและส่ิงเสพติด

ส่ิงเสพติด ก่อสร้างร้ัวเหล็กขนาดสูง 3.00  -มีสถานท่ีเพ่ือใช้ใน

 -เพ่ือให้มีสถานท่ีไว้ใช้ใน เมตร ยาว 304.00 เมตร การออกก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

โครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การออกก าลังกายและเล่น ก่อสร้างประตูร้ัวเหล็ก จ านวน และเล่นกีฬาท่ีได้

กีฬาท่ีได้มาตรฐานเกิด 4 ชุด มาตรฐานและเกิด

ความปลอดภัยแก่ ท าการปูพ้ืนสนามแผ่นยาง ความปลอดภัย

ประชาชนในชุมชน สังเคราะห์ หนา 7 มม. ผสม  -ระบบครอบครัวและ

 -เพ่ือเสริมสร้างความ เม็ดยางด าผสมยางธรรมชาติ ชุมชนมีความเข้มแข็ง

เข้มแข็งในระบบครอบครัว ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว มากข้ึน

และชุมชนของประชาชน 44.00 เมตร จ านวน 2 สนาม  -สามารถตอบสนอง

ในพ้ืนท่ี พร้อมตีเส้นสนาม และแก้ไขปัญหาความ

ตามแบบแปลนกองช่าง ต้องการท่ีจ าเป็น

เทศบาลเมืองจันทบุรี เร่งด่วน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างซุ้มเฉลิม 1.เพ่ือเทิดพระเกียรติ ท าการก่อสร้างซุ้มเฉลิม - 1,120,000 - - - ร้อยละของ 1.ประชากรได้มีส่วนร่วม กองช่าง

พระเกียรติสมเด็จ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกียรติสมเด็จ ซุ้มเฉลิม ในการเทิดพระเกียรติใน ฝ่ายแบบแผนฯ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 พระเจ้าอยู่หัว ขนาด พระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2.เพ่ือแสดงออกถึงความ ความกว้าง 6.20 เมตร ท่ีมีความ 2.ประชาชนได้มีส่วนร่วม

จงรักภักดีต่อพระมหา- ความยาว 23.00 เมตร สง่างามสม ในการแสดงออกถึงความ

กษัตริย์ จุดยอดสุด 11.00 เมตร พระเกียรติ จงรักภักดีต่อพระมหา-

3.เพ่ือให้ประชาชนส านึก โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ กษัตริย์

ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมี กรุด้วยไม้พลาสวูด ตาม 3.ประชาชนส านึกใน

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รูปแบบรายการของกรม พระมหากรุณาธิคุณต่อ

โยธาธิการและผังเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์

กระทรวงมหาดไทย

จ านวน 1 ซุ้ม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เตรียมคนเก่ง  -เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ นักเรียนได้พัฒนา ส านักการศึกษา

ทักษะความช านาญด้าน ด้านวิชาการในทุกกลุ่ม นักเรียนท่ีเข้าร่วม ความรู้ มีความพร้อม ร.ร.ท.1

วิชาการทุกกลุ่มสาระการ สาระการเรียนรู้ให้กับ กิจกรรมส่งเสริม ในการแข่งขันด้าน

เรียนรู้ นักเรียน ปีละ 100 คน ทักษะด้านวิชาการ วิชาการ

 -เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียม ในทุกกลุ่มสาระ

ความพร้อมในการแข่งขัน การเรียนรู้

ด้านวิชาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เสริมสร้างความ เพ่ือสร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมทดสอบทางการ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ สามารถสร้างความ ส านักการศึกษา

เข้มแข็งในการพัฒนา ในความส าคัญของการ ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ผลการทดสอบ เข้มแข็งด้านการวัดผล ร.ร.ท.1

คุณภาพการศึกษา วัดผล ประเมินผล และ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระ ทางการศึกษา ประเมินผล เพ่ือการ

การใช้ผลการประเมินใน การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ระดับชาติ ทดสอบทางการศึกษา

การยกระดับการทดสอบ ปีละ 400 คน ข้ันพ้ืนฐาน ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

ทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ของ (O-NET)

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนใน

ทุกกลุ่มสาระ

เพ่ิมข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ส่งเสริมและพัฒนา  -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ นักเรียนสามารถอ่าน ส านักการศึกษา

ทักษะทางภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี พัฒนาทักษะทางภาษาไทย นักเรียนช้ัน และเขียนพยัญชนะ ร.ร.ท.1

1-3 อ่านออก เขียนได้ ให้กับนักเรียน ปีละ 1,800 ประถมศึกษา ไทยและสระได้ดี และ

 -เพ่ือให้นักเรียนใช้ คน ปีท่ี 1-3 ท่ี คล่องข้ึน จากท่ีผ่านมา

ภาษาไทยได้ถูกต้องตาม สนใจเร่ือง และเขียนไม่ได้

หลักภาษา การอ่านและ

 -เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ เขียนภาษาไทย

การเรียนวิชาภาษาไทย

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 รักการอ่าน  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับ  -จัดกิจกรรมรักการอ่าน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษา

สาระนุกรมไทย ความรู้จากการอ่านหนังสือ หนังสือสารานุกรมไทย นักเรียนท่ีเข้า จากการอ่านหนังสือ ร.ร.ท.1

สารานุกรมไทยส าหรับ ส าหรับเยาวชนฯ ให้กับ ร่วมกิจกรรม สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนฯ นักเรียน ปีละ 15 คน รักการอ่าน เยาวชนฯ

 -เพ่ือส่งนักเรียนเข้าร่วม  -ส่งตัวแทนนักเรียนเข้า หนังสือสารา

การแข่งขันตอบค าถาม ร่วมแข่งขันตอบค าถาม นุกรมไทย

สารานุกรมไทยส าหรับ สารานุกรมไทยส าหรับ ส าหรับ

เยาวชนฯ เยาวชนฯ ระดับละ 3 คน เยาวชนฯ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อ่านสร้างสุขใน เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการ จัดกิจกรรมแข่งขันการอ่าน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ นักเรียนมีความใฝ่รู้ ส านักการศึกษา

สถานศึกษา อ่านและการใช้ห้องสมุด ปีละ 1 คร้ัง นักเรียนท่ีเข้า จากการอ่านและใช้ ร.ร.ท.2

ของนักเรียน ร่วมกิจกรรม บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน

ส่งเสริมการอ่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้กับ ส ารวจและติดตามเย่ียม ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ มารดาและทารก ส านักการ

แม่และเด็ก ประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก บ้านหญิงต้ังครรภ์ มารดา/ มารดาและ หลังคลอด ได้รับการ สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 6) ทารกหลังคลอด ปีละ ทารกหลัง เย่ียม 3 คร้ัง ส่ิงแวดล้อม

100 คน คลอดได้รับการ ตามเกณฑ์ งานส่งเสริม

ดูแลครบ 3 สุขภาพ

คร้ัง ตาม

เกณฑ์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม เพ่ือลดปัญหาสุขภาพของ -ตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนัก ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ -ร้อยละของ -เด็กอายุ 6-14 ปี ได้ ส านักการ

วัยเรียน เด็กกลุ่มวัยเรียน วัดส่วนสูง เด็กอายุ 6-14ปี เด็กอายุ 6-14 รับการตรวจสุขภาพ สาธารณสุขและ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ปีละ 13 โรงเรียน ปี ท่ีได้รับการ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ส่ิงแวดล้อม

-สุ่มตรวจภาวะโลหิตจาง ตรวจสุขภาพ -เด็กประถมศึกษา งานส่งเสริม

ในนักเรียนประถมศึกษา ช่ังน้ าหนัก ได้รับการตรวจหา สุขภาพ

ปีละ 5 โรงเรียน วัดส่วนสูง ภาวะโลหิตจาง

-ร้อยละของ

เด็กประถม

ศึกษา ได้รับ

การตรวจหา

ภาวะโลหิตจาง

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี -ส ารวจและบันทึกข้อมูล ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ ส านักการ

ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ ท้ังร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ี มาตรฐานผู้สูงอายุ สาธารณสุขและ

พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน -จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ สุขภาพพึงประสงค์ ส่ิงแวดล้อม

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ผู้สูงอายุสุขภาพพึง ประจ าปี ตรวจสุขภาพ มาตรฐาน งานส่งเสริม

ประสงค์ ช่องปาก ตรวจคัดกรอง ผู้สูงอายุ สุขภาพ

สุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพ

เฉพาะโรค ป้องกันโรค พึงประสงค์

การเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการ ปีละ 16 ชุมชน

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ท าอย่างไรให้ลูกฟันดี เพ่ือให้ผู้ปกครองเห็นความ ให้ค าแนะน าผู้ปกครอง ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ รัอยละของ ผู้ปกครองท่ีเห็นความ ส านักการ

(แผนชุมชนย่อยท่ี 9) ส าคัญในการดูแลรักษา ท่ีพาลูกมาฉีดวัคซีน ผู้ปกครองท่ีน า ส าคัญในการดูแลรักษา สาธารณสุขและ

ความสะอาดของฟันน้ านม ท้ัง 16 ชุมชน ทุกปี ลูกมาฉีดวัคซีน ความสะอาดของฟัน ส่ิงแวดล้อม

และอัตราการเกิดโรคใน ได้รับค าแนะน า น้ านม ร้อยละ ๘๐ งานทันต

ช่องปาก ของผู้ปกครองท่ีพา สาธารณสุข

ลูกมาฉีดวัคซีนท้ังหมด

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กิจกรรม 5 ส เพ่ือให้สถานท่ีท างานมี หน่วยงานของเทศบาล ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ เทศบาลเมืองจันทบุรีมี ส านักปลัดเทศบาล

ความสะดวกคล่องตัว ด าเนินการกิจกรรม พนักงานท่ี สถานท่ีปฏิบัติงานสะอาด งานธุรการ

ในการปฏิบัติงาน และ 5 ส ปีละ 12 คร้ัง เกิดความ สะดวก คล่องตัว และเกิด

เสริมสร้างการท างาน พึงพอใจต่อ ความสามัคคีในการท างาน

เป็นทีม สถานท่ี ร่วมกันเป็นทีม

ปฏิบัติงาน

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ท่ี

เทศบาลเมืองจันทบุรี

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอาสาท า เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใน โดยหาอาสาสมัครของ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จ านวนผู้เข้า บุคลากรในองค์กรได้ ส านักปลัดเทศบาล

ความดี การรักษาความสะอาด แต่ละหน่วยงานมาท า โครงการ แสดงถึงความเสียสละ งานการเจ้าหน้าท่ี

และเพ่ือสร้างโอกาสใน ความสะอาดภายใน และความสามัคคี ดูแล

การเสียสละและความ ส านักงานเทศบาล โดย หน่วยงานร่วมกัน

สามัคคีในองค์กร ผลัดเปล่ียนหมุนเวียน

ไปตามแต่ละหน่วยงาน

ปีละ 18 คร้ัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ห้ิวป่ินโตเข้าวัดใน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน ประชาสัมพันธ์ให้ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จ านวนผู้เข้า บุคลากรมีจิตส านึกในการ ส านักปลัดเทศบาล

วันพระ เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน เทศบาล ร่วมโครงการ ส่งเสริมพุทธศาสนาและ งานการเจ้าหน้าท่ี

พนักงานจ้าง ท านุบ ารุง ลูกจ้างประจ า พนักงาน ลดผ่อนคลายความเครียด

พุทธศาสนาและ ลด จ้าง จัดอาหารคาวหวาน ความเม่ือยล้าจากการ

ผ่อนคลายความเครียด ไปวัดในเขตเทศบาล ท างานรวมท้ังยังได้พบ

และความเม่ือยล้าจาก ในวันพระ ปีละ 18 คร้ัง ปะพูดคุยกัน ท ากิจกรรม

การท างาน ร่วมกัน

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ให้บริการข้อมูลแผนท่ี เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ค าปรึกษาแนะน า - ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ให้บริการได้ ผู้มารับบริการมีความรู้ ส านักการคลัง

ภาษีและทะเบียน ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ แผนท่ีภาษีและทะเบียน ร้อยละ 80 ความเข้าใจและสามารถ ฝ่ายแผนท่ีภาษี

ทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินแก่ ทรัพย์สิน จากจ านวน น าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ และทะเบียน

หน่วยงานต่างๆ ท้ัง ปี พ.ศ.2562 ได้ 60 คร้ัง คร้ังของ ประกอบการด าเนินงาน ทรัพย์สิน

ภายในและภายนอก ปี พ.ศ.2563 ได้ 65 คร้ัง เป้าหมาย ได้เป็นอย่างดี

ปี พ.ศ.2564 ได้ 70 คร้ัง

ปี พ.ศ.2565 ได้ 70 คร้ัง

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดเวรการให้บริการ เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ ให้บริการข้อมูลแผนท่ี - ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ด าเนินการ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ส านักการคลัง

ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ ภาษีและทะเบียน ได้ร้อยละ70 สามารถให้บริการได้ ฝ่ายแผนท่ีภาษี

ทะเบียนทรัพย์สินช่วง ในช่วงเวลาพักกลางวัน ทรัพย์สินช่วงพักกลางวัน ของข้อมูลท่ี รวดเร็วย่ิงข้ึน และทะเบียน

พักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.) เป็นระยะเวลา ปีละ 4 ขอรับบริการ ทรัพย์สิน

เดือน (ม.ค. - เม.ย.)

6 การจัดเก็บภาษีป้าย เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีป้าย จัดเก็บภาษีป้ายผู้อยู่ใน ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บภาษีป้าย ส านักการคลัง

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ข่ายช าระภาษีตามบัญชี ป้ายเพ่ิมข้ึน ได้ถูกต้องครบถ้วนและ งานผลประโยชน์

ตลอดจนสามารถติดตาม แบบ ก.ค.1 ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1% เป็นธรรมแก่ผู้ช าระภาษี

เร่งรัดจัดเก็บได้อย่าง

ถูกต้องตามข้ันตอนและ

เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 การจัดเก็บภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ - - - จัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บภาษี ส านักการคลัง

โรงเรือนและท่ีดิน โรงเรือนและท่ีดินมี ท่ีดินผู้อยู่ในข่ายช าระ โรงเรือนและ โรงเรือนและท่ีดิน ได้ งานผลประโยชน์

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ภาษีตามบัญชีแบบ ท่ีดินเพ่ิมข้ึน ถูกต้อง ครบถ้วนและ

ตลอดจนสามารถติดตาม ก.ค.1 ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1% เป็นธรรมแก่ผู้ช าระภาษี

เร่งรัดจัดเก็บได้อย่าง

ถูกต้องตามข้ันตอนและ

เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในข่าย

รับช าระภาษี

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การจัดเก็บภาษีท่ีดิน เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีท่ีดินและ - - ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บภาษี ส านักการคลัง

และส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมี ส่ิงปลูกสร้างผู้อยู่ในข่าย ท่ีดินและ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ได้ งานผลประโยชน์

ประสิทธิภาพมากข้ึน ช าระภาษีตามบัญชี ส่ิงปลูกสร้าง ถูกต้อง ครบถ้วนและ

ตลอดจนสามารถติดตาม แบบ ก.ค.1 ปีละ 1 คร้ัง เพ่ิมข้ึน เป็นธรรมแก่ผู้ช าระภาษี

เร่งรัดจัดเก็บได้อย่าง ปีละ 1%

ถูกต้องตามข้ันตอนและ

เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในข่าย

รับช าระภาษี

ท่ี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ส ารวจตรวจสอบ เร่งรัด เพ่ือส ารวจตรวจสอบข้อมูล เร่งรัด ติดตาม จัดเก็บ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละ 80 เทศบาลสามารถเร่งรัด ส านักการคลัง

และติดตามจัดเก็บภาษี ผู้ท่ีอยู่ในข่ายช าระภาษี ภาษีผู้ท่ีอยู่ในข่ายช าระ ของการเร่งรัด ติดตามจัดเก็บภาษีผู้ท่ีอยู่ งานพัฒนารายได้

ท้องถ่ินผู้ท่ีอยู่ในข่าย ท้องถ่ินในเขตเทศบาล ภาษีท้องถ่ิน แต่ยังไม่เคย ติดตามการ ในข่ายช าระภาษีแต่ยัง

ช าระภาษีท่ียังไม่เคย เมืองจันทบุรี ในรายท่ีไม่ ย่ืนช าระภาษี ปีละ จัดเก็บภาษี ไม่เคยย่ืนช าระภาษี

ย่ืนช าระภาษี เคยย่ืนช าระภาษี 1 คร้ัง

10 ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลบ้านปิดใน ส ารวจข้อมูลโรงเรือนปิด ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละ 80 ข้อมูลโรงเรือนปิดตาม ส านักการคลัง

