แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โดย
สานักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 0-3821-6141 โทรสาร 0-3821-6141

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ภาคผนวก

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
.......................
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนั งสื อด่ วนที่ สุ ด มท 0810.3/ว2931 ลงวั นที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง ซัก ซ้ อ ม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่ม จัง หวัด แผนพัฒ นาภาค แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 และยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้จัดทา
ประชาคมในระดับตาบลสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล ระดับชุมชนเมืองสาหรับเทศบาลเมือง
ระดับชุมชนนครสาหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสาหรับเมืองพัทยาให้ใช้
รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อ ไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ นให้ใช้รูป แบบตามหนั ง สือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่ มท 0810.2/ว0600
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน โดยให้ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ สาเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เทศบาลตาบลเกาะสี ชัง จึง ได้ จัดท าโครงการจัดเวทีป ระชาคมเพื่อ จัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสี ชัง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ของเทศบาลตาบลเกาะสีชังขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มโครงการ/กิ จ กรรม ให้ อ ยู่ ในลั ก ษณะที่ พ ร้ อ มจะบรรจุ ในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2.๒ เพื่อแจ้งแนวการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบลเพื่อนามากาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง
2.๓ เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา โดยสอดคล้องในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา
3. เป้าหมาย
สัดส่วนการประชุมประชาคมตาบล จานวน ๔00 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้แทนกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้แทน อสม.เครือข่ายองค์กร
ชุมชน ประธานชมรม ประชาชนในเขตอาเภอเกาะสีชัง ฯลฯ

-24. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาหนังสือเชิญประชุม
2. ดาเนินการประชุมประชาคมตาบล
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชังประชุม
รวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการ นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
4. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชังประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพื่อเสนอผู้บริหารเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
5. ผู้บริหารเทศบาลตาบลเกาะสีชังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
5. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
6. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์ราชการเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
7. งบประมาณ
ไม่มี
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะสีชัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของท้องถิ่น
๙.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบรายละเอียดการพัฒนาในช่วงระยะเวลาห้าปี ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
๙.๓ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและใช้งบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจากัดในการพัฒนาอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

-3๑๐. การประเมินผล
ใช้การสังเกตการณ์ ประเมินผลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ

ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวณัฐธิดา แดงงาม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปิยะกุล อู่เงิน )
นิติกรชานาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ/เห็นชอบโครงการ
(นายนวธร ธนเศรษฐ)
ปลัดเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

ลงชื่อ
(นายดารงค์ เภตรา)
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง

ผู้อนุมัติโครงการ

ประกาศเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
ของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
......................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้ง นี้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247
ลงวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2560 ประกอบกัน โดยให้ด าเนิน การตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยให้
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้ องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิส าหกิจที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่ อแจ้ง แนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของ
เทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง เป็ น ไปตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ โดยให้ มี ค วามเป็ น ปั จจุ บั น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
ของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายดารงค์ เภตรา )
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6
6,400,000
6
6,400,000
6
6,400,000
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
8
46,500,000
8
46,500,000
8
46,500,000
รวม
14
52,900,000 14
52,900,000 14
52,900,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2
2,700,000
2
2,700,000
2
2,700,000
2.2 แผนงานการศึกษา
4
10,633,000
4
10,633,000
4
10,633,000
2.3 แผนงานสาธารณสุข
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1
15,000,000
1
15,000,000
1
15,000,000
2.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7 แผนงานงบกลาง
รวม
7
28,333,000
7
28,333,000
7
28,333,000
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