โรงเรือนปิดของผู้มา ทะเบียนทรัพย์สินท่ีอยู่ใน จากทะเบียนทรัพย์สิน ของจ านวน ทะเบียนทรัพย์สินผู้อยู่ใน  -ฝ่ายแผนท่ีภาษีฯ

ย่ืนแบบช าระภาษี ข่ายช าระภาษีได้รับการ ท่ีแนบพร้อมแบบย่ืน ทะเบียน ข่ายช าระภาษีมีความ  -ฝ่ายพัฒนารายได้

ตรวจสอบ แสดงรายการ เพ่ือภาษี ทรัพย์สินผู้ย่ืน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง แบบ ภ.ร.ด.2 ย่ิงข้ึน

ปีละ 1 คร้ัง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 คลินิกกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป ให้ค าปรึกษาในข้อ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จ านวนผู้ท่ีมา  -ผู้มาขอรับบริการมี กองวิชาการ

และเจ้าหน้าท่ีของ กฎหมายต่างๆ แก่ ขอรับค า ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และแผนงาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชาชนท่ัวไป ปรึกษา ระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง งานนิติการ

หรือหน่วยงานราชการอ่ืน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ข้อกฎหมาย ราชการ

ปรึกษาหารือในข้อ เมืองจันทบุรี และ  -สามารถแก้ไขปัญหาหรือ

กฎหมายหรือแนวทาง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ช่วยเหลือปัญหาข้อ

ปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานราชการ กฎหมายแก่ผู้มาขอรับ

อ่ืน ในวันและเวลา บริการได้

ราชการ ปีละ 100 คร้ัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กฎหมายน่ารู้ เพ่ือให้ประชาชนในเขต ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จ านวนคร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เทศบาลฯ มีความรู้ความ ต่างๆ แก่ประชาชน ของการ เมืองจันทบุรี มีความรู้ และแผนงาน

เข้าใจในกฎหมายต่างๆ ผ่านเสียงไร้สาย ออกเสียง ความเข้าใจในกฎหมาย งานนิติการ

ผ่านเสียงไร้สาย ปีละ 12 คร้ัง ไร้สาย ต่างๆ

13 สัมมนาให้ความรู้ใน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ ให้ความรู้ข้อกฎหมาย ไม่ใช้งบฯ - - - ไม่ใช้งบฯ จ านวน เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมือง กองวิชาการ

การด าเนินการทาง เทศบาลเมืองจันทบุรี มี ระเบียบท่ีใช้ในการ เจ้าหน้าท่ี จันทบุรีมีความเข้าใจใน และแผนงาน

กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจข้อ ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี เทศบาล ข้อกฎหมาย ระเบียบ งานนิติการ

กฎหมาย ระเบียบในการ เทศกิจ จ านวน 1 คร้ัง เมืองจันทบุรี วิธีปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติราชการ ท่ีได้รับความรู้

เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บทความทางกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนในเขต ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จ านวนคร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการ

เทศบาลฯ มีความรู้ความ ต่างๆ แก่ประชาชน ในการพิมพ์ เมืองจันทบุรี มีความรู้ และแผนงาน

เข้าใจในกฎหมายต่างๆ ปีละ 6 คร้ัง เผยแพร่ ความเข้าใจในกฎหมาย งานนิติการ

ต่างๆ

15 ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชากรทราบ ประชาสัมพันธ์ทางจอ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ จ านวนคร้ัง ประชากรทราบก าหนด กองวิชาการ

จัดเก็บรายได้ของ ก าหนดช าระภาษีทุก LED/ประชาสัมพันธ์ ในการ ช าระภาษีทุกประเภท และแผนงาน

เทศบาล ประเภทท่ีเทศบาล ปีละ 30คร้ัง โดยรถ/ ประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูล

(ชุมชนย่อยท่ี 1-16) ด าเนินการจัดเก็บ เสียงไร้สาย/หนังสือพิมพ์/ ข่าวสาร ฯ

สถานีวิทยุ/เคเบิล

งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส ารวจความพึงพอใจ เพ่ือวัดความพึงพอใจ วัดความพึงพอใจการให้ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ร้อยละของ ทราบความพึงพอใจของ ส านักการ

ต่อการให้บริการ คุณภาพบริการของ บริการของส านักการ ประชาชนท่ี ประชาชนท่ีมีต่อการให้ สาธารณสุข

ส านักการสาธารณสุข ส านักการสาธารณสุข สาธารณสุข ปีละ 1 คร้ัง เกิดความ บริการของส านักการ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม พึงพอใจต่อ สาธารณสุขและ งานธุรการ

การให้บริการ ส่ิงแวดล้อมท้ังหมด

ของส านักการ

สาธารณสุขฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1.เพ่ือให้มีอาคารเรียน ท าการก่อสร้างอาคารเรียน - 7,648,000 7,648,000 - - จ านวนห้อง 1.มีอาคารเรียนและ ส านักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก เพียงพอต่อจ านวน 3 ช้ัน 8 ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง เรียนท่ี สถานท่ีท ากิจกรรม งานกิจการ

วัดป่าคลองกุ้ง นักเรียน ปีละ 1 อาคาร เพียงพอ เพียงพอต่อจ านวน นักเรียน

2.เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการ ส าหรับ นักเรียน

ท ากิจกรรมของเด็กเล็ก นักเรียน 2.มีอาคารเรียนท่ี

เพ่ิมข้ึน แข็งแรงทนทาน

3.เพ่ือจัดสร้างอาคาร ปลอดภัย

เรียน และส่ิงแวดล้อม 3.มีบรรยากาศใน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการ สุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา

   แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ให้ทันสมัยและเอ้ือต่อ การเรียนการสอน

การเรียนรู้ ดีข้ึนและปลอดภัย

4.เพ่ือให้อาคารเรียนมี

สภาพพร้อมส าหรับการ

เรียนการสอน

5.เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีการท า

กิจกรรมและเกิดความ

ปลอดภัยต่อนักเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร - 12,717,000 - - - ร้อยละของ 1.ท าให้ประชาชน กองช่าง

แผ่นดินทอง 4 ถนนแผ่นดินทอง 4 และ ประชาชนท่ี เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ก่อสร้างทางเท้าพร้อมระบบ เดินทาง 2.ท าให้ลดการเกิด

ไฟฟ้าแสงสว่าง โดยท าการ สะดวก อุบัติเหตุ

ปูผิวจราจรแบบพารา 3.เพ่ือพัฒนาและ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ยกระดับคุณภาพชีวิต

เฉล่ีย 10.90 ม. ความยาวรวม ของประชาชนท่ีอาศัย

413.00 ม. ความหนา 0.05 อยู่ในบริเวณดังกล่าว

เมตร และปูผิวจราจรพารา ให้ดีข้ึน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ

หน้าโรงฆ่าสัตว์ ความกว้าง

เฉล่ีย 14.75 ม. ความยาว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34.00 ม. ความหนา 0.05 ม.

คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

5,000 ตร.ม. และก่อสร้าง

ทางเท้า ค.ส.ล. ความกว้าง

3.20-3.30 ม. ความยาว

773.00 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,512.00 ม. และ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

จ านวน 34 ชุด ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร ปูผิว - - 5,631,000 - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ถนนมหาราช (ระยะท่ี1) จุดเร่ิมต้นหน้าศูนย์พัฒนา เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 7) เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง จุดส้ินสุด สะดวก อุบัติเหตุ

ทางแยกสะพานภิญญสาสน์

มีความหนา 0.05 เมตร

ความกว้างเฉล่ีย 9.90-18.35

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ความยาวประมาณ 932 เมตร

หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

13,145 ตารางเมตร พร้อม

ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บนพ้ืนทาง ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

3 ปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร ปูผิว - - 3,084,000 - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ถนนมหาราช (ระยะท่ี2) จุดเร่ิมต้นทางแยกสะพาน เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

ภิญญสาสน์ จุดส้ินสุด บริเวณ สะดวก อุบัติเหตุ

หน้าร้านคนเล่าเพลง 

มีความหนา 0.05 เมตร

ความกว้างเฉล่ีย 13.10-14.20

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ความยาวประมาณ 550 เมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

7,205 ตารางเมตร พร้อม

ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

บนพ้ืนทาง ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

4 ปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร - - 1,490,000 - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

ถนนมหาราช (ระยะท่ี3) จุดเร่ิมต้นบริเวณร้าน เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

(แผนชุมชนย่อยท่ี 7) คนเล่าเพลง จุดส้ินสุดสะพาน สะดวก อุบัติเหตุ

กิจจานนท์ ความหนา 0.05

เมตร ความกว้างเฉล่ีย

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11.70-13.70 เมตร หรือ

ตามสภาพพ้ืนท่ี ความยาว

ประมาณ 255.00 เมตร หรือ

พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

3,404 ตารางเมตร พร้อม

ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย

บนพ้ืนทาง ตามแบบแปลน

กองช่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร - - 3,954,000 - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

พาราแอสฟัลท์ติก ปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

คอนกรีต ถนนมหาราช จุดเร่ิมต้นสะพานกิจจานนท์ เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

ระยะท่ี 4 จุดส้ินสุดแยกศูนย์อัญมณี สะดวก อุบัติเหตุ

(ชุมชนย่อยท่ี 7) ความหนา 0.05 เมตร

ความกว้างเฉล่ีย 13.90-14.15

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ความยาวประมาณ 650.00 

เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 9,204 ตารางเมตร

พร้อมตีเส้นจราจรและ

เคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

6 ปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐาน ท าการปรับปรุงผิวจราจร ปูผิว - - 1,737,000 - - ร้อยละของ 1. ท าให้ประชาชน กองช่าง

พาราแอสฟัลท์ติก พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาชน เดินทางสะดวก งานสาธารณูปโภค

คอนกรีต ถนนมหาราช จุดเร่ิมต้นแยกศูนย์อัญมณี เดินทาง 2. ท าให้ลดการเกิด

ระยะท่ี 5 จุดส้ินสุดแยกโรงแรมอิสเทอร์น สะดวก อุบัติเหตุ

(ชุมชนย่อยท่ี 7) ความหนา 0.05 เมตร

ความกว้างเฉล่ีย 12.30-12.60

เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

ความยาวประมาณ 327.00

เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  สร้างเสริมบริการข้ันพ้ืนฐานด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและอัญมณีสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง

2. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ไม่น้อยกว่า 4,022 ตารางเมตร

พร้อมตีเส้นจราจรและ

เคร่ืองหมายบนพ้ืนทาง

ตามแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แบบ ผ.02/1



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน (มอก.) ระดับประถม 267,500 - - - ร.ร.ท.1

ศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 40 x

ยาว 60 x สูง 67 ซม. หน้าโต๊ะท าจาก

ไม้ยางพาราอัดแน่น โครงโต๊ะท าจาก

เหล็กกลม จ านวน 250 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองจันทบุรี

ท่ี ประเภท

งบประมาณ

แบบ ผ.03



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีนักเรียน (มอก.) ระดับ 180,000 - - - ร.ร.ท.1

ประถมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า

กว้าง 38 x ยาว 38 x สูง 38 ซม.

(จากพ้ืนถึงท่ีรองน่ัง) เก้าอ้ีท าจาก

ท าจากไม้ยางพาราอัดแน่น  

โครงเก้าอ้ีท าจากเหล็กกลม 

จ านวน 250 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน (มอก.) ระดับ 310,000 - - - ร.ร.ท.1

มัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า

กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 76 ซม.

หน้าโต๊ะท าจากไม้ยางพาราอัดแน่น

โครงโต๊ะท าจากเหล็กกลม 

จ านวน 250 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีนักเรียน (มอก.) 187,500 - - - ร.ร.ท.1

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดไม่น้อยกว่า

กว้าง 38 x ยาว 40 x สูง 46 ซม.

(จากพ้ืนถึงท่ีรองน่ัง) เก้าอ้ีท าจาก

ไม้ยางพาราอัดแน่น โครงเก้าอ้ีท าจาก

เหล็กกลม จ านวน 250 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานบุด้วยฟองน้ า 13,000 - - - ร.ร.ท.1

มีพนักพิง มีท่ีท้าวแขนและ

ล้อเล่ือน จ านวน 10 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ 6 ฟุต 200,000 - - - ร.ร.ท.1

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 74 x 

ยาว 183 x สูง 74 ซม.

จ านวน 100 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 145,000 - - - ร.ร.ท.1

อย่างดี เกรด A ขนาด

ไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 45 x

สูง 81 ซม. จ านวน 500 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน 148,000 - - - ร.ร.ท.1

เผยแพร่ เครือข่าย (Network Video

Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 50,000 - - - ร.ร.ท.1

เผยแพร่ แบบ PoE (PoE L2 Switch)

ขนาด 16 ช่อง จ านวน 2

เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย 1,056,000 - - - ร.ร.ท.1

เผยแพร่ แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน

32 ตัว (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 38,000 - - - ร.ร.ท.1

เผยแพร่ (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

จ านวน 4 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 32,000 - - - ร.ร.ท.1

เผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ

1920x1080 พิกเซล ขนาด

40 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 29,000 - - - ร.ร.ท.1

kVA จ านวน 5 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกอาคาร 27,600 - - - ร.ร.ท.1

ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์กล้อง

วงจรปิด จ านวน 4 ตู้

(ต้ังตามราคาท้องตลาด)

(ตามโครงการจ้างเหมาเดินสาย

ระบบติดต้ังกล้องวงจรปิด)

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 49,000 - - - ร.ร.ท.1

คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,900 - - - - ร.ร.ท.1

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

15,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,600 - - - - ร.ร.ท.1

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 64,800 - - - - ร.ร.ท.1

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 85,200 - - - ร.ร.ท.2

1 ชุด  ดังน้ี

1.Power Mixer ก าลังขยาย 1200w. 

โหลด 4 โอห์ม จ านวน 1 เคร่ือง

2.ไมค์ลอยถือคู่ (ปรับความถ่ีได้)

จ านวน 2 ชุด

3.ขาไมค์บูม 3 แฉก (ขาตะเกียบ)

จ านวน 3  ตัว

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.สายโทรศัพท์เดินภายนอก

0.9,1.1 200 เมตร เต็ม จ านวน 2 ขด

5.สายไมค์ สเตอร์ ด า จ านวน 1 ขด

6.ไมค์ สาย จ านวน 2 ตัว

7.หัว XLR ตัวผู้ จ านวน 5 ตัว

8.หัว XLR ตัวเมีย จ านวน 5 ตัว

9.สายสัญญาณ RCA 6P 5mm.

3 เมตร จ านวน 2 เส้น

10.ปล๊ักไมค์โมโน จ านวน 10 ตัว

11.สาย RCA 2P 4mm. 15M.

จ านวน 1 ชุด

12.ตู้ล าโพงพลาสติก 15" 2 ทาง

8 ohms 450w. Peak 1500w.

จ านวน 2 ใบ

13.เคร่ืองเล่น DVD HDMI จ านวน

1 เคร่ือง

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14.ปากฮอร์นเหล่ียม 8x15"

จ านวน 4 ตัว

15.ล าโพงยูนิตฮอร์น 150w.

จ านวน 4 ตัว

16.สายล าโพง ใส 3.9x7.8mm.

ขด 100 เมตร

17.หัวสปีคคอน 4P สีด า จ านวน 4 ตัว

18.สายสัญญาณ RCA2-TRS

จ านวน 1 เส้น

(ราคาตามท้องตลาด)

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 44,000 - - - ร.ร.ท.2

และขนส่ง ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ

จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก 17,000 - - - ร.ร.ท.2

ส่วน แบบติดผนัง (มีระบบ

ฟอกอากาศ) ราคารวมค่า

ติดต้ัง ขนาด 12,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 208,000 - - - ร.ร.ท.2

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวม

ค่าติดต้ัง ขนาด 18,000 บีทียู

จ านวน 8 ตัว (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 40,000 - - - ร.ร.ท.2

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวม

ค่าติดต้ัง ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 1 ตัว (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน (มอก.) ระดับ 107,000 - - - ร.ร.ท.2

ช้ันประถมศึกษา ขนาด

ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว

60 x สูง 67 ซม. หน้าโต๊ะ

ท าจากไม้ยางพาราอัดแน่น

โครงโต๊ะท าจากเหล็กกลม

จ านวน 100 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีนักเรียน (มอก.) 72,000 - - - ร.ร.ท.2

ระดับช้ันประถมศึกษา ขนาด

ไม่น้อยกว่า กว้าง 38 x ยาว 38 x

สูง 38 ซม. (จากพ้ืนถึงท่ีรองน่ัง)

เก้าอ้ีท าจากไม้ยางพาราอัดแน่น 

โครงเก้าอ้ีท าจากเหล็กกลม 

จ านวน 100 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ 100,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว วัดป่าคลองกุ้ง

20 แผ่นต่อนาที จ านวน 1

เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 20,300 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

150x60x75 ซม. จ านวน 7 ตัว วัดป่าคลองกุ้ง

(ราคาตามท้องตลาด)

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเข้ามุม ขนาด 60x60 ซม. 3,100 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) วัดป่าคลองกุ้ง

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีจัดเล้ียง หลังโค้งใหญ่ หุ้มหนัง 37,500 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 25 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) วัดป่าคลองกุ้ง

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 5,800 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

kVA จ านวน 1 เคร่ือง วัดป่าคลองกุ้ง

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนส าหรับประชุม 41,700 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย วัดป่าคลองกุ้ง

 -แผงควบคุมระบบดิจิทัล

จ านวน 1 ชุด

 -ไมค์ประธาน จ านวน 1 ตัว

 -ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม

จ านวน 6 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 392,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เผยแพร่ แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ัง วัดป่าคลองกุ้ง

ภายในอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้

ในงานรักษาความปลอดภัยและ

วิเคราะห์ภาพ จ านวน 8 ตัว

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน 24,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เผยแพร่ เครือข่าย (Network Video วัดป่าคลองกุ้ง

Recorder) แบบ 8 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง 

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย 79,800 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พร้อมไมค์ลอย ขนาดล าโพง 6.5 วัดป่าคลองกุ้ง

น้ิว จ านวน 21 เคร่ือง

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี

งบประมาณ

ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 - - - - ส านักการศึกษา

งานประมวลผล แบบท่ี 1 งานบริหารท่ัวไป

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า เก่ียวกับการศึกษา

19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2,800 - - - - ส านักการศึกษา

800 VA จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารท่ัวไป

(รายละเอียดตามกระทรวง เก่ียวกับการศึกษา

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 12,000 - - - - ส านักการศึกษา

ชนิด LED สี แบบ Network งานบริหารท่ัวไป

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด เก่ียวกับการศึกษา

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000 - - - - ส านักการศึกษา

จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) งานบริหารท่ัวไป

จ านวน 2 เคร่ือง เก่ียวกับการศึกษา

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,600 - - - - ส านักการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง งานบริหารท่ัวไป

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ เก่ียวกับการศึกษา

ก าหนด)

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 24,000 - - - - ส านักการศึกษา

LED สี แบบ Network จ านวน งานบริหารท่ัวไป

2 เคร่ือง (รายละเอียดตามท่ีกระทรวง เก่ียวกับการศึกษา

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 58,000 - - - - ส านักการศึกษา

เผยแพร่ ระดับ XGA ขนาด 4,000 หน่วยศึกษานิเทศก์

ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิงอย่างดี เกรด A - 165,000 - - - ร.ร.ท.2

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x 

ยาว 45 x สูง 81 ซม. จ านวน

500 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง ระดับกลาง มีท่ีท้าวแขน - 21,600 - - - ร.ร.ท.2

ล้อหมุนได้ จ านวน 6 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ 6 ฟุต ขนาด - 110,000 - - - ร.ร.ท.2

ไม่น้อยกว่ากว้าง 60 x ยาว 180 x

สูง 75 ซม. จ านวน 50 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองดนตรีสากล - 1,800,000 - - - ร.ร.ท.2

ประกอบด้วย

1.บีแฟลตทรัมเป็ต

จ านวน 2 เคร่ือง

2.คอร์เนท จ านวน 2 เคร่ือง

3.มาร์ชช่ิง เมลโลโฟน

จ านวน 2 เคร่ือง

4.มาร์ชช่ิง บาริโทน

จ านวน 2 เคร่ือง

5.ทรอมโบน จ านวน 1 เคร่ือง

6.ทูบา มาร์ชช่ิง

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวน 2 เคร่ือง

7.ฟลุ้ท จ านวน 2 เคร่ือง

8.ปิคโคโล จ านวน 1 เคร่ือง

9.บีแฟลตคลาริเน็ท

จ านวน 2 เคร่ือง

10.อัลโต้ แซกโซโฟน

จ านวน 2 เคร่ือง

11.เทเนอร์ แซกโซโฟน

จ านวน 2 เคร่ือง

12.ตู้แอมป์กีตาร์ จ านวน 2 ตู้

13.ตู้แอมป์คีย์บอร์ด

จ านวน 1 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง - 1,288,000 - - - ร.ร.ท.2

และขนส่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

จ านวน 1 คัน (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน (มอก.) ระดับมัธยมศึกษา - 140,000 - - - ร.ร.ท.2

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.

ยาว 60 ซม. สูง 76 ซม. หน้าโต๊ะ

ท าจากไม้ยางพาราอัดแน่น โครงโต๊ะ

ท าจากเหล็ก จ านวน 100 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีนักเรียน (มอก.) ระดับมัธยมศึกษา - 100,000 - - - ร.ร.ท.2

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 ซม.

ยาว 39 ซม. สูง 85 ซม. เก้าอ้ีท าจาก

ไม้ยางพาราอัดแน่น โครงเก้าอ้ี

ท าจากเหล็ก จ านวน 100 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนาม ชุดปราสาท - 320,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปีรามิด ขนาดไม่น้อยกว่า วัดป่าคลองกุ้ง

345 x 550 x 410 ซม.

จ านวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - 94,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ วัดป่าคลองกุ้ง

ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด - 392,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เผยแพร่ เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี วัดป่าคลองกุ้ง

ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร

แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยและ

วิเคราะห์ภาพ จ านวน 8 ตัว

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน - 24,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เผยแพร่ เครือข่าย (Network Video วัดป่าคลองกุ้ง

Recorder) แบบ 8 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

53 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - 17,000 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เผยแพร่ แบบ PoE (PoE L2 Switch) วัดป่าคลองกุ้ง

ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บอุปกรณ์ส าหรับติดต้ังอุปกรณ์ - 2,400 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ตู้ วัดป่าคลองกุ้ง

(ราคาตามท้องตลาด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

55 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA - 5,900 - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม วัดป่าคลองกุ้ง

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง)

56 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด - 14,000 - - - ส านักการศึกษา

(ราคาตามท้องตลาด) งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า - 6,900 - - - ส านักการศึกษา

กว้าง 150 ซม. ยาว 75 ซม. งานบริหารท่ัวไป

สูง 75 ซม. จ านวน 3 ตัว เก่ียวกับการศึกษา

(ราคาตามท้องตลาด)

58 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพับอเนกประสงค์ ท่ีน่ังและ - 15,000 - - - ส านักการศึกษา

พนักพิงบุฟองน้ าหุ้มพลาสติก งานบริหารท่ัวไป

โครงขาและพนักพิง ผลิตจาก เก่ียวกับการศึกษา

เหล็กพ่นสีด า จ านวน 20 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

59 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานมีพนักพิง การ - 17,500 - - - ส านักการศึกษา

ปรับสูง-ต่ าใช้โช๊คชุบโครเมียม งานบริหารท่ัวไป

มีท่ีท้าวแขน ล้อหมุนได้ จ านวน 5 ตัว เก่ียวกับการศึกษา

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน - 30,000 - - - ส านักการศึกษา

ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ หน่วยศึกษานิเทศก์

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

61 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 - 2,500 - - - ส านักการศึกษา

VA จ านวน 1 เคร่ือง หน่วยศึกษานิเทศก์

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

62 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี - 10,000 - - - ส านักการศึกษา

ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/ หน่วยศึกษานิเทศก์

นาที จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน โครงเหล็ก ขนาด - - 48,000 - - ร.ร.ท.1

กว้างไม่น้อยกว่า 123 ซม. ยาว

ไม่น้อยกว่า 67 ซม. สูงไม่น้อยกว่า

75.3 ซม. จ านวน 10 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

64 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โครงเหล็กหน้า - - 24,000 - - ร.ร.ท.1

เมลามีน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 122

122 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 72.2 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จ านวน 5 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีอเนกประสงค์ มีพนักพิง บุนวม - - 34,500 - - ร.ร.ท.1

โครงเหล็ก ขาคาดรูปตัวเอ ขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ยาว

ไม่น้อยกว่า 55 ซม. สูงไม่น้อยกว่า

85 ซม. จ านวน 50 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

66 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวม มีพนักพิง มีท่ีท้าวแขน - - 19,000 - - ร.ร.ท.1

ขาเหล็ก ล้อหมุนได้ ขนาดกว้าง

ไม่น้อยกว่า 57 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า

47 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 105 ซม.

จ านวน 10 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก 2 บาน - - 15,600 - - ร.ร.ท.1

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 152.3 ซม.

ยาวไม่น้อยกว่า 40.6 ซม. สูง

ไม่น้อยกว่า 87.8 ซม. จ านวน 4 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

68 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือนกระจกสูง - - 13,000 - - ร.ร.ท.1

มีกระจกเงาด้านหน้า 2 บาน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 121.8 ซม.

ยาวไม่น้อยกว่า 53.4 ซม. สูง

ไม่น้อยกว่า 183 ซม. จ านวน 2 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - - 42,000 - - ร.ร.ท.1

แบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์

ติดต้ังครบชุด จ านวน 2 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

70 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 - - 10,000 10,000 - ร.ร.ท.1

VA ปีละ 4 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

71 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - - 30,000 - - ร.ร.ท.1

ชนิด Network แบบท่ี 2

(38 หน้า/นาที)

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ ตู้ขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า - - 22,000 - - ร.ร.ท.1

เผยแพร่ 15 น้ิว พร้อมไมโครโฟนแบบ

ไร้สาย จ านวน 2 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

73 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - 68,000 68,000 - ร.ร.ท.2

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ปีละ 4 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

74 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม - - 8,600 8,600 - ร.ร.ท.2

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

Print) ปีละ 2 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 - - 10,000 10,000 - ร.ร.ท.2

VA ปีละ 4 เคร่ือง (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

76 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - 294,000 294,000 - ร.ร.ท.2

เผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1920x1080

พิกเซล ขนาด 55 น้ิว ปีละ 15

เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

77 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี - - 48,500 - - ร.ร.ท.2

และขนส่ง แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เคร่ืองเรือยนต์ เบนซิน ชนิดครีบท้าย 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด ฯ

และขนส่ง หางเสือยาว ขนาด 40 แรงม้า ปีละ งานป้องกัน ฯ

1 เคร่ือง (ราคาตามท้องตลาด)

79 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เบาะลมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 ส านักปลัด ฯ

จากท่ีสูง พร้อมอุปกรณ์ งานป้องกัน ฯ

ปีละ 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

80 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 30,000 - - - ส านักปลัด ฯ

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานป้องกัน ฯ

81 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000 - - - ส านักปลัด ฯ

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด งานป้องกัน ฯ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ปีละ 1 ชุด

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200 - - - ส านักปลัด ฯ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานป้องกัน ฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

83 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 80 x 150 ซม. 5,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานป้องกันฯ

84 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 1,600 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน (ราคาตามท้องตลาด) งานป้องกันฯ

85 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดฟร๊อกแบบปืน ปรับม่านน้ าได้ 60,000  - 60,000  - ส านักปลัด ฯ

ปีละ 1 หัว (ราคาตามท้องตลาด) งานป้องกัน ฯ

86 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 5,000,000 - 5,000,000 - ส านักปลัด ฯ

และขนส่ง เอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ งานป้องกัน ฯ

ปีละ 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - 9,000 - - ส านักปลัด ฯ

เผยแพร่ ขนาดเส้นทแยงมุม 100 น้ิว งานป้องกัน ฯ

จ านวน 1 จอ (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

88 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - 15,000 - - ส านักปลัด ฯ

เผยแพร่ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 งานป้องกัน ฯ

ANSI Lumens จ านวน

1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

89 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - 688,000 - - ส านักปลัด ฯ

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 งานป้องกัน ฯ

ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง

ด้านหลังคนขับ (Cab)

จ านวน 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

90 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน - 94,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (มีระบบ งานป้องกันฯ

ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

91 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน - 28,600 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน งานป้องกันฯ

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

92 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้รางเล่ือน ชนิด 6 ช่อง - 72,000 72,000 72,000 ส านักปลัด ฯ

จ านวน 1 ตู้ งานป้องกัน ฯ

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED - - 2,600 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน ขาวด า (18 หน้า/นาที) งานป้องกันฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

94 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 - - 2,500 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน VA จ านวน 1 เคร่ือง งานป้องกันฯ

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง FIRE PUMP - - 5,457,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน แบบเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง ชนิด งานป้องกัน

Horizontal split case อัตรา

การสูบขนาด 500 GPM. แรงดัน

ไม่น้อยกว่า 110 ม. ขับเคล่ือนด้วย

เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 2 ชุด

(ตามโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิง

ชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพ้ืนท่ี

ชุมชนย่อยท่ี 5 และ 6)

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

96 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าชนิด Vertical mutistage - - 684,800 ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน in line อัตราการสูบขนาด 15 GPM. งานป้องกัน

แรงดันไม่น้อยกว่า 115 ม. (Lock

Pump) จ านวน 2 ชุด

(ตามโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิง

ชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพ้ืนท่ี

ชุมชนย่อยท่ี 5 และ 6)

(ราคาตามท้องตลาด)

97 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุม Enging fire Pump - - 642,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน Control Panel พร้อมอุปกรณ์ งานป้องกัน

ตามมาตรฐาน NFPA20 จ านวน

2 ชุด (ตามโครงการก่อสร้างระบบ

ดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจร

ในพ้ืนท่ีชุมชนย่อยท่ี 5 และ 6)

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

98 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุม Jock Pump Control - - 214,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน Panel พร้อมอุปกรณ์ จ านวน งานป้องกัน

2 ชุด (ตามโครงการก่อสร้างระบบ

ดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจร

ในพ้ืนท่ีชุมชนย่อยท่ี 5 และ 6)

(ราคาตามท้องตลาด)

99 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า Primming Pump - - 577,800 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน แบบ Seage Pump พร้อมตู้ งานป้องกัน

ควบคุมไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด

(ตามโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิง

ชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพ้ืนท่ี

ชุมชนย่อยท่ี 5 และ 6)

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ตู้สายดับเพลิง FIRE HOST - - 1,016,126 - - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน CABIBET ชนิดตู้เหล็ก 2 ช้ัน งานป้องกัน

มีหลังคาและฝากระจกแบบ

Outdoor ขนาดความกว้าง 0.35

เมตร ความยาว 0.80 เมตร ความสูง

1.65 เมตร จ านวน 39 ชุด

(ตามโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิง

ชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพ้ืนท่ี

ชุมชนย่อยท่ี 5 และ 6)

(ราคาตามท้องตลาด)

101 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - - - 94,000 - ส านักปลัดเทศบาล

ภายใน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน งานป้องกันฯ

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน

2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา 9 จ านวน 1 ชุด 10,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

(ราคาตามท้องตลาด) งานธุรการ

103 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานประมวลผล แบบท่ี 1 งานธุรการ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 1 ชุด (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

104 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานธุรการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

105 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดหมุน 15,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) งานเทศกิจ

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

106 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 28,000 28,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

แบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) งานธุรการ

ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดต้ัง

ปีละ 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

107 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 150 x 75 x 75 ซม. งานธุรการ

ปีละ 50 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

108 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัดเทศบาล

แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด งานธุรการ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ปีละ 1 ชุด

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

109 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,500 8,500 8,500 8,500 ส านักปลัดเทศบาล

(INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ งานธุรการ

ขนาด A3 ปีละ 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด) 

110 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200 3,200 3,200 3,200 ส านักปลัดเทศบาล

ปีละ 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานธุรการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

111 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 44,000 44,000 44,000 44,000 ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง แบบเกียร์อัตโนมัติ ปีละ 1 คัน งานธุรการ

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

112 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 896,000 896,000 896,000 896,000 ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 งานธุรการ

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคล่ือน

4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ ปีละ 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

113 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก ขนาดกว้าง 45 ซม. - 290,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ยาว 50 ซม. สูง 81 ซม. เป็นพลาสติก งานธุรการ

โพลีโพรพิลีน100% เกรดเอ

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

มีพนักพิง ไม่มีท้าวแขน สามารถ

วางซ้อนกันได้ จ านวน 1,000 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี

งบประมาณ

ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

114 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต - 15,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

พร้อมกระจก จ านวน 3 ตัว งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

115 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงเต้ีย - 7,500 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ปรับระดับได้ จ านวน 3 ตัว งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

116 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวม เบาะน่ังบุฟองน้ า - 118,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ขาชุบโครเม่ียม มีคาดข้าง งานธุรการ

ขนาดกว้าง 44 x ลึก 58 x

สูง 89 ซม. จ านวน 200 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

117 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - 814,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า งานธุรการ

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

จ านวน 1 คัน (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

118 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค - 63,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ส าหรับงานประมวลผล งานธุรการ

จ านวน 3 ชุด (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

119 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก - 6,200 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก จ านวน 3 ชุด - 53,400 - - - ส านักปลัดเทศบาล