18

19,200,000

24
42

139,500,000
158,700,000

6
12

8,100,000
31,899,000

3

45,000,000

21

84,999,000
แบบ ผ.01

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษา
1
150,000
1
150,000
1
150,000
3
450,000
ความสงบภายใน
3.2 แผนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2
400,000
2
400,000
2
400,000
6
1,200,000
4.2 แผนงานเคหะชุมชน
11
32,420,000 11
32,420,000 11
32,420,000
33
97,260,000
4.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม
13
32,820,000 13
32,820,000 13
32,820,000
39
98,460,000
แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3
290,000,000 3
290,000,000 3
290,000,000
9
รวม
3
290,000,000 3
290,000,000 3
290,000,000
9
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
80,000
1
80,000
1
80,000
3
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3
290,000,000
3
290,000,000
3
290,000,000
9
6.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
4
290,080,000
4
290,080,000
4
290,080,000
12
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
1
1
1
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
100,000
100,000
100,000
3
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1
1
รวม
100,000
100,000
1
100,000
3
รวมทั้งสิ้น
42 694,233,000 42 694,233,000 42 694,233,000 126

งบประมาณ
(บาท)
870,000,000
870,000,000
240,000
870,000,000

870,240,000
300,000
300,000
2,082,699,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ
แบบผ.ผ.02/1
02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการพัฒนาถนนเชื่อมโยงเส้น

(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
15,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
15,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
15,000,000 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- สามารถรองรับการขนส่ง

เสริมเหล็กทางลงแหลมงู ระยะที่ 2 ทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม.

เสริมเหล็กทางลงแหลมงู

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และ

หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ

ยาว 250.00 ม. หนา 0.15 ม.

ระยะที่ 2 จานวน 1 แห่ง

สัมภาระขนาดใหญ่ได้

ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

- ประชาชนและผูป้ ระกอบการ

- เพื่อลดความหนาแน่นของถนนสาย

1,500.00 ตร.ม. พร้อมหินทิ้งริม

มีความสะดวกในการรับบริการ

หลักในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

ถนน และงานปักเสาพาดสาย

สาธารณะ

และสัมภาระต่าง ๆ

รายละเอียดตามที่เทศบาล

- ประชาชนและนักท่องเที่ยว

กาหนด

มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

4,500,000

4,500,000

4,500,000 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กโครงการบ้านมั่นคง

ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม.

เหล็กโครงการบ้านมั่นคง

พื้นฐาน

หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง

- เพื่อให้ประชาชนในบริเวณหมู่บ้าน

ยาว 160.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่

หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง จานวน

- ประชาชนได้รับความสะดวก

มั่นคงเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

ดาเนินการไม่น้อยกว่า 480.00

1 แห่ง

สบายในการใช้เส้นทางสัญจร

ตร.ม. และขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 430.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า1,720.00
ตร.ม. พร้อมรางระบายน้า
รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

- สามารถเข้าถึงโครงสร้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ
แบบผ.ผ.02/1
02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการขยายเขตระบบจาหน่าย

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
3,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
3,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
3,000,000 - ขยายเขตระบบจาหน่าย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

- ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า

- ประชาชนมีสาธารณูปโภค

ไฟฟ้าแรงต่าเสาไฟสาธารณะ

ให้กับประชาชน

แรงต่าเสาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ

ไฟฟ้าแรงต่าเสาไฟฟ้าสาธารณะ ขั้นพื้นฐาน

โครงการบ้านมั่นคง หมู่ที่ 3

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการบ้านมั่นคง ระยะทาง

โครงการบ้านมั่นคง จานวน 1

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง

บ้านท่าวัง

- ทาให้ประชาชนมีการคมนาคมที่

ไม่น้อยกว่า 590.00 เมตร

แห่ง

ทั่วถึง

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในยามค่าคืน

รายละเอียดตามที่เทศบาล
กาหนด

4 โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด)

- เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว

- ปรับปรุงทางขึ้นพร้อม

ของเกาะสีชัง
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

ราวกันตก

เพิ่มขึ้น

1 หลัง รายละเอียดตามที่

- ประชาชนมีรายได้จากการ

เทศบาลกาหนด

ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

- ก่อสร้างศาลาที่พักจานวน

1,500,000

1,500,000

1,500,000 - ปรับปรุงทางขึ้นพร้อมราว

- ทาให้ประชาชนและ

กันตก และก่อสร้างศาลาที่พัก นักท่องเที่ยวสัญจรสะดวก
- มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จานวน 1 แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ
แบบผ.ผ.02/1
02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 ก่อสร้างธนาคารน้า หมู่ที่ 3 ชุมชน - เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
บ้านท่าวัง

6 ก่อสร้างธนาคารน้าบริเวณศูนย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้า

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
10,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
10,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
10,000,000 - ก่อสร้างธนาคารน้า หมู่ที่ 3

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีน้า

ชุมชนบ้านท่าวังจานวน 1 แห่ง อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ตอดทั้งปี

เดือดร้อนการขาดแคลนน้าของประชาชน

ขนาด 32.00x36.00 เมตร ,

ในพื้นที่

ถังทรงแคปซูล ขนาดความจุ

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

100,000 ลิตร, ติดตั้งระบบไฟฟ้า

- ทาให้ประชาชนในเขตพื้นที่

อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

พลังงานแสงอาทิตย์

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ

- ก่อสร้างอาคารคลุมถังเก็บน้า

กาจัดขยะ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านท่าวัง เดือดร้อนการขาดแคลนน้าของประชาชน

ขนาด 32.00x36.00 เมตร ,

10,000,000

10,000,000

10,000,000 - ก่อสร้างธนาคารน้า บริเวณ

- ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีน้า

ศูนย์จากัดขยะ หมู่ที่ 3 ชุมชน อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ตอดทั้งปี
บ้านท่าวัง จานวน 1 แห่ง

ในพื้นที่

ถังทรงแคปซูล ขนาดความจุ

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

100,000 ลิตร, ติดตั้งระบบไฟฟ้า

- ทาให้ประชาชนในเขตพื้นที่

อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

พลังงานแสงอาทิตย์

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

.02/1
02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

.02/1
02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

.02/1
02

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเทีย่ วนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์

วัตถุประสงค์
- เพื่ออานวยความสะดวกด้านการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท)
- ปรับภูมิทัศน์บริเวณแหลมงู

บริเวณแหลมงู หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง ท่องเที่ยว บริเวณแหลมงู
โดยก่อสร้างห้องน้า, ที่พัก
- เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความพร้อม เจ้าหน้าที่สาหรับรักษาความ
ในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะ ปลอดภัย, ถังเก็บน้าคอนกรีต

งบประมาณ
2563 (บาท)
10,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
10,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
10,000,000 - ปรับภูมิทัศน์บริเวณแหลมงู
หมู่ที่ 3 บ้านท่าวัง
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- มีสถานที่สาหรับกางเต๊นท์ กองช่าง
ตกปลา แบบค้างแรมเพิ่มขึ้น
- มีความสามารถในการ
รองรับปริมาณนักท่องเที่ยว

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
เสริมเหล็ก, ลานอเนกประสงค์
- เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ สาหรับกางเต๊นท์ ตลอดจน

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง

ด้านการท่องเที่ยวของเกาะสีชังจังหวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น
ชลบุรี

- เป็นการส่งเสริมและเพิ่ม

- เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวในการชม
ทัศนียภาพทางทะเลเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชนที่เกิดจาก
การส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน

เกาะสีชัง

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของเกาะสีชัง
- มีแหล่งท่องเที่ยวในการชม
ทัศนียภาพ
- มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
- สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเทีย่ วนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเทีย่ วนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเทีย่ วนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วทีย่ ั่งยืน

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาปะการังเทียม

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ในทะเลรวมทั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทาปะการังเทียม

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
30,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
30,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
30,000,000 - จัดทาปะการังเทียม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- ทาให้มีระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟู

เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด และสัตว์ทะเลมีแหล่งอาศัย

ระบบนิเวศน์ทางทะเลของ

ให้มากขึ้น
1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
- เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน บริเวณเกาะยายท้าวจานวน