แต่ละชุด ประกอบด้วย งานธุรการ

 -โซฟาเบด จ านวน 1 ตัว

 -โต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว

 -โต๊ะข้าง จ านวน 2 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

121 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โซฟาเบด จ านวน 1 ตัว - 4,900 - - - ส านักปลัดเทศบาล

(ราคาตามท้องตลาด) งานธุรการ

122 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน - - 23,000 23,000 23,000 ส านักปลัดเทศบาล

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด งานธุรการ

13,000 บีทียู ปีละ 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

งบประมาณ

ประเภทท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

123 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โพเดียม งานท าด้วยไม้จริงและไม้อัด - - 35,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

ลายไม้สัก ขนาดแท่นวางเอกสาร งานธุรการ

กว้าง 80 ซม. ยาว 50 ซม. เสากว้าง

40 ซม. สูง 115 ซม. ประดับค้ิว

สแตนเลส ท าสีไม้โอ๊คด าพร้อมโลโก้

สแตนเลสยกขอบกัดกรดลงสี

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ซม. และ

ติดต้ังแจ๊กสายไมค์ บนและล่าง

จ านวน 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย - - 480,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ัง งานธุรการ

ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน

15 ชุด (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

125 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 30,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานประมวลผล แบบท่ี 2 งานการเจ้าหน้าท่ี

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

126 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 5,600 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

800 VA จ านวน 2 เคร่ือง งานการเจ้าหน้าท่ี

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

127 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานประมวลผล แบบท่ี 1 งานการเจ้าหน้าท่ี

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

128 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 40,000 40,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (มีระบบ งานการเจ้าหน้าท่ี

ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ปีละ 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

129 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 17,000 17,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

แบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) งานการเจ้าหน้าท่ี

ขนาด 12,000 บีทียู ปีละ 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

130 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน ขนาด 6,800 6,800 - - ส านักปลัดเทศบาล

154(W) x 78(D) x 75.3(H) งานการเจ้าหน้าท่ี

CM ปีละ 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

131 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารบานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 3,850 - - ส านักปลัดเทศบาล

กว้าง 150 ซม. ยาว 40 ซม. งานการเจ้าหน้าท่ี

สูง 80 ซม. จ านวน 1 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

132 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวมมีพนัก ขาเหล็ก 5,000 5,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

และล้อหมุนได้ มีท่ีท้าวแขน งานการเจ้าหน้าท่ี

ปีละ 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

133 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 16,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานส านักงาน จอแสดงภาพขนาด งานการเจ้าหน้าท่ี

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน

1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

134 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 2,500 - - - ส านักปลัดเทศบาล

800 VA จ านวน 1 เคร่ือง งานการเจ้าหน้าท่ี

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

135 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน (เหล็ก) ขนาด - 4,600 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. งานการเจ้าหน้าท่ี

ยาว 60 ซม. สูง 70 ซม. จ านวน

1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

136 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง ล้อหมุนได้ - 1,950 - - - ส านักปลัดเทศบาล

มีท่ีท้าวแขน จ านวน 1 ตัว งานการเจ้าหน้าท่ี

(ราคาตามท้องตลาด)

137 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานทึบ ขนาด 4 ฟุต 3,520 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) งานเทศกิจฯ

138 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารเหล็ก 4 ล้ินชัก 4,180 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) งานเทศกิจฯ

ท่ี

งบประมาณ

ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 35,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ตู้ (รายละเอียดตาม งานเทศกิจฯ

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

140 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต ล้ินชัก 2 ข้าง 6,820 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานเทศกิจฯ

141 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน สีด า ขาเหล็ก ปรับระดับ 2,500 2,500 - - ส านักปลัดเทศบาล

ปีละ 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานเทศกิจฯ

142 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 147,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ งานทะเบียนราษฎร

ฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู

จ านวน 3 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

143 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีน่ังท างานมีพนักพิงปรับ 11,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ระดับ สูง-ต่ าได้ จ านวน 4 ตัว งานทะเบียนราษฎร

(ราคาตามท้องตลาด)

144 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเหล็กมีพนักพิง 4 ท่ีน่ัง 32,340 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ชุบโครเม่ียม จ านวน 6 แถว งานทะเบียนราษฎร

(ราคาตามท้องตลาด)

145 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดเคร่ืองประเมินความพึงพอใจ - 45,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย งานทะเบียนฯ

1.ชุดเคร่ืองประเมินความพึงพอใจ

(ระบบไร้สาย)

2.ชุด Router ปล่อยสัญญาณ

3.Software การจัดการออกรายงาน

สถิติ (ราคารวมค่าติดต้ัง)

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดระบบคิวแบบจอทัชสกรีน - 170,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

19 น้ิว จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย งานทะเบียนฯ

1.ชุดจ่ายบัตรคิวแบบจอ

ทัชสกรีน 19 น้ิว 

2.ชุด Amp ขยายเสียงพร้อม

ล าโพงติดผนัง

3.ชุด Keypad กดเรียกคิว

4.ชุดป้ายแสดงผล ประจ าช่องบริการ

5.ชุด TV แสดงผลคิวรวม 32 น้ิว

พร้อมขาแขวน

6.ชุดสาย HDMI ความยาว 20 เมตร

ราคารวมค่าติดต้ัง

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

147 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ ชุดแสดงข้อความป้ายไฟว่ิงสีแดง - 25,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ Out door จ านวน 1 ชุด งานทะเบียนฯ

ประกอบด้วย

1.ชุดแสดงข้อความ ป้ายไฟว่ิง

สีแดง Out door

2.Software การจัดการแสดงผล

ข้อความ (ราคารวมค่าติดต้ัง)

(ราคาตามท้องตลาด)

148 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 32,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด งานทะเบียนราษฎร

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน

2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

149 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 5,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

800 VA จ านวน 2 เคร่ือง งานทะเบียนราษฎร

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

150 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม - 8,600 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank งานทะเบียนราษฎร

Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

151 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 110,000 - - - - ส านักการคลัง

งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอภาพ  -งานธุรการ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 5 ชุด  -งานการเงินฯ

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ  -งานสถิติการคลัง

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง มีท่ีท้าวแขน 3,500 - - - - ส านักการคลัง

ล้อหมุนได้ จ านวน 1 ตัว งานการเงินฯ

(ราคาตามท้องตลาด)

153 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2,000 - - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานการเงินฯ

154 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 45,000 - - - - ส านักการคลัง

เผยแพร่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า งานแผนท่ีภาษี

24.2 ล้านพิเซล หน่วย

ความจ าไม่น้อยกว่า 16 GB

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ประเภทท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

155 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 60,000 - - - - ส านักการคลัง

งานประมวลผล แบบท่ี 2 งานแผนท่ีภาษี

(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) จ านวน 2 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

156 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 19,600 - - - - ส านักการคลัง

800 VA จ านวน 7 เคร่ือง  -งานการเงินฯ

(รายละเอียดตามกระทรวง  -งานสถิติการคลัง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)  -งานธุรการ

 -งานแผนท่ีภาษี

ประเภทท่ี

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

157 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 7,900 - - - - ส านักการคลัง

ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  -งานสถิติการคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

158 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เช็ค ชนิดหัวเข็ม 24 35,000 - - - - ส านักการคลัง

เข็มพิมพ์ พิมพ์เร็วสูงสุด 570 งานการเงินฯ

อักษรต่อวินาที หัวพิมพ์ปรับ

ระดับความหนาของกระดาษ

อัตโนมัติ เช่ือมต่อ USB/Parallel/

Serial อัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

159 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 22,000 - - - ส านักการคลัง

แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) งานธุรการ

จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

160 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000 - - - ส านักการคลัง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 งานธุรการ

ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ

จ านวน 1 คัน ราคารวมเคร่ือง

ปรับอากาศ และภาษีสรรพสามิต

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

161 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานธุรการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

162 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิงและล้อหมุนได้ 4,100 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานธุรการ

163 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง มีท่ีเท้าแขน 28,000 - - - ส านักการคลัง

ล้อหมุนได้ จ านวน 8 ตัว งานผลประโยชน์

(ราคาตามท้องตลาด)

164 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง มีท่ีเท้าแขน 2,500 - - - ส านักการคลัง

ล้อหมุนได้ จ านวน 1 ตัว งานผลประโยชน์

(ราคาตามท้องตลาด)

ประเภทท่ี

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

165 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานปรับระดับได้ 3,000 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานพัสดุและทรัพย์สิน

166 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับเคร่ืองพิมพ์ดีด 1,500 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานพัสดุและทรัพย์สิน

167 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กเสริมข้าง 2,500 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) งานพัสดุและทรัพย์สิน

168 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 11,000 - - - ส านักการคลัง

(ราคาตามท้องตลาด) งานทะเบียนทรัพย์สิน

169 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิงและมีล้อหมุน 9,600 - - - ส านักการคลัง

ได้ จ านวน 3 ตัว งานทะเบียนทรัพย์สิน

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

170 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เช็ค ชนิดหัวเข็ม 24 - 34,500 - - - ส านักการคลัง

เข็มพิมพ์ พิมพ์เร็วสูงสุด 400 cps งานการเงินและบัญชี

หัวพิมพ์ ปรับระดับความหนาของ

กระดาษอัตโนมัติ เช่ือมต่อ USB Port/

Parallel/Serial อัตโนมัติ

จ านวน 1 เคร่ือง

(ราคาตามท้องตลาด)

171 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง ขาเหล็ก - 6,900 - - - ส านักการคลัง

ชุบโครเม่ียม มีท่ีท้าวแขน ปรับระดับ งานธุรการ

สูง-ต่ าได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 54 ซม.

ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า

120 ซม. จ านวน 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

172 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 32,000 - - - ส านักการคลัง

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด งานพัสดุและ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ทรัพย์สิน

จ านวน 2 ชุด (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

173 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ ส าหรับ - 6,400 - - - ส านักการคลัง

งานเก็บเอกสารท่ัวไป งานพัสดุและ

จ านวน 2 เคร่ือง ทรัพย์สิน

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

174 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง - 8,600 - - - ส านักการคลัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  -งานแผนท่ีภาษี

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม  -งานพัสดุและ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) ทรัพย์สิน

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

175 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง มีท่ีท้าวแขน - 2,500 - - - ส านักการคลัง

ล้อหมุนได้ จ านวน 1 ตัว งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

176 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง มีท่ีท้าวแขน - 7,000 - - - ส านักการคลัง

ล้อหมุนได้ จ านวน 2 ตัว งานการเงิน

(ราคาตามท้องตลาด) และบัญชี

177 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับพิมพ์คอมพิวเตอร์ - 2,000 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 ตัว งานการเงิน

(ราคาตามท้องตลาด) และบัญชี

178 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง - 4,000 - - - ส านักการคลัง

ล้อหมุนได้ และปรับระดับได้ งานแผนท่ีภาษี

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

179 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบ - 28,600 - - - ส านักการคลัง

แยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ งานธุรการ

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

ราคารวมค่าติดต้ัง จ านวน 1

เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

180 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานปรับระดับได้ - 3,500 - - - ส านักการคลัง

จ านวน 1 ตัว  -งานพัสดุและ

(ราคาตามท้องตลาด) ทรัพย์สิน

181 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต - 5,000 - - - ส านักการคลัง

พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว  -งานพัสดุและ

(ราคาตามท้องตลาด) ทรัพย์สิน

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

182 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน - - 44,000 - - ส านักการคลัง

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ งานการเงินและบัญชี

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน

2 ชุด (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

183 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน - - 68,000 - - ส านักการคลัง

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด  -งานพัสดุและทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 4 ชุด  -งานทะเบียนทรัพย์สิน

(รายละเอียดตามกระทรวง  -งานธุรการ

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

184 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 12,500 - - ส านักการคลัง

จ านวน 5 เคร่ือง  -งานทะเบียนทรัพย์สิน

(รายละเอียดตามกระทรวง  -งานการเงินและบัญชี

ดิจิทัลฯ ก าหนด)  -งานธุรการ

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

185 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 - - 56,000 - - ส านักการคลัง

และขนส่ง ซีซี จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตาม งานแผนท่ีภาษี

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

186 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต - - 9,000 - - ส านักการคลัง

พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว  -งานพัสดุและทรัพย์สิน

(ราคาตามท้องตลาด)

187 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเล่นซีดี พร้อมช่องเสียบ USB - - 2,500 - - กองวิชาการและ

ส าหรับติดรถยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง แผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานบริการข้อมูลข่าวสาร

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

188 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน - - - 51,000 - ส านักการคลัง

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด งานทะเบียนทรัพย์สิน

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 3 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

189 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - - - 10,000 - ส านักการคลัง

800 VA จ านวน 4 เคร่ือง  -งานการเงินและบัญชี

(รายละเอียดตามกระทรวง  -งานทะเบียนทรัพย์สิน

ดิจิตอลฯ ก าหนด)

190 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - - 22,000 - ส านักการคลัง

งานประมวลผล แบบท่ี 1 งานการเงินและบัญชี

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด (ราคาตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

191 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม - - - 4,300 - ส านักการคลัง

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank งานธุรการ

Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

192 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED - - - 2,600 - ส านักการคลัง

ขาวด า (18 หน้า/นาที) งานธุรการ

จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

193 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - - - - 700 ส านักการคลัง

(Smart Card Reader) จ านวน 1 ชุด งานธุรการ

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

194 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี - - - - 56,000 ส านักการคลัง

และขนส่ง จ านวน 1 คัน งานผลประโยชน์

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

195 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว - - - - 2,800 ส านักการคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานทะเบียนทรัพย์สิน

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

196 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวตอร์ ส าหรับงาน - - - - 34,000 ส านักการคลัง

ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด งานแผนท่ีภาษี

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

197 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - - 5,000 ส านักการคลัง

จ านวน 2 เคร่ือง งานแผนท่ีภาษี

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

198 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง - - - - 4,300 ส านักการคลัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานแผนท่ีภาษี

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

199 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 40,000 - - - กองวิชาการ

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน และะแผนงาน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด งานนิติการ

36,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดต้ัง)

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด) จ านวน 1 เคร่ือง

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

200 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 12,000 - - - กองวิชาการ

จ านวน 2 ตัว และะแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานนิติการ

201 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน ปรับระดับ 13,500 - - - กองวิชาการ

หมุนได้ จ านวน 3 ตัว และะแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานนิติการ

202 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 - - - กองวิชาการ

(Inkjet Printer) จ านวน และะแผนงาน

1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานนิติการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

203 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,000 - - - กองวิชาการ

จ านวน 3 ตัว และะแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานนิติการ

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

204 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 32,000 - - - กองวิชาการ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) และะแผนงาน

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานนิติการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

205 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว 11,700 - - - กองวิชาการ

(ราคาตามท้องตลาด) และะแผนงาน

งานนิติการ

206 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม จ านวน 1 ตัว 6,800 - - - กองวิชาการ

(ราคาตามท้องตลาด) และะแผนงาน

งานนิติการ

207 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับห้องประชุม 14,400 - - - - กองวิชาการ

จ านวน 4 ตัว และะแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานนิติการ

ประเภทท่ี

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

208 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ติดต้ังตู้ rack พร้อม 6,500 - - - กองวิชาการ

ระบบไฟฟ้าระบาย และะแผนงาน

ความร้อน จ านวน 1 ตู้ งานจัดท างบประมาณ

(ราคาตามท้องตลาด)

(ตามโครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

209 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดต้ังอุปกรณ์ Load balance 8,000 - - - กองวิชาการ

จ านวน 1 ตัว และะแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานจัดท างบประมาณ

(ตามโครงการปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

210 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 13,000 - - - กองวิชาการ

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 จ านวน 2 ตัว และะแผนงาน

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ งานจัดท างบประมาณ

ก าหนด)

(ตามโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

211 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 39,100 - - - กองวิชาการ

ขนาด 16 ช่อง จ านวน 17 ตัว และะแผนงาน

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ งานจัดท างบประมาณ

ก าหนด)

(ตามโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

ประเภทท่ี

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

212 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 121,800 - - - กองวิชาการ

(Access Point) แบบท่ี 1 จ านวน และะแผนงาน

21 ชุด (รายละเอียดตามกระทรวง งานจัดท างบประมาณ

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

213 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 - - - กองวิชาการ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม และะแผนงาน

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) งานจัดท างบประมาณ

(ตามโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

ประเภทท่ี

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

214 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ optical network unit 4,000 - - - กองวิชาการ

(onu) จ านวน 2 ชุด และะแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานจัดท างบประมาณ

(ตามโครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในเทศบาลเมืองจันทบุรี)

215 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 29,000 - - - กองวิชาการ

(Access Point) แบบท่ี 1 และะแผนงาน

จ านวน 5 ชุด (รายละเอียดตาม งานจัดท างบประมาณ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