1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมที่จะเพิ่มจานวนมากขึ้น
จานวนไม่น้อยกว่า 5,190 - ทาให้สามารถลดความสูง

ในท้องถิ่นและกลุ่มประมงพื้นบ้าน
- เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ไม่น้อยกว่า 1,730 แท่ง

แท่ง

บริเวณอ่าวถ้าพัง จานวนไม่

เกาะสีชังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากคลื่นสูง
- เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่นันทนาการ

น้อยกว่า 1,730 แท่ง และ
บริเวณแหลมงู จานวนไม่น้อย

มากขึ้น
- ทาให้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านกีฬาตกปลาในบริเวณเกาะสีชัง

กว่า 1,730 แท่ง

เชิงอนุรักษ์และนันทนาการ

เกาะสีชัง

หน่วยงาน

คลื่นบริเวณชายฝั่งของ

ด้านกีฬาบริการนักท่องเที่ยว
- ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลและสภาพชายฝั่งได้
รับการอนุรักษ์
- ทาให้ประชาชนในท้องถิ่น
และกลุ่มประมงมีรายได้เพิ่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดทาปะการังเทียม

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ในทะเลรวมทั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทาปะการังเทียม

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
100,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
100,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
จั
ด
ท
าปะการั
งเทียม
100,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- ทาให้มีระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟู

เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด และสัตว์ทะเลมีแหล่งอาศัย

ระบบนิเวศน์ทางทะเลของ

ให้มากขึ้น
1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
- เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน บริเวณเกาะสัมปะยื้อ จานวน

1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมที่จะเพิ่มจานวนมากขึ้น
จานวนไม่น้อยกว่า 17,300 - ทาให้สามารถลดความสูง

ในท้องถิ่นและกลุ่มประมงพื้นบ้าน
- เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

แท่ง

เกาะสีชัง

ไม่น้อยกว่า 17,300 แท่ง

หน่วยงาน

คลื่นบริเวณชายฝั่งของ
เกาะสีชังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากคลื่นสูง
- เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่นันทนาการ

มากขึ้น
- ทาให้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านกีฬาตกปลาในบริเวณเกาะสีชัง

เชิงอนุรักษ์และนันทนาการ
ด้านกีฬาบริการนักท่องเที่ยว
- ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลและสภาพชายฝั่งได้
รับการอนุรักษ์
- ทาให้ประชาชนในท้องถิ่น
และกลุ่มประมงมีรายได้เพิ่ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการจัดทาปะการังเทียม

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ในทะเลรวมทั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทาปะการังเทียม

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
160,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
160,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
160,000,000 - จัดทาปะการังเทียม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- ทาให้มีระบบนิเวศน์ที่ดีขึ้น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟู

เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด และสัตว์ทะเลมีแหล่งอาศัย

ระบบนิเวศน์ทางทะเลของ

ให้มากขึ้น
1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร
- เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน บริเวณเกาะสัมปะยื้อ จานวน

1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมที่จะเพิ่มจานวนมากขึ้น
- ทาให้สามารถลดความสูง
จานวนจุดละไม่น้อยกว่า

ในท้องถิ่นและกลุ่มประมงพื้นบ้าน
- เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ไม่น้อยกว่า 6,300 แท่ง,

3,600 แท่ง

บริเวณอ่าวเขาขาด จานวนไม่

เกาะสีชังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากคลื่นสูง
- เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่นันทนาการ

น้อยกว่า 3,600 แท่ง, บริเวณ
เกาะร้านดอกไม้ จานวนไม่

มากขึ้น
- ทาให้มีสถานที่ท่องเที่ยว

ด้านกีฬาตกปลาในบริเวณเกาะสีชัง

น้อยกว่า 3,600 แท่ง, บริเวณ

เชิงอนุรักษ์และนันทนาการ

แหลมงู จานวนไม่น้อยกว่า

ด้านกีฬาบริการนักท่องเที่ยว
- ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะสีชัง

3,600 แท่ง, บริเวณอ่าวถ้าพัง
จานวนไม่น้อยกว่า 3,600
แท่ง, บริเวณเกาะยายเท้า

คลื่นบริเวณชายฝั่งของ

จานวนไม่น้อยกว่า 3,600

ทางทะเลและสภาพชายฝั่งได้
รับการอนุรักษ์
- ทาให้ประชาชนในท้องถิ่น

แท่ง, บริเวณแหลมตุ๊กตา

และกลุ่มประมงมีรายได้เพิ่ม

จานวนไม่น้อยกว่า 3,600
แท่ง และบริเวณเกาะท้าย

หน่วยงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
สาหรับ โครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ตาหมื่นจานวนไม่น้อยกว่า
3,600 แท่ง

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1 ติดตั้งหัวจ่ายน้้าดับเพลิง

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความ บริเวณตรอก/ซอย ภายในเขตเทศบาล

ตามตรอก/ซอย ต่างๆภายในพื้นที่ เดือดร้อนของประชาชนในกรณีภัยแล้ง

ที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง มีหัวจ่ายน้้าดับ

เขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

และระงับอัคคีภัย ที่เกิดขึ้นภายในเขต

เพลิง

ที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง

เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
100,000

2565 (บาท)
100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- จ้านวนค่าความเสียหายจาก - ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตรอก/ซอย ส้านักปลัด
อัคคีภัยลดลง
ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
- จ้านวนเหตุอัคคีภัยร้ายแรง จากเหตุอัคคีภัย
ลดลง

- เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างท่วงทีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ในบริเวณที่
รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง
2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร - เพื่อให้อาคารที่พัก
ที่พักส้าหรับบริการนักท่องเที่ยว มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พัก

500,000

500,000

ส้าหรับบริการนักท่องเที่ยว

ณ บ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ที่ 7

ณ บ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ที่ 7

ต้าบลท่าเทววงษ์

-งานอื่นๆที่ก้าหนดตามรูป

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
500,000 - ร้อยละ 95 ของ
ส้านักปลัด
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวย บริการนักท่องเที่ยว ณ บ้านเกาะขาม
ต่อการจัดการท่องเที่ยว

ใหญ่ หมู่ที่ 7

แบบและรายการ
3 โครงการก่อสร้างอาคาร

- เพื่อให้มีอาคารที่พักส้าหรับรองรับนัก

- ก่อสร้างอาคารที่พัก

ที่พักส้าหรับบริการนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

ส้าหรับบริการนักท่องเที่ยว

ณ บ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ที่ 7

ณ บ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ที่ 7

ต้าบลท่าเทววงษ์ บริเวณแหลมป้าย

-งานอื่นๆที่ก้าหนดตามรูป
แบบและรายการ

1,000,000

1,000,000

- ก่อสร้างอาคารศูนย์
1,000,000 - ร้อยละ 95 ของ
ส้านักปลัด
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวย บริการนักท่องเที่ยว ณ บ้านเกาะขาม
ต่อการจัดการท่องเที่ยว

ใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณแหลมป้าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริหารสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดท้าพื้นที่สูบบุหรีเ่ พิ่ม
และปรับปรุงพื้นที่สูบบุหรีเ่ ดิม

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้มีพื้นที่สูบบุหรีใ่ นสถานที่ท่องเที่ยว - จัดท้าพื้นที่สูบบุหรีใ่ นสถานที่
และสถานที่ส้าคัญต่างๆภายในเขตพื้นที่