216 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล 90,000 - - - กองวิชาการ

เผยแพร่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 และแผนงาน

ล้านพิเซล หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า งานบริการข้อมูล

16 GB จ านวน 2 ตัว ข่าวสารทางท้องถ่ิน

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

217 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายวีดีโอ จ านวน 2 ตัว 200,000 - - - กองวิชาการ

เผยแพร่ (ราคาตามท้องตลาด) และแผนงาน

งานบริการข้อมูล

ข่าวสารทางท้องถ่ิน

218 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร แบบใช้ 5,000 - - - กองวิชาการ

กระดาษธรรมดา จ านวน และแผนงาน

1 เคร่ือง (ราคาตามท้องตลาด) งานบริการข้อมูล

ข่าวสารทางท้องถ่ิน

219 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 12,900 - - - - กองวิชาการ

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ และแผนงาน

(Ink Tank Printer) จ านวน  -งานวิเคราะห์ฯ

3 เคร่ือง (รายละเอียดตาม  -งานบริการข้อมูล

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) ข่าวสารทางท้องถ่ิน

 -งานนิติการ

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

220 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 50,500 - - - - กองวิชาการ

และขนส่ง ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน และแผนงาน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานธุรการ

ครุภัณฑ์ก าหนด)

221 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 3,000 - - - - กองวิชาการ

(ราคาตามท้องตลาด) และแผนงาน

งานวิเคราะห์ฯ

222 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงาน 6,200 - - - - กองวิชาการ

เก็บเอกสารท่ัวไป จ านวน 2 เคร่ือง และแผนงาน

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ งานบริการข้อมูล

ก าหนด) ข่าวสารทางท้องถ่ิน

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

223 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สายแบบติดกล้อง 40,000 - - - - กองวิชาการ

พกพา สามารถติดกับกล้อง และแผนงาน

DSLR หรือกล้องวีดีโอ งานบริการข้อมูล

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย ข่าวสารทางท้องถ่ิน

 -ตัวรับ 1 ตัว

 -ตัวส่ง 2 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

224 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบ 37,000 37,000 - - กองวิชาการ

แยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ และะแผนงาน

ชนิดแขวน (มีระบบฟอก งานวิเคราะห์ฯ

อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู

(ราคารวมค่าติดต้ัง)

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด) ปีละ 1 เคร่ือง

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

225 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน - 52,000 - - กองวิชาการ

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน และะแผนงาน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 งานบริการและ

บีทียู (ราคารวมค่าติดต้ัง) จ านวน เผยแพร่วิชาการ

2 เคร่ือง (รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

226 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กรางเล่ือน ระบบ - 125,000 - - - กองวิชาการ

พวงมาลัยหมุน จ านวน 3 ตู้คู่ และแผนงาน

1 ตู้เด่ียว (ราคาตามท้องตลาด) งานวิเคราะห์ฯ

227 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานส าหรับเจ้าหน้าท่ี - 5,000 - - - กองวิชาการ

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) และแผนงาน

งานธุรการ

ประเภทท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

228 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน มีพนักพิง ท่ีท้าวแขน - 2,500 - - - กองวิชาการ

ล้อหมุนได้ จ านวน 1 ตัว และแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานธุรการ

229 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า - 2,800 - - - กองวิชาการ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว และแผนงาน

จ านวน 1 จอ งานบริการและ

(รายละเอียดตามกระทรวง เผยแพร่วิชาการ

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

230 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 2,500 - - - กองวิชาการ

800 VA จ านวน 1 เคร่ือง และแผนงาน

(รายละเอียดตามกระทรวง งานวิจัยและ

ดิจิทัลฯ ก าหนด) ประเมินผล

ท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

231 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 16,000 - - - กองวิชาการ

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด และแผนงาน

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด งานวิจัยและ

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ ประเมินผล

ก าหนด)

232 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - 2,600 - - - กองวิชาการ

(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง และแผนงาน

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ งานวิจัยและ

ก าหนด) ประเมินผล

233 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - 17,000 - - - กองวิชาการ

แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู และแผนงาน

(มีระบบฟอกอากาศ) ราคารวมค่าติดต้ัง งานวิเคราะห์ฯ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

234 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศ ขนาด 10 น้ิว - 1,800 - - - กองวิชาการ

จ านวน 1 ตัว และแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานวิเคราะห์ฯ

235 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน ปรับระดับ - - 9,000 - กองวิชาการ

หมุนได้ จ านวน 2 ตัว และแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานบริการและ

เผยแพร่วิชาการ

236 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - 22,000 - กองวิชาการ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 และแผนงาน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า งานบริการและ

19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด เผยแพร่วิชาการ

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

ท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

237 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - - 7,900 - กองวิชาการ

แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ และแผนงาน

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง งานบริการและ

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ เผยแพร่วิชาการ

ก าหนด)

238 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - 17,000 - - กองวิชาการ

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด และแผนงาน

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน งานวิเคราะห์ฯ

1 ชุด (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

239 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองรับโทรศัพท์แบบ - - - 6,000 - กองวิชาการ

โชว์เบอร์ จ านวน 3 เคร่ือง และแผนงาน

(ราคาตามท้องตลาด) งานบริการและ

เผยแพร่วิชาการ

ท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

240 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า - - - - 15,000 กองวิชาการ

ชนิด Network แบบท่ี 2 และแผนงาน

(38 หน้า/นาที) (รายละเอียดตาม งานนิติการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

241 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - - - 17,000 กองวิชาการ

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด และแผนงาน

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน งานธุรการ

1 ชุด (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

242 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - - - - 4,300 กองวิชาการ

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ และแผนงาน

(Ink Tank Printer) จ านวน งานธุรการ

1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

243 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - - 2,500 กองวิชาการ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม และแผนงาน

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) งานธุรการ

244 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย - - 27,000 27,000 27,000 กองวิชาการ

(Access Point) แบบท่ี 1 และแผนงาน

ปีละ 5 ตัว (รายละเอียดตาม งานบริการและ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) แผยแพร่วิชาการ

ท่ี ประเภท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

245 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 10,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

พร้อมขารองต้ัง งานป้องกันและ

(ราคาตามท้องตลาด) ควบคุมโรคติดต่อ

246 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 1,214,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

ขนส่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ และส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี งานส่งเสริมสุขภาพ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด) จ านวน 1 คัน

247 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 16,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

หรือการแพทย์ ดิจิตอล แบบมีขาต้ังล้อเล่ือน และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง งานศูนย์บริการ

(ราคาตามท้องตลาด) สาธารณสุข

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

248 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 120,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบ และส่ิงแวดล้อม

ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู งานศูนย์บริการ

รวมค่าติดต้ัง จ านวน 3 เคร่ือง สาธารณสุข

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

249 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะให้บริการประชาชน 32,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

ขนาด 110x80x70 ซม. และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 2 ตัว งานศูนย์บริการ

(ราคาตามท้องตลาด) สาธารณสุข

250 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 118,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

ปีละ 2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานป้องกันและ

ครุภัณฑ์ก าหนด) ควบคุมโรคติดต่อ

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

251 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 120,000 120,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

(ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที และส่ิงแวดล้อม

ปีละ 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม งานธุรการ

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

252 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต ล้ินชัก 2 ข้าง 7,000 7,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

ปีละ 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) และส่ิงแวดล้อม

งานธุรการ

253 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200 3,200 - - - ส านักการสาธารณสุข

ปีละ 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม และส่ิงแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

254 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 22,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 18.5 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง งานศูนย์บริการ

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ สาธารณสุข

ก าหนด)

255 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เตียงล้างแผลสแตนเลส ขนาด - 35,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

หรือการแพทย์ 70x185x80 ซม. พร้อมเสา และส่ิงแวดล้อม

น้ าเกลือ ถังน้ ามีล้อเล่ือนและ งานศูนย์บริการ

ตะแกรงสแตนเลส จ านวน สาธารณสุข

1 เตียง (ราคาตามท้องตลาด)

256 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ - 16,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

งานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ งานศูนย์บริการ

ก าหนด) สาธารณสุข

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

257 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน - 6,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) และส่ิงแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพ

258 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานแบบขาตัวซี - 5,800 - - - ส านักการสาธารณสุข

จ านวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) และส่ิงแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพ

259 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต - 14,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว และส่ิงแวดล้อม

(ราคาตามท้องตลาด) งานส่งเสริมสุขภาพ

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

260 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 44,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

งานประมวลผล แบบท่ี 1 และส่ิงแวดล้อม

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) งานส่งเสริมสุขภาพ

จ านวน 2 ชุด (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

261 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานแบบมีล้อ - 9,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

ปรับระดับได้ จ านวน 2 ตัว และส่ิงแวดล้อม

(ราคาตามท้องตลาด) งานส่งเสริมสุขภาพ

262 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 5,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

800 VA จ านวน 2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามกระทรวง งานส่งเสริมสุขภาพ

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

263 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ - 1,400 - - - ส านักการสาธารณสุข

อเนกประสงค์ (Smart Card และส่ิงแวดล้อม

Reader) จ านวน 2 เคร่ือง งานส่งเสริมสุขภาพ

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

264 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - 7,900 - - - ส านักการสาธารณสุข

แบบฉีดหมึก (Inkjet) และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด งานส่งเสริมสุขภาพ

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

265 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 32,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด และส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) งานสุขาภิบาลและ

จ านวน 2 ชุด (รายละเอียด อนามัยส่ิงแวดล้อม

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

266 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 11,800 - - - ส านักการสาธารณสุข

1 kVA จ านวน 2 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามกระทรวง งานสุขาภิบาลและ

ดิจิทัลฯ ก าหนด) อนามัยส่ิงแวดล้อม

267 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - 9,500 - - - ส านักการสาธารณสุข

งานครัว จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียด และส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด) งานสุขาภิบาลและ

อนามัยส่ิงแวดล้อม

268 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต - 70,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

หรือการแพทย์ แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง งานศูนย์บริการ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

269 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต - 7,900 - - - ส านักการสาธารณสุข

หรือการแพทย์ แบบต้ังพ้ืน จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานศูนย์บริการ

ครุภัณฑ์ก าหนด) สาธารณสุข

270 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต - - 14,700 - - ส านักการสาธารณสุข

งานครัว จ านวน 1 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานป้องกันและ

ครุภัณฑ์ก าหนด) ควบคุมโรคติดต่อ

271 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก - - - 10,000 - ส านักการสาธารณสุข

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

พร้อมขารองต้ัง งานศูนย์บริการ

(ราคาตามท้องตลาด) สาธารณสุข

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

272 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มเคร่ืองมือ จ านวน 1 เคร่ือง - - - - 12,800 ส านักการสาธารณสุข

(รายละเอียดตามมาตรฐาน และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ก าหนด) งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข

273 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตท าฟัน จ านวน 1 ชุด - - - - 460,000 ส านักการสาธารณสุข

(รายละเอียดตามมาตรฐาน และส่ิงแวดล้อม

ครุภัณฑ์ก าหนด) งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข

274 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน - - - - 12,000 ส านักการสาธารณสุข

จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานศูนย์บริการ

ครุภัณฑ์ก าหนด) สาธารณสุข

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

275 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ี พร้อมเก้าอ้ี - - - - 65,000 ส านักการสาธารณสุข

สนามและโคมไฟ จ านวน 1 ชุด และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานศูนย์บริการ

ครุภัณฑ์ก าหนด) สาธารณสุข

276 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี - - - - 48,500 ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน และส่ิงแวดล้อม

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

277 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองขยายเสียง 60,000 - - - - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย งานบริหารท่ัวไป

 -ล าโพงพร้อมขาต้ัง เก่ียวกับสร้างความ

 -เพาเวอร์มิกซ์ เข้มแข็งของชุมชน

 -ไมโครโฟน

 -สายสัญญาณ

(ราคาตามท้องตลาด)

278 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 50,500 - - - - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชน และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี งานบริหารท่ัวไป

แบบเกียร์อัตโนมัติ เก่ียวกับสร้างความ

จ านวน 1 คัน (รายละเอียด เข้มแข็งของชุมชน

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

279 สร้างความเข้มแข็งของ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง ขาเหล็ก - - 19,600 - - กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน ชุบโครเมียม มีท่ีท้าวแขน ปรับระดับ งานบริหารงานท่ัวไป

สูงต่ าได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. เก่ียวกับสร้างความ

ลึกไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูงไม่น้อยกว่า เข้มแข็งของชุมชน

110 ซม. จ านวน 4 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

280 สร้างความเข้มแข็งของ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงต่ า ขาพลาสติก - - 10,000 - - กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน มีท่ีท้าวแขน ปรับระดับสูงต่ าได้ งานบริหารงานท่ัวไป

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. เก่ียวกับสร้างความ

ลึกไม่น้อยกว่า 55 ซม. สูงไม่น้อยกว่า เข้มแข็งของชุมชน

90 ซม. จ านวน 4 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

281 สร้างความเข้มแข็งของ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก มีล้ินชัก 2 ข้าง - - 6,500 - - กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน 1 ล้ินชักกลาง ขนาดกว้าง งานบริหารงานท่ัวไป

ไม่น้อยกว่า 150 ซม. ลึก เก่ียวกับสร้างความ

ไม่น้อยกว่า 70 ซม. สูง เข้มแข็งของชุมชน

ไม่น้อยกว่า 70 ซม. จ านวน 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

282 สร้างความเข้มแข็งของ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - - 33,700 - - กองสวัสดิการสังคม

ชุมชน เผยแพร่ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI งานบริหารงานท่ัวไป

Lumens จ านวน 1 เคร่ือง เก่ียวกับสร้างความ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

283 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 4,800,000 2,400,000 4,800,000 2,400,000 - ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 6,000 และสิ งแวดล้อม

ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุด งานรักษาความ

ไม่ต  ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย สะอาด

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

ปี 2561 จ านวน 2 คัน

ปี 2562 จ านวน 1 คัน

ปี 2563 จ านวน 2 คัน

ปี 2564 จ านวน 1 คัน

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

284 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1,980,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร และสิ งแวดล้อม

กระบอกสูบไม่ต  ากว่า 6,000 งานรักษาความ

ซีซี แบบกระบะเทท้าย สะอาด

จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

285 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 - - - - ส านักการ

งานประมวลผล แบบที  1 สาธารณสุข

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) และสิ งแวดล้อม

จ านวน 1 เครื อง (รายละเอียดตาม งานรักษาความ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด) สะอาด

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

286 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2,800 - - - - ส านักการ

800 VA จ านวน 1 เครื อง สาธารณสุข

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ และสิ งแวดล้อม

ก าหนด) งานรักษาความ

สะอาด

287 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ Multifunction 7,700 - - - - ส านักการ

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน สาธารณสุข

1 เครื อง และสิ งแวดล้อม

(รายละเอียดตามกระทรวง งานรักษาความ

ดิจิทัลฯ ก าหนด) สะอาด

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

288 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 688,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 2,400 และสิ งแวดล้อม

ซีซี ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง งานรักษาความ

ด้านหลังคนขับ (cab) จ านวน 1 คัน สะอาด

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

289 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 - - 19,000 ส านักการสาธารณสุข

ปี 2561 จ านวน 2 เครื อง และสิ งแวดล้อม

ปี 2564 จ านวน 2 เครื อง งานรักษาความ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน สะอาด

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

290 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน - 2,500,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ และสิ งแวดล้อม

ไม่ต  ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง งานรักษาความ

เครื องยนต์สูงสุด ไม่ต  ากว่า 170 สะอาด

กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

291 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - 2,119,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 6,000 และสิ งแวดล้อม

ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุด งานรักษาความ

ไม่ต  ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง สะอาด

เทท้าย จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

292 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - 715,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 2,400 และสิ งแวดล้อม

ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุด งานรักษาความ

ไม่ต  ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน สะอาด

2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ

(Cab) จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

293 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - - - 22,000 ส านักการสาธารณสุข

งานประมวลผล แบบที  1 และสิ งแวดล้อม

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) งานรักษา

จ านวน 1 ชุด (รายละเอียด ความสะอาด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ประเภทที 

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

294 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด - - - - 2,500 ส านักการสาธารณสุข

800 VA จ านวน 1 เครื อง และสิ งแวดล้อม

(รายละเอียดตามกระทรวง งานรักษา

ดิจิทัลฯ ก าหนด) ความสะอาด

295 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ Multifunction แบบ - - - - 8,000 ส านักการสาธารณสุข

ฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ และสิ งแวดล้อม

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื อง งานรักษา

(รายละเอียดตามกระทรวง ความสะอาด

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

296 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - - - - 4,800,000 ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 6,000 และสิ งแวดล้อม

ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุด งานรักษา

ไม่ต  ากว่า 170 กิโลวัตน์ แบบอัดท้าย ความสะอาด

จ านวน 2 คัน (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

297 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - - - - 2,119,000 ส านักการสาธารณสุข

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 6,000 และสิ งแวดล้อม

ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุด งานรักษา

ไม่ต  ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ ความสะอาด

เปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

298 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - - - - 19,000 ส านักการสาธารณสุข

จ านวน 2 เครื อง และสิ งแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ งานรักษา

ก าหนด) ความสะอาด

299 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 523,000 523,000 523,000 523,000 - กองช่าง

และขนส่ง ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ งานสาธารณูปโภค

ไม่ต  ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เครื องยนต์ไม่ต  ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

ปีละ 1 คัน (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

300 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - กองช่าง

และขนส่ง ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ งานสวนสาธารณะ

ไม่ต  ากว่า 6,000 ซีซี แบบ

บรรทุกน้ าอเนกประสงค์

ถังสแตนเลส ความจุถัง

ไม่ต  ากว่า 8,000 ลิตร

ปีละ 1 คัน

(ราคาตามท้องตลาด)

301 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มอเตอร์ขับวิน (Power Tool 500,000 500,000 500,000 500,000 - กองช่าง

Motor Drive) ขนาด 1,600 งานสถานที และ

วัตต์ ปีละ 2 เครื อง ไฟฟ้าสาธารณะ

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

302 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 57,500 57,500 57,500 57,500 - กองช่าง

ปีละ 1 เครื อง (รายละเอียดตาม งานสาธารณูปโภค

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

303 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 61,200 61,200 61,200 61,200 - กองช่าง

22 น้ิว ปีละ 6 เครื อง งานสวนสาธารณะ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

304 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติก 180,000 180,000 180,000 180,000 - กองช่าง

แบบไดเร็กฮีท ระบบใช้เฟือง งานสาธารณูปโภค

พร้อมอุปกรณ์เครื องยนต์ ปีละ 1 ชุด

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

305 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ 22,000 22,000 22,000 22,000 - กองช่าง

ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที งานสวนสาธารณะ

ปีละ 2 เครื อง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

306 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื อน 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 - กองช่าง

4 ล้อ ปีละ 1 คัน (รายละเอียดตาม งานสาธารณูปโภค

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

307 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก 190,000 190,000 190,000 190,000 - กองช่าง

แบบใช้ไฮโดรลิก (กวน งานสาธารณูปโภค

อัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์

ปากไถสี กล่องโรยลูกแก้ว

ขนาด 10 ซม. ปีละ 1 เครื อง

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

308 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ป๊ัมพ์ลม ขนาด 50 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 14,000 14,000 14,000 14,000 - กองช่าง

กาพ่นและสายป๊ัมพ์ลม ปีละ 2 เครื อง  -งานสวนสาธารณะ

(ราคาตามท้องตลาด)  -งานสาธารณูปโภค

309 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องพรวนดิน ขนาด 25,000 25,000 25,000 25,000 - กองช่าง

กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า  -งานสวนสาธารณะ

212 มิลลิลิตร ปีละ 1 เครื อง

(ราคาตามท้องตลาด)

310 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื องซักผ้าแบบธรรมดา 18,000 18,000 18,000 18,000 - กองช่าง

ขนาด 15 กิโลกรัม ปีละ 1 เครื อง งานสถานที และ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ

ครุภัณฑ์ก าหนด)

ประเภท

งบประมาณ

ที 



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

311 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000 787,000 787,000 787,000 - กองช่าง

และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต  ากว่า 2,400 งานบริหารฯ

ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ากว่า

110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแคบ ปีละ 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

312 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 16,000 - - - - กองช่าง

ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ งานสวนสาธารณะ

1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน

1 เครื อง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

313 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ป๊ัมน้ าอัตโนมัติ ขนาด 300 15,000 - - - - กองช่าง

วัตต์ 220 โวลต์  จ านวน 1 เครื อง งานสวนสาธารณะ

(ราคาตามท้องตลาด)

314 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 11,000 - - - - กองช่าง

ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ งานสวนสาธารณะ

450 ลิตรต่อนาที จ านวน

1 เครื อง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

315 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เลื อยยนต์ ขนาดบาร์ 11" 59,400 - - - - กองช่าง

จ านวน 3 เครื อง งานสวนสาธารณะ

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

316 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิงและมีที 29,900 - - - - กองช่าง

ท้าวแขน ล้อหมุนได้ งานธุรการ

จ านวน 10 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

317 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต ล้ินชัก 2 ข้าง 14,000 - - - - กองช่าง

จ านวน 2 ตัว งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

318 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 44,000 - - - - กองช่าง

งานประมวลผล (แบบที  1) งานธุรการ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 2 ชุด (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

319 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับบริการประชาชน 8,900 - - - - กองช่าง

จ านวน 10 ตัว งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

320 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 60,000 - - - - กองช่าง

งานประมวลผล (แบบที  2) งานธุรการ

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 2 ชุด (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

321 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11,200 - - - - กองช่าง

จ านวน 4 เครื อง (รายละเอียดตาม งานธุรการ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

322 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 12,900 - - - - กองช่าง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งานธุรการ

จ านวน 3 เครื อง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

323 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถกระเทาะเส้นสีเทอร์โม 75,000 - - - - กองช่าง

พลาสติก (เครื องยนต์) งานสาธารณูปโภค

จ านวน 1 เครื อง

(ราคาตามท้องตลาด)

324 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถพ่นน้ ายาไพรเมอร์ 30,000 - - - - กองช่าง

จ านวน 1 เครื อง งานสาธารณูปโภค

(ราคาตามท้องตลาด)

325 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แคลมป์มิเตอร์ จ านวน 3 ตัว 7,200 - - - - กองช่าง

(ราคาตามท้องตลาด) งานไฟฟ้าสาธารณะ

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

326 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มัลติมิเตอร์ จ านวน 3 ตัว 6,000 - - - - กองช่าง

(ราคาตามท้องตลาด) งานไฟฟ้าสาธารณะ

327 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื อม ก าลังไฟเข้า 5.3 kVA 18,500 - - - - กองช่าง

จ านวน 1 ตัว งานศูนย์

(ราคาตามท้องตลาด) เครื องจักรกล

328 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน บล็อกลม ขนาดแกนใส่ 9,000 - - - - กองช่าง

ลูกบล็อก 1/2" (บล็อกคอส้ัน) งานศูนย์

จ านวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) เครื องจักรกล

329 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา แป้นพลาสติก ขนาด 304,000 - - - - กองช่าง

มาตรฐาน หนา 15 มม. งานสาธารณูปโภค

จ านวน 8 อัน (ราคาตามท้องตลาด)

ประเภท

งบประมาณ

ที 



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

330 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ห่วงบาสเหล็กมีขอ มีสปริง 44,560 - - - - กองช่าง

พร้อมตาข่ายด้ายเส้นคู่ งานสาธารณูปโภค

จ านวน 4 คู่ (ราคาตามท้องตลาด)

331 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - 95,000 - - กองช่าง

จ านวน 10 เครื อง งานสวนสาธารณะ

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

332 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครน - 2,800,000 - - - กองช่าง

และขนส่ง ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า (ดีเซล) งานสวนสาธารณะ

ขนาดก าลังแรงม้าสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ชนิด

6 ล้อ ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร

จ านวน 1 คัน

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

333 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน้ า แบบหอยโข่ง - 22,000 - - - กองช่าง

มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 งานสวนสาธารณะ

ลิตรต่อนาที จ านวน 2 เครื อง

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

334 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน้ า แบบหอยโข่ง - 18,200 - - - กองช่าง

มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 งานสวนสาธารณะ

ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื อง

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

335 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื องบริหารสะโพกและขาแบบคู่ - 98,000 - - - กองช่าง

(เสาคู่) ผลิตด้วยแสตนเลสเกรด 304 งานสวนสาธาณะ

หรือเกรดที สูงกว่าหรือดีกว่า จ านวน

1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

336 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื องยืนหมุนบริหารเอวและสะโพก - 98,000 - - - กองช่าง

ส าหรับ 3 คน ผลิตด้วยแสตนเลส งานสวนสาธารณะ

เกรด 304 หรือเกรดที สูงกว่าหรือ

ดีกว่า จ านวน 1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

337 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื องบริหารกล้ามเน้ือ , ข้อเข่า - 90,000 - - - กองช่าง

แบบจักรยานนั งป่ัน ผลิตด้วย งานสวนสาธารณะ

แสตนเลสเกรด 304 หรือเกรดที สูงกว่า

หรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

338 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื องบริหารกล้ามเน้ือ , สะโพก - 150,000 - - - กองช่าง

แบบเดินอากาศคู่ ผลิตด้วยแสตนเลส งานสวนสาธารณะ

เกรด 304 หรือเกรดที สูงกว่าหรือดีกว่า

จ านวน 1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

339 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื องบริหารข้อเข่าและกล้ามเน้ือขา - 85,000 - - - กองช่าง

แบบจักรยานเอนป่ันมู่เลย์คู่ ผลิตด้วย งานสวนสาธารณะ

แสตนเลสเกรด 304 หรือเกรดที สูงกว่า

หรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

340 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เครื องบริหารขาแบบสกีบกคู่ ผลิตด้วย - 150,000 - - - กองช่าง

แสตนเลสเกรด 304 หรือเกรดที สูงกว่า งานสวนสาธารณะ

หรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

341 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จักรยานบริหารข้อเข่าและขา แบบคู่ - 150,000 - - - กองช่าง

ผลิตด้วยแสตนเลสเกรด 304 หรือ งานสวนสาธารณะ

เกรดที สูงกว่าหรือดีกว่า จ านวน 1 ชุด

(ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมติดต้ังเครื องออกก าลังกาย

บริเวณลานต้นไทร ซอยท่าแฉลบ 1)

(ราคาตามท้องตลาด)

342 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ อื นๆ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 ชุด - 240,000 - - - กองช่าง

ประกอบด้วย งานสถานที และ

 -กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง ไฟฟ้าสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า 210 ซม. สูงไม่น้อยกว่า

360 ซม.

 -พระบรมฉายาลักษณ์ไวนิล ขนาด

กว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. สูง

ไม่น้อยกว่า 300 ซม.

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า

1.00 เมตร

 -ครุฑ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม.

 -พานพุ่ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 110 ซม.

 -ทรงพระเจริญ  ขนาดยาว

ไม่น้อยกว่า 150 ซม.

 -ฐาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า

320 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.

หนาไม่น้อยกว่า 70 ซม.

 -ป้ายหน่วยงาน ขนาดกว้าง

ไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า

120 ซม.

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

343 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ อื นๆ  -ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ชุด - 250,000 - - - กองช่าง

ประกอบด้วย งานสถานที และ

 -กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด ไฟฟ้าสาธารณะ

กว้างไม่น้อยกว่า 300 ซม. สูง 

ไม่น้อยกว่า 550 ซม.

 -พระบรมฉายาลักษณ์ไวนิล

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 250 ซม.

สูงไม่น้อยกว่า 500 ซม.

 -ตราสัญลักษณ์ ขนาดสูง

ไม่น้อยกว่า 110 ซม.

 -ครุฑ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.

 -พานพุ่ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า

120 ซม.

 -ทรงพระเจริญ  ขนาดยาว

ไม่น้อยกว่า 220 ซม.

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ฐาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า

500 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 130 ซม.

หนาไม่น้อยกว่า 80 ซม.

(ราคาตามท้องตลาด)

344 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน - 2,500,000 2,500,000 - - กองช่าง

และขนส่ง 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ งานสวนสาธารณะ

ไม่ต  ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง

เครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ากว่า 170

กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า

ปีละ 1 คัน (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

345 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - 30,000 - - กองช่าง

งานประมวลผล แบบที  2 ฝ่ายแบบแผน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) และก่อสร้าง

จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

346 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet - - 6,300 - - กองช่าง

Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ฝ่ายแบบแผน

จ านวน 1 เครื อง และก่อสร้าง

(รายละเอียดตามที กระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

347 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ - - 700 - - กองช่าง

(Smart Card Reader) จ านวน 1 ชุด ฝ่ายแบบแผน

(รายละเอียดตามกระทรวง และก่อสร้าง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

348 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - 2,500 - - กองช่าง

จ านวน 1 เครื อง ฝ่ายแบบแผน

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ และก่อสร้าง

ก าหนด)

349 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ - - 3,800 - - กองช่าง

เครื องคอมพิวเตอร์และเครื อง ฝ่ายแบบแผน

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการ และก่อสร้าง

ใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน

(OEM) ที มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

จ านวน 1 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

350 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส - - 700 - - กองช่าง

จ านวน 1 ชุด ฝ่ายแบบแผน

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ และก่อสร้าง

ก าหนด)

351 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต ล้ินชัก 2 ข้าง 13,600 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

จ านวน 2 ตัว งานธุรการ

(ราคาตามท้องตลาด)

352 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวมมีพนัก ขาเหล็ก 10,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

ล้อหมุนได้ มีที ท้าวแขน งานธุรการ

จ านวน 2 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

353 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีนั งท างานมีพนักพิง 12,500 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

มีที ท้าวแขนล้อหมุนได้ งานธุรการ

จ านวน 5 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

354 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื อนกระจก 10,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

ขนาด 4 ฟุต พร้อมขารองต้ัง งานธุรการ

จ านวน 2 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)

355 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื องปรับอากาศ แบบ - 32,400 - - - กองช่างสุขาภิบาล

แยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ งานบริหารทั วไป

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เกี ยวกับเคหะ

ขนาด 24000 บีทียู จ านวน และชุมชน

1 เครื อง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

356 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีมีพนักพิง มีที ท้าวแขน - 7,500 - - - กองช่างสุขาภิบาล

ล้อหมุนได้ จ านวน 3 ตัว งานบริหารทั วไป

(ราคาตามท้องตลาด) เกี ยวกับเคหะ

และชุมชน

357 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 5 ฟุต ล้ินชัก 2 - 6,800 - - - กองช่างสุขาภิบาล

ข้าง จ านวน 1 ตัว งานบริหารทั วไป

(ราคาตามท้องตลาด) เกี ยวกับเคหะ

และชุมชน

358 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื อนกระจก - 10,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

ขนาด 4 ฟุต พร้อมขารองต้ัง งานบริหารทั วไป

จ านวน 2 ตู้ เกี ยวกับเคหะ

(ราคาตามท้องตลาด) และชุมชน

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

359 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED - - 2,600 - - กองช่างสุขาภิบาล

ขาวด า (18 หน้า/นาที) งานบริหารทั วไป

จ านวน 1 เครื อง เกี ยวกับเคหะและ

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ ชุมชน

ก าหนด)

360 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด - - 5,000 - - กองช่างสุขาภิบาล

800 VA จ านวน 2 เครื อง งานบริหารทั วไป

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ เกี ยวกับเคหะและ

ก าหนด) ชุมชน

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

361 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 2,500,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

และขนส่ง ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก งานแบบแผน

สูบ ไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี และก่อสร้าง

แบบบรรทุกน ่า จุน ่าได้ไม่

ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

น ่าหนักของรถรวมน ่าหนัก

บรรทุกไม่ต ่ากว่า 12,000

กิโลกรัม ราคาพร้อมป๊ัมและ

อุปกรณ์ จ่านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก่าหนด)

งบประมาณ

ที ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

362 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับ 22,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

งานประมวลผล แบบที  1 งานแบบแผน

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) และก่อสร้าง

จ่านวน 1 เครื อง

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก่าหนด)

363 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ 1,480,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

หมุนได้รอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า งานแบบแผน

3 ตัน เครื องยนต์ดีเซล ขนาด และก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า จ่านวน 1 คัน

(ราคาตามท้องตลาด)

ประเภท

งบประมาณ

ที 



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

364 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 38,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

และขนส่ง 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา งานแบบแผน

จ่านวน 1 คัน (รายละเอียด และก่อสร้าง

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก่าหนด) และก่อสร้าง

365 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 787,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

และขนส่ง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ งานแบบแผน

ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี และก่อสร้าง

ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบ

ดับเบิ ลแคบ จ่านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก่าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

366 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เครื องปรับอากาศ แบบ 30,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

แยกส่วน ชนิดตั งพื นหรือ งานแบบแผน

ชนิดแขวน (มีระบบฟอก และก่อสร้าง

อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

จ่านวน 1 เครื อง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก่าหนด)

367 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก 8,500 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

(Inkjet Printer) ส่าหรับ งานแบบแผน

กระดาษขนาด A3 จ่านวน และก่อสร้าง

1 เครื อง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก่าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

368 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส่ารองไฟ ขนาด 800 5,600 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา VA จ่านวน 2 เครื อง งานแบบแผน

(รายละเอียดตามที กระทรวงดิจิทัลฯ และก่อสร้าง

ก่าหนด)

369 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล 13,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา เผยแพร่ กันน ่าได้ ความละเอียด งานแบบแผน

ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล และก่อสร้าง

หน่วยความจ่าไม่น้อยกว่า

16 GB จ่านวน 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

370 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ (ขนาดไม่น้อยกว่า - 51,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา และขนส่ง 120 ซีซี) จ่านวน 1 คัน งานแบบแผน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน และก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่าหนด)

371 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 555,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา และขนส่ง 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ งานแบบแผน

ไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ และก่อสร้าง

ก่าลังเครื องยนต์สูงสุด

ไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดา

จ่านวน 1 คัน (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก่าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

372 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แย๊กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 11,600 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา 5 กก. จ่านวน 1 ตัว งานแบบแผน

(ราคาตามท้องตลาด) และก่อสร้าง

373 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื องสกัดลม พร้อมอุปกรณ์ 112,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา จ่านวน 1 ตัว งานแบบแผน

(ราคาตามท้องตลาด) และก่อสร้าง

374 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 6,300,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา แรงม้า จ่านวน 1 คัน งานแบบแผน

(รายละเอียดตามมาตรฐาน และก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

375 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน ่าแบบหอยโข่ง 1,316,000 - - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา ขับเคลื อนด้วยเครื องยนต์ดีเซล งานแบบแผน

4 สูบ 4 จังหวะ (87 แรงม้า) และก่อสร้าง

จ่านวน 1 เครื อง

(ราคาตามท้องตลาด)

376 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด - 2,500,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา และขนส่ง 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร งานแบบแผน

กระบอกสูบไม่ต ่ากว่า และก่อสร้าง

6,000 ซีซี หรือก่าลัง

เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า

170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน ่า

จ่านวน 1 คัน (รายละเอียด

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก่าหนด)

ประเภท

งบประมาณ

ที 



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

377 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ - 1,150,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา และขนส่ง กระบะเทท้าย 6 ล้อ งานแบบแผน

ขนาดเครื องยนต์ไม่น้อยกว่า และก่อสร้าง

130 แรงม้า หรือก่าลัง

เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า

90 กิโลวัตต์ จ่านวน 1 คัน

(ราคาตามท้องตลาด)

378 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด - 50,500 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา และขนส่ง ไม่น้อยกว่า 120 ซีซี งานแบบแผน

แบบเกียร์อัตโนมัติ จ่านวน และก่อสร้าง

1 คัน (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ก่าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

379 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับ - 22,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา งานประมวลผล แบบที  1 งานแบบแผน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า และก่อสร้าง

19 นิ ว) จ่านวน 1 ชุด (รายละเอียด

ตามกระทรวงดิจิทัลฯ ก่าหนด)

380 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องฉีดน ่า แรงดันสูง - 17,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา หัวจ่าย 2 หัว มอเตอร์ 2 แรง งานแบบแผน

พร้อมอุปกรณ์หัวฉีด และ และก่อสร้าง

สายยาง 40 เมตร จ่านวน

1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

381 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน ่าไดโว่ 2 แรง  ก่าลังไฟ - 10,000 - - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา ไม่น้อยกว่า 220 โวล์ท พร้อมอุปกรณ์ งานแบบแผน

และสายส่ง 30 เมตร จ่านวน 1 ตัว และก่อสร้าง

(ราคาตามท้องตลาด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

382 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - - 19,000 - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา จ่านวน 2 เครื อง (รายละเอียด งานแบบแผน

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ก่าหนด) และก่อสร้าง

383 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับ - - 22,000 - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา งานประมวลผล แบบที  1 งานแบบแผน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า และก่อสร้าง

19 นิ ว) จ่านวน 1 ชุด (ราคาตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก่าหนด)

384 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส่าหรับ - - 30,000 - - กองช่างสุขาภิบาล

การโยธา งานประมวลผล แบบที  2 งานแบบแผน

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า และก่อสร้าง

19 นิ ว) จ่านวน 1 ชุด (ราคาตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก่าหนด)

ที ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

385 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม และส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด) งานสัตวแพทย์

386 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชุดเคร่ืองจักรส าหรับใช้ในโรงฆ่าสุกร 9,278,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

ประกอบด้วย และส่ิงแวดล้อม

1.เคร่ืองลวกสุกรแบบอัตโนมัติ งานสัตวแพทย์

(โครงสร้างสแตนเลส) จ านวน 1 เคร่ือง

2.เคร่ืองป่ันขนสุกร (โครงสร้าง

สแตนเลส) จ านวน 1 เคร่ือง

3.สายพานปลดขาลงอ่างลวกอัตโนมัติ

พร้อมโครงสร้าง รองรังเหล็กชุบ

กัลวาไนซ์ จ านวน 1 ชุด

4.โต๊ะรองรับสุกรหลังป่ันขน

จ านวน 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

387 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง - 11,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน  าได้ และส่ิงแวดล้อม

450 ลิตรต่อนาที จ านวน งานโรงฆ่าสัตว์

1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

388 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง - 54,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

(มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน  าได้ และส่ิงแวดล้อม

2,200 ลิตรต่อนาที ระยะ งานโรงฆ่าสัตว์

ส่งน  าสูงได้ไม่น้อยกว่า 45

เมตร ขนาดท่อส่งน  า

ไม่น้อยกว่า 3 นิ ว จ านวน

1 เคร่ือง (ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณ

ท่ี ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

389 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - 19,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

งานครัว จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียด และส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด) งานสัตวแพทย์

390 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ชุดเคร่ืองจักรส าหรับใช้ใน - 9,180,000 - - - ส านักการสาธารณสุข

โรงฆ่าสุกร ประกอบด้วย และส่ิงแวดล้อม

1.เคร่ืองลวกสุกรแบบอัตโนมัติ งานสัตวแพทย์

(โครงสร้างสแตนเลส) จ านวน

1 เคร่ือง

2.เคร่ืองป่ันขนสุกร (โครงสร้าง

สแตนเลส) จ านวน 1 เคร่ือง

3.ระบบล าเลียงซากลงอ่างลวก

พร้อมปลดซากอัตโนมัติพร้อม

โครงสร้างรองรับเหล็กชุบ

กัลวาไนซ์ จ านวน 1 ชุด

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

391 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก - - 4,500 - - ส านักการสาธารณสุข

ขนาดไม่ต่ ากว่า 4 ฟุต และส่ิงแวดล้อม

พร้อมขารองตั ง จ านวน 1 ตู้ งานสัตวแพทย์

(ราคาตามท้องตลาด)

รวม 56,283,620 47,706,700 34,626,926 15,017,900 7,760,400

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

   1.1 แผนงานการพาณิชย์ 1 10,000,000 - - 1 197,700 - - - - 2 10,197,700

รวม 1 10,000,000 - - 1 197,700 - - - - 2 10,197,700

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

   1.1 แผนงานการพาณิชย์ 3 299,000 3 299,000 4 1,038,000 3 299,000 - - 13 1,935,000

รวม 3 299,000 3 299,000 4 1,038,000 3 299,000 - - 13 1,935,000

รวมท้ังส้ิน 4 10,299,000 3 299,000 5 1,235,700 3 299,000 - - 15 12,132,700

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

สถำนีขนส่ง

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 4 ปีปี 2564

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานี  -ปรับปรุงผิวจราจร แบบ 10,000,000 - - - - ร้อยละของ ผู้มาใช้บริการสถานี ส านักปลัดเทศบาล

อาคารสถานีขนส่ง ขนส่งให้มีสภาพท่ีดีข้ึน Modified Asphaltic ความพึงพอใจ ขนส่งผู้โดยสารได้รับ สถานีขนส่งฯ

ผู้โดยสารจังหวัด และอ านวยความสะดวก Concrete (UTFT PMA) ของผู้มาใช้ ความสะดวกและมีความ

จันทบุรี ความปลอดภัยในชีวิตและ พ้ืนท่ีประมาณ 7,707 บริการสถานี ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้กับประชาชน ตร.ม. เปล่ียนกระเบ้ือง ขนส่งฯ ทรัพย์สิน เกิดความ

ผู้มาใช้บริการ หลังคาอาคารสถานีขนส่ง พึงพอใจและประทับใจ

ใหม่ท้ังหมดเป็น Metal ในการมาใช้บริการ

Sheet พ้ืนท่ีประมาณ

1,854 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เงินรายได้สถานีขนส่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ปรับปรุงอาคารพร้อมทาสี

ทาสีและก่อสร้างห้องน้ า-

ห้องสุขา 1 แห่ง

 -ก่อสร้างโรงจอดรถด้าน

นอกอาคาร คลุมหลังคา

ด้วยแผ่น Metal Sheet 

พ้ืนท่ีประมาณ 192 ตร.ม.

พร้อมทาสี จ านวน 1 แห่ง

รายละเอียดตามแบบแปลน

กองช่าง  เทศบาลเมือง

จันทบุรี

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ก่อสร้างหลังคา เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างหลังคาทางเดิน - - 197,700 - - ร้อยละของ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

ทางเดินผู้โดยสาร แก่ประชาชนท่ีมาใช้ ผู้โดยสาร สถานีขนส่ง ประชาชนท่ี สะดวกในการเข้ามา สถานีขนส่งฯ

สถานีขนส่งเทศบาล บริการ เทศบาลเมืองจันทบุรี เกิดความ ใช้บริการ

เมืองจันทบุรี ระหว่างอาคารผู้โดยสาร พึงพอใจต่อ

และห้องน้ า ขนาดกว้าง การก่อสร้าง

2.00 เมตร ยาว 16.50 หลังคาทางเดิน

เมตร ตามแบบแปลน ผู้โดยสารฯ

กองช่าง เทศบาลเมือง

จันทบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จ้างเหมาบริการเพ่ือ  -เพ่ือปรับปรุง ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 290,000 290,000 290,000 290,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนพอใจในการ ส านักปลัดเทศบาล

รักษาความสะอาด ประสิทธิภาพการให้ รักษาความสะอาดภายใน ของผู้มาใช้ ด าเนินการด้านการ สถานีขนส่งฯ

สถานีขนส่งฯ บริการสาธารณะของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร บริการสถานี รักษาความสะอาดและ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดจันทบุรี พ้ืนท่ี ขนส่งฯ ความเป็นระเบียบ

จังหวัดจันทบุรี 1,455 ตารางเมตร เรียบร้อย

 -เพ่ือให้พ้ืนท่ีภายใน ปีละ 12 คร้ัง

สถานีขนส่งฯ เกิดความ

สะอาด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เงินรายได้สถานีขนส่ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 สัมมนาพนักงาน เพ่ือให้พนักงาน-ลูกจ้าง สัมมนาพนักงาน-ลูกจ้าง 4,000 4,000 4,000 4,000 - ร้อยละของ พนักงาน-ลูกจ้างมีความ ส านักปลัดเทศบาล

ลูกจ้างของงานสถานี ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ของงานสถานีขนส่งฯ พนักงานและ สามัคคี ร่วมมือในการ สถานีขนส่งฯ

ขนส่งฯ และได้รับทราบปัญหาและ ปีละ 2 คร้ัง ลูกจ้างท่ีมี ปฏิบัติงานร่วมกัน

อุปสรรคในพ้ืนท่ี และน ามา ความสามัคคี

เป็นแนวทางในการแก้ไข ร่วมมือในการ

ปัญหาและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 รณรงค์ป้องกันและลด เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของ ประชาชนท่ีเข้าใช้ ส านักปลัดเทศบาล

อุบัติเหตุทางถนน ในด้านการให้บริการและ และลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนท่ี บริการภายในสถานี สถานีขนส่งฯ

ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ ในช่วงเทศกาลประจ าปี เกิดความ ขนส่ง มีความพึงพอใจ

ขับข่ีและผู้ท่ีมาใช้บริการ ปีละ 2 คร้ัง พึงพอใจต่อ ในด้านความปลอดภัย

ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร การรณรงค์ และความสะอาด

ป้องกันและลด เรียบร้อย

อุบัติเหตุทาง

ถนน

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันและรักษา จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อม - - 739,000 - - ร้อยละของ ประชาชนท่ีเข้ามาใช้ ส านักปลัดเทศบาล

บริเวณสถานีขนส่ง ความปลอดภัยในชีวิตและ ติดต้ังบริเวณสถานีขนส่ง ประชาชนท่ี บริการภายในสถานี สถานีขนส่งฯ

ผู้โดยสารจังหวัด ทรัพย์สินให้กับประชาชน ผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี เกิดความ ขนส่ง มีความพึงพอใจ

จันทบุรี ท่ีมาใช้บริการในสถานี ประกอบด้วย พึงพอใจใน ด้านความปลอดภัย

ขนส่ง จังหวัดจันทบุรี  -อุปกรณ์บันทึกภาพ ด้านความ

ผ่านเครือข่าย (Network ปลอดภัยต่อ

Video Recorder) แบบ การมาใช้

16 ช่อง ปีละ 1 เคร่ือง บริการ

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

แบบ PoE (PoE L2 

Switch) ขนาด 16 ช่อง

ปีละ 1 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง

คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

ปีละ 16 ชุด

ท่ี โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด

2 kVA  ปีละ 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

 -โทรทัศน์ แอล อี ดี 

(LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ

1920x1080 พิกเซล

ขนาด 48 น้ิว ปีละ 1

เคร่ือง

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

    แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

 -ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ปีละ 1 ตู้

 -พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

เดินสายและเซ็ตระบบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

แบบ ผ.02



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 15,600 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

0.45x1.80 ม. จ านวน 6 ตัว สถานีขนส่งฯ

(ราคาตามท้องตลาด)

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานพนักงาน 12,500 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 5 ตัว สถานีขนส่งฯ

(ราคาตามท้องตลาด)

3 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ตู้ไฟบอกเส้นทางเดินรถ 140,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 18 ตู้ สถานีขนส่งฯ

(ราคาตามท้องตลาด)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

ท่ี ประเภท

งบประมาณ

แบบ ผ.03



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด - - 512,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ สถานีขนส่งฯ

ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน

รักษาความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน

16 ชุด (รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี)

5 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -อุปกรณ์บันทึกภาพ - - 61,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ ผ่านเครือข่าย (Network สถานีขนส่งฯ

Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ - - 16,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ แบบ POE (POE L2 switch) สถานีขนส่งฯ

ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด 

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี)

7 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 12,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

ขนาด 2 kVA  จ านวน 1 เคร่ือง สถานีขนส่งฯ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี)

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - 18,700 - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความละเอียด สถานีขนส่งฯ

จอภาพ 1920x1080 พิกเซล

ขนาด 48 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

(ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี)

9 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  -ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง - - 13,500 - - ส านักปลัดเทศบาล

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถานีขนส่งฯ

ปีละ 1 ตู้ (ตามโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด

บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี)

10 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ยามส าหรับเจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหาร - 48,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) สถานีขนส่งฯ

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า - 15,600 - - - ส านักปลัดเทศบาล

ความกว้าง 0.45 x สูง 0.45 x ยาว สถานีขนส่งฯ

1.80 ม. จ านวน 6 ตัว 

(ราคาตามท้องตลาด)

12 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างานพนักงาน - 12,500 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 5 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) สถานีขนส่งฯ

13 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง จ านวน - 98,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

20 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) สถานีขนส่งฯ

14 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ - 11,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สถานีขนส่งฯ

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 30 น้ิว - 51,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 6 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) สถานีขนส่งฯ

16 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 32,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

งานส านักงาน (จอขนาด สถานีขนส่งฯ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน

2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

17 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 7,900 - - - ส านักปลัดเทศบาล

หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด สถานีขนส่งฯ

Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/

นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามกระทรวง

ดิจิทัลฯ ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - 5,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม สถานีขนส่งฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

19 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - 35,000 - - - ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ สถานีขนส่งฯ

1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 48 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฯ ก าหนด)

20 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง พนักพิง - - 90,000 - - ส านักปลัดเทศบาล

พลาสติก ขาเหล่ียมเหล็ก/MO สถานีขนส่งฯ

จ านวน 30 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

ประเภท

งบประมาณ

ท่ี



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า - - - - 42,000 ส านักปลัดเทศบาล

กว้าง 154 ซม. ยาว 78 ซม. สูง 75 สถานีขนส่งฯ

ซม. จ านวน 6 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

22 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 10 ล้ินชัก ขนาด - - - - 8,800 ส านักปลัดเทศบาล

ไม่น้อยกว่า กว้าง 37 ซม. ยาว 46 สถานีขนส่งฯ

ซม. สูง 94 ซม. จ านวน 2 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

23 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า - - - - 16,400 ส านักปลัดเทศบาล

กว้าง 91 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 138 สถานีขนส่งฯ

ซม. จ านวน 2 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารแบบ 2 บานเปิด กระจก - - - - 25,000 ส านักปลัดเทศบาล

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 121 ซม. สถานีขนส่งฯ

ยาว 45 ซม. สูง 183 ซม. 