ท่องเที่ยวที่ส้าคัญต่างๆๆ จ้านวน 5 จุด

ตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

- ปรับปรุงพื้นที่สูบบุหรีเ่ ดิม จ้านวน

ส้าคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

2 จุด

ต้าบลเกาะสีชัง

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
300,000 - จัดพื้นที่สูบบุหรีใ่ นสถานที่ - ท้าให้มีพื้นที่สูบบุหรีใ่ นสถานที่
สาธารณสุข
ท่องเที่ยว และสถานที่ส้าคัญ ท่องเที่ยว และสถานที่ส้าคัญต่างๆ
และ
ต่างๆ จ้านวน 5 จุด
ภายในเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง สิง่ แวกล้อม
- ปรับปรุงพื้นที่สูบบุหรีเ่ ดิม - ไม่มีควันบุหรีไ่ ปรสบกวนและ
จ้านวน 2 จุด

ป้องกันสุขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เกาะสีชัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

2565 (บาท)

(KPI)
จะได้รับ
- ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
500,000 - ร้อยละ 95 ของ
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล

และเอื้ออ้านวยต่อการจัดกระบวน

เกาะสีชัง จากเดิม 1 ปรับปรุง เป็น 2 ชั้น

ต่อการจัดกระบวนการเรียน เกาะสีชังจากเดิม 1 ชั้นปรับปรุงเป็น 2 ชั้น

การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

-งานอื่นๆที่ก้าหนดตามรูป

การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

แบบและรายการ

-อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเกาะสีชัง มีพื้นที่ ใช้สอยประโยชน์

เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
(ศพด.ทต.เกาะสีชงั )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนในชมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ - เพื่อเพิ่มทักษะ การฟัง พูด อ่าน ภาษา
เพื่อการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

ต่างประเทศให้กับเด็ก เยาวชน ผูป้ ระกอบการให้แก่เด็ก เยาวชน ผูป้ ระกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว ประชาชน และบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว ประชาชน และ
ของเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

บุคลากรของเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
100,000 ร้อยละ 80 ของผูร้ ่วมโครงการ - เด็ก เยาวชน ผูป้ ระกอบการ
ส้านักปลัด
มีความรู้ ผ่านร้อยละ 70 ของ ด้านการท่องเที่ยว ประชาชน และ ประชาสัมพันธ์
การวัดหลังการเรียน
บุคลากรของเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง
มีทักษะการฟัง พูด และอ่านภาษาต่าง
ประเทศ และสามารถน้าไปใช้ในชีวิต
ประจ้าวัน ในด้านการบริการและ
การท่องเที่ยวได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

ราชาภิเษก

2563 (บาท)
15,000,000

2564 (บาท)
15,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ท้าให้ประชาชนในพื้นมี

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สวนสาธารณะส้าหรับท้า

- ด้าเนินงานติดตั้งป้ายแสดง

เนื่องในโอกาสมหามงคล

กิจกรรม พักผ่อนหย่อนใจ

พระราชประวัติหรือพระราช-

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

และออกก้าลังกายในชุมชน

จ้านวน 1 แห่ง

- ท้าให้เกิดความสามัคคีของ

- เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสาน กรณียกิจ หรือประวัติของสวน

2561 (บาท) 2562 (บาท)

ตัวชี้วัด
2565 (บาท)
(KPI)
15,000,000 - ด้าเนินการก่อสร้างสวน

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ด้าเนินงานติดตั้งป้ายสวน
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

งบประมาณ

พลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา สาธารณะ

ประชาชนในชุมชนผ่านการรวม

ร่วมแรงร่วมใจกันท้าประโยชน์เพื่อสังคม

- ด้าเนินงานติดตั้งเสาไฟฟ้า

พลังจิตอาสา

โดยน้อมน้าแนวพระราโชบายของสมเด็จ

พลังงานแสงอาทิตย์

- เกิดการพัฒนาสิง่ แวดล้อม

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการด้าเนินการ - ด้าเนินงานติดตั้งเครือ่ งออก