จ านวน 5 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

25 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันเก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด - - - - 12,000 ส านักปลัดเทศบาล

ไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ยาว 31 สถานีขนส่งฯ

ซม. สูง 96 ซม. จ านวน 4 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

26 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - - - - 17,000 ส านักปลัดเทศบาล

ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู สถานีขนส่งฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - - - - 28,000 ส านักปลัดเทศบาล

ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู สถานีขนส่งฯ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

28 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแถว 4 ท่ีน่ัง จ านวน 20 ตัว - - - - 100,000 ส านักปลัดเทศบาล

(ราคาตามท้องตลาด) สถานีขนส่งฯ

29 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า - - - - 40,000 ส านักปลัดเทศบาล

เผยแพร่ 48 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง สถานีขนส่งฯ

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - - - 34,000 ส านักปลัดเทศบาล

งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด สถานีขนส่งฯ

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 ชุด

(รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ

ก าหนด)

31 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - - 5,000 ส านักปลัดเทศบาล

จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตาม สถานีขนส่งฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

32 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง - - - - 4,300 ส านักปลัดเทศบาล

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สถานีขนส่งฯ

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนด)

รวม 168,100 316,000 723,200 - 332,500

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองนับธนบัตรแบบต้ังโต๊ะ 53,000 - - - สถานธนานุบาล

จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด)

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 10,000 - - - สถานธนานุบาล

(ราคาตามท้องตลาด)

3 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส าหรับพนักงาน จ านวน 2 ตัว 16,000 - - - สถานธนานุบาล

(ราคาตามท้องตลาด)

4 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว 20,000 - - - สถานธนานุบาล

(ราคาตามท้องตลาด)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

สถานธนานุบาล

ท่ี ประเภท

งบประมาณ

แบบ ผ.03



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา - 18,000 - - สถานธนานุบาล

ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน

1 เคร่ือง (รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

6 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี - 44,000 - - สถานธนานุบาล

แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

7 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - - 30,000 - สถานธนานุบาล

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ก าหนด)

ท่ี ประเภท

งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น - - 26,000 - สถานธนานุบาล

แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

จ านวน 1 เคร่ือง

(รายละเอียดตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ก าหนด)

9 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก - - - 9,000 สถานธนานุบาล

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้

(ราคาตามท้องตลาด)

99,000 62,000 56,000 9,000

ท่ี ประเภท

รวม   

งบประมาณ



เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

แผนงาน หมวด (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 70,000 - - - - ส านักการสาธารณสุข

หรือการแพทย์ แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 เคร่ือง งานศูนย์บริการ

(รายละเอียดตามมาตรฐาน สาธารณสุข

ครุภัณฑ์ก าหนด)

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันโลหิต 7,900 - - - - ส านักการสาธารณสุข

หรือการแพทย์ แบบต้ังพ้ืน จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

(รายละเอียดตามมาตรฐาน งานศูนย์บริการ

ครุภัณฑ์ก าหนด) สาธารณสุข

รวม 77,900 - - - -

ประเภทท่ี

เงินบ ำรุง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
แบบ ผ.03



ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนนั้น ต้อง
อาศัยระบบการบริหารจัดการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานแผนงานและแผนเงินของหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ด าเนินการติดตามประเมินผลแผน  ดังนี้ 

ก าหนดการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 (4) วิสัยทัศน์ 
 (5) กลยุทธ์ 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 (8) แผนงาน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

4.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

4.2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
4.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
4.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
4.2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.2.5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 



(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 การด าเนินงานของเทศบาลเมืองจันทบุรี  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาต่างๆ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี 2561 ในส่วนที่เทศบาลด าเนินการเอง รวมจ านวน 268 โครงการ โดยเทศบาล
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 210 โครงการ  เป็นจ านวน
เงิน 162,622,940 บาท  มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 171 โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 
139,901,340 บาท  และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 37 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) ผลการน าแผนพัฒนาในปี 2561 ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ คิดเป็นร้อยละ งบประมาณจ่ายจริง

1. ด้านการศึกษา 105 66,480,100 85 54,135,200 57 67.06 32,087,600

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 49,395,600 2 3,054,000 2 100.00 3,054,000

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 12 34,811,200 10 28,060,400 10 100.00 28,060,400

4. ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 58 36,914,000 49 36,920,800 45 91.84 36,861,800

5. ด้านเศรษฐกิจ 10 1,023,000 8 606,000 7 87.50 601,000

6. ด้านการบริหารจัดการ 63 48,250,500 56 39,846,540 50 89.29 39,236,540

รวม 268 236,874,400 210 162,622,940 171 81.43 139,901,340

แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561 แผนการด าเนินงาน โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์



2) ผลการน าแผนพัฒนาในปี 2561 ไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 ด้านการศึกษา   
 เทศบาลเมืองจันทบุรีได้พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ โดยจัดท าโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา (ส านักการศึกษา) 
2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา (ส านักการศึกษา) 
3. โครงการจัดท าเครื่องมอืประเมินคุณภาพการศึกษา (ส านักการศึกษา) 
4. โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ (ส านักการศึกษา) 
5. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (ส านักการศึกษา) 
6. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (ส านักการศึกษา) 
7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักการศึกษา) 
8. โครงการสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนใน  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี (ร.ร.ท.1) 
9. โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ (ร.ร.ท.1) 
10. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ร.ร.ท.1) 
11. โครงการฝึกสอนวงโยธวาทิต (ร.ร.ท.1) 
12. โครงการฝึกสอนดนตรีไทย (ร.ร.ท.1) 
13. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียน (ร.ร.ท.1) 
14. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 (ร.ร.ท.1) 
15. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (ร.ร.ท.1) 
16. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (ร.ร.ท.1) 
17. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ร.ร.ท.1) 
18. โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ร.ร.ท.1) 
19. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 (ร.ร.ท.1) 
20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) (ร.ร.ท.1) 
21. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้น

มัธยมศึกษา (ร.ร.ท.1) 
22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ร.ร.ท.1) 
23. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้น

มัธยมศึกษา (ร.ร.ท.1) 



24. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ร.ร.ท.1) 

25. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) (ร.ร.ท.1) 
26. โครงการสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนใน  

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี (ร.ร.ท.2) 
27. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ร.ร.ท.2) 
28. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางวิชาการ (วันสุนทรภู่) (ร.ร.ท.2) 
29. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางวิชาการ (วันวิทยาศาสตร์) (ร.ร.ท.2) 
30. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ร.ร.ท.2) 
31. โครงการฝึกสอนดนตรีให้กับนักเรียน (ดนตรีไทย) (ร.ร.ท.2) 
32. โครงการฝึกสอนดนตรีให้กับนักเรียน (ดุริยางค์) (ร.ร.ท.2) 
33. โครงการฝึกทักษะศิลปะเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (ร.ร.ท.2) 
34. โครงการจ้างครูชาวต่างประเทศ (ร.ร.ท.2) 
35. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (ร.ร.ท.2) 
36. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (ร.ร.ท.2) 
37. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ร.ร.ท.2) 
38. โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ร.ร.ท.2) 
39. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ร.ร.ท.2) 
40. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ร.ร.ท.2) 
41. โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ร.ร.ท.2) 
42. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ร.ร.ท.2) 
43. โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ร.ร.ท.2) 
44. โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ร.ร.ท.2) 
45. โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) (Top Up) (ร.ร.ท.2) 
46. โครงการค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ร.ร.ท.2) 
47. โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน (ร.ร.ท.2) 
48. โครงการปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ (ร.ร.ท.2) 
49. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
50. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
51. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
52. โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
53. โครงการอ่านออก เขียนได้ (ส านักการศึกษา) 
54. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (ร.ร.ท.1) 



55. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ (ร.ร.ท.2) 
56. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ (ระดับกลุ่มจังหวัด) (ส านักการศึกษา) 
57. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ส านักการศึกษา) 
58. โครงการเตรียมคนเก่ง (ร.ร.ท.1) 
59. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ร.ร.ท.1) 
60. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย (ร.ร.ท.1) 
61. โครงการรักการอ่านสารานุกรมไทย (ร.ร.ท.1) 
62. โครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา (ร.ร.ท.2) 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เทศบาลเมืองจันทบุรีได้ท าการปรับปรุงถนนและทางระบายน้ า ให้มีสภาพดีและสามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรียานุสรณ์ (กองช่าง) 
2. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนซอยชวนะอุทิศ 17 (กองช่าง) 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลเมืองจันทบุรีมีพ้ืนที่อยู่ติดกับแม่น้ าจันทบุรี จึงให้ความส าคัญเรื่องการรักษาแม่น้ าให้มีความใส
สะอาด โดยรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ า รักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ และสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม 
เป็นระเบียบ อีกท้ังมีระบบจัดการขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน โครงการที่ด าเนินการมีดังนี้ 

1. โครงการอบรมแกนน าชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
2. โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
3. โครงการคัดแยกขยะ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
4. โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ าจันทบุรี (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
5. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
6. โครงการ Big Cleaning Day (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
7. โครงการอบรมแกนน าชุมชนด้านการบริหารจัดการขยะ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
8. โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมสาธารณะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช (กองช่าง) 
9. โครงการจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสวนสาธารณะและสวนหย่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (กอง

ช่าง) 
10. โครงการจ้างเหมาเอกชนด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย (ระยะเวลาต่อเนื่อง 10 ปี) (กองช่างสุขาภิบาล) 

 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การป้องกัน การควบคุมโรคต่างๆ แก่ประชาชน รวมถึงความปลอดภัยด้าน
อาหาร ตลอดจนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนา วัฒนธรรม โดยเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดท าโครงการ ดังนี้ 



1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ (โครงการ D.A.R.E.) 
(ส านักการศึกษา) 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.ท.1) 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.ท.2) 
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
5. โครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี การจราจรทางบกในเขตเทศบาล (ส านักการศึกษา) 
6. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ร.ร.ท.2) 
7. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียน (ร.ร.ท.2) 
8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (ส านักการศึกษา) 
9. โครงการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
10. โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
11. โครงการอบรมสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหาร (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
12. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อซึ่งเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค (ส านักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 
13. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
14. โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
15. โครงการสอบสวนป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลระบาดในพ้ืนที่ (ส านักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 
16. โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
17. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
18. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มภันโรคในเด็กวัยเรียน (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
19. โครงการรณรงค์ป้องกันบรรเทาปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
20. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) 
21. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (กองสวัสดิการ

สังคม) 
22. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
23. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ “12 สิงหามหาราชินี” (ส านักการศึกษา) 
24. โครงการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) (ส านักการศึกษา) 
25. โครงการหนูรักแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
26. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ส านักการศึกษา) 
27. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา (ส านักการศึกษา) 
28. โครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน (ส านักการศึกษา) 
29. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก     ระดับภาค 

(ส านักการศึกษา) 



30. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศ (ส านักการศึกษา) 

31. โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ (ส านักการศึกษา) 
32. โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี (ร.ร.ท.1) 
33. โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (ร.ร.ท.2) 
34. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง) 
35. โครงการวันแม่ (ร.ร.ท.1) 
36. โครงการวันแม่ (ร.ร.ท.2) 
37. โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ส านักการศึกษา) 
38. โครงการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (ส านักการศึกษา) 
39. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา (ส านักการศึกษา) 
40. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล (ส านักการศึกษา) 
41. โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
42. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) 
43. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ (กองสวัสดิการสังคม) 
44. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม) 
45. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
46. โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
47. โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
48. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
49. โครงการท าอย่างไรให้ลูกฟันดี (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 เทศบาลเมืองจันทบุรีสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนและส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ โดยจัดท าโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (กองสวัสดิการสังคม) 
2. โครงการรถไฟ (โบกี้พ่วงลาก) บริการนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) 
3. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (ส านักปลัดเทศบาล) 
4. โครงการประสานความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองจันทบุรี (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
5. โครงการปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี (ส านักปลัดเทศบาล) 
6. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองจันทบุรี (ส านักปลัดเทศบาล) 
7. โครงการจัดนิทรรศการท่องเที่ยวประจ าปี (ส านักปลัดเทศบาล) 

 



 ด้านการบริหารจัดการ 
 เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและลูกจ้าง การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การท างานของเทศบาลฯ ให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยจัดท าโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมวันเทศบาล (ส านักปลัดเทศบาล) 
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน  (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (พนักงานดีเด่น) (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
5. โครงการเสียงธรรมน าใจ (ส านักปลัดเทศบาล) 
6. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ด้านภาษีท้องถิ่น (ส านักการคลัง) 
7. โครงการส ารวจป้ายทั่วเขตเทศบาล (ส านักการคลัง) 
8. โครงการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ส านักการคลัง) 
9. โครงการบริการเคลื่อนที่ภาษีสัญจร (ส านักการคลัง) 
10. โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรส านักการคลัง (ส านักการคลัง) 
11. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ส านักการคลัง) 
12. โครงการจัดท าข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) (ส านักการคลัง) 
13. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาษีท้องถิ่น (ส านักการคลัง) 
14. โครงการจัดประชุมประชาคม (กองวิชาการและแผนงาน) 
15. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) 
16. โครงการจัดท าวารสาร “สารจันทบูร” ราย 2 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน) 
17. โครงการผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลเมืองจันทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) 
18. โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการเสียงไร้สาย (กองวิชาการและแผนงาน) 
19. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 (กองวิชาการและ

แผนงาน) 
20. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 (กองวิชาการและ

แผนงาน) 
21. โครงการจัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ (กองวิชาการและแผนงาน) 
22. โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (กองวิชาการและแผนงาน) 
23. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) 
24. โครงการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของเทศบาลและคณะผู้บริหารทางสื่อต่างๆ (กองวิชาการและ

แผนงาน) 
25. โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองวิชาการและแผนงาน) 



26. โครงการประชาสัมพันธ์งานวันเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 
27. โครงการประชาสัมพันธ์กีฬา ประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษา (กองวิชาการและแผนงาน) 
28. โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กองวิชาการและแผนงาน) 
29. โครงการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แม่น้ าจันทบุรีและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (กองวิชาการและแผนงาน) 
30. โครงการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กอง

วิชาการและแผนงาน) 
31. โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขลดอุบัติเหตุทางถนน (กองวิชาการและแผนงาน) 
32. โครงการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (กองวิชาการและแผนงาน) 
33. โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการ (กองวิชาการและ

แผนงาน) 
34. โครงการประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (กองวิชาการและแผนงาน) 
35. โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการแก่ประชาชน (กองวิชาการและ

แผนงาน) 
36. โครงการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองจันทบุรี  www.chanmunic.go.th (กองวิชาการ

และแผนงาน) 
37. โครงการเทศบาลพบประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน) 
38. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (ระยะที่ 2) (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
39. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ส านัก

ปลัดเทศบาล) 
40. โครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น (ส านักปลัดเทศบาล) 
41. โครงการมอบถังดับเพลิงให้กับชุมชน (ส านักปลัดเทศบาล) 
42. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ส านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
43. โครงการนานาสาระการเรียนรู้ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
44. โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี (ส านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
45. โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือท าความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์ (ส านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
46. โครงการจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) (กองช่าง) 
47. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการองค์กรชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กร

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (กองสวัสดิการสังคม) 
48. โครงการจัดท าแผนชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

http://www.chanmunic.go.th/


49. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (กองสวัสดิการสังคม) 
50. โครงการจ้างเหมาบริการคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
51. โครงการกิจกรรม 5ส (ส านักปลัดเทศบาล) 
52. โครงการอาสาท าความดี (ส านักปลัดเทศบาล) 
53. โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระ (ส านักปลัดเทศบาล) 
54. โครงการจัดเก็บภาษีป้าย (ส านักการคลัง) 
55. โครงการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ส านักการคลัง) 
56. โครงการส ารวจตรวจสอบ เร่งรัดและติดตามจัดเก็บภาษีท้องถิ่นผู้ที่อยู่ในข่ายช าระภาษีท่ียังไม่เคยยื่น

ช าระภาษี (ส านักการคลัง) 
57. โครงการตรวจสอบข้อมูลโรงเรือนปิดของผู้มายื่นแบบช าระภาษี (ส านักการคลัง) 
58. โครงการคลินิกกฎหมาย (กองวิชาการและแผนงาน) 
59. โครงการกฎหมายน่ารู้ (กองวิชาการและแผนงาน) 
60. โครงการสัมมนาให้ความรู้ในการด าเนินการทางกฎหมาย (กองวิชาการและแผนงาน) 
61. โครงการบทความทางกฎหมาย (กองวิชาการและแผนงาน) 
62. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) 
63. โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ส านักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