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

- เพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวิต ก้าลังกายสแตนเลส

- ท้าให้ประชาชนมีคุณภาพ

ของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม

- ด้าเนินงานติดตั้งเครือ่ งเล่น

ชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็ง

สีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน

สนาม

- เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ส้าหรับท้า

- ด้าเนินงานติดตั้งเก้าอี้เหล็ก

กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกก้าลังกาย ดัดอิตาลี
- ด้าเนินงานก่อสร้างสนาม
เปตอง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
- งานอื่น ๆ รายละเอียดตาม
ที่เทศบาลก้าหนด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค่าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากลเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัมนาด้านการวางแน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ - เพื่อประชาสัมพัน์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ตามข้อมูล

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

100,000

100,000

100,000

ที่เทศบาลก้าหนด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผูด้ ้อย - เพื่อสร้างกลุม่ อาชีพ สร้างงาน สร้าง
โอกาส ผูส้ ูงอายุ และผูว้ ่างงาน

รายได้ ให้กับผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ

- จัดซือ้ เต็นท์ อุปกรณ์ปิ้งย่าง

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ข้อมูลข่าวสารได้รับการ

- ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ ส้านักปลัด

ยกระดับขึ้น

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากขึ้น

300,000 - ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ และ - เกิดกลุม่ อาชีพ ที่สร้างงาน

รถจักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์

ผูว้ ่างงานในเขตเทศบาลต้าบล สร้างรายได้ให้กับผูด้ ้อยโอกาส

โดยการจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์อ้านวย และผูว้ ่างงาน

อ้านวยความสะดวกส้าหรับ

เกาะสีชังมีงานท้า มรายได้

ผูส้ ูงอายุ และผูว้ ่างงาน

สะดวกเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

- เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

บริการนักท่องเที่ยวในกิจกรรม

เพิ่มมากขึ้น

- ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

กางเต็นท์พักแรมในบริเวณ

ในการบริหารจัดการด้านการ

- เพื่อเปิดโอกาสให้ผดู้ ้อยโอกาส

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

ท่องเที่ยว

ผูส้ ูงอายุ และผูว้ ่างงานเกิดการพัฒนา

- ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุและ

ทักษะการบริหารจัดการที่เป็นระบบ

ผูว้ ่างงานเกิดการพัฒนาทักษะ

มากขึ้น

บริหารจัดการที่เป็นระบบมาก

- เพื่อให้ผดู้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ และ

ยิ่งขึ้น

ผูว้ ่างงาน สามารถเรียนรูแ้ ละน้าไปต่อ

- ผูด้ ้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุ และ

ประชาสัมพันธ์

งาน
พัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ยอดเป็นอาชีพของตนเองต่อไปได้

ผูว้ ่างงาน ได้เรียนรูแ้ ละน้าไป
ต่อยอดเป็นอาชีพของตนเอง
ต่อไปได้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร - เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดประชุม
อเนกประสงค์ศูนย์ราชการ

- เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งฝ้าเพดาน

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
4,560,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
4,560,000

2565 (บาท)
(KPI)
4,560,000 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

- ท้าให้มีสถานที่ในการจัด

- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง

อเนกประสงค์ศูนย์ราชการ

ประชุม

เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง 1

- ปรับปรุงห้องน้้า-สุขา

เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง 1

- ท้าให้มีสถานที่จัดกิจกรรม

(หลังใหม่)

- ติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ

(หลังใหม่) จ้านวน 1 แห่ง

- ทาสีภายนอก-ภายในอาคาร
- งานปรับปรุงพื้นภายในอาคาร
- งานติดตั้งเครือ่ งมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
- งานอื่น ๆ ที่ก้าหนดตาม
รูปแบบและรายการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร - เพื่อให้อาคารมีสภาพที่เหมาะสมกับ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยการใช้งาน

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงห้องน้้าภายในอาคาร

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
2,600,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
2,600,000

2565 (บาท)
(KPI)
2,600,000 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

- เปลีย่ นประตู-หน้าต่างห้องพัก

อาคารศูนย์ป้องกันและ

- ติดตั้งฝ้าเพดาน

บรรเทาสาธาณภัย

- ติตตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า

จ้านวน 1 แห่ง

พร้อมมิเตอร์
- งานทาสีภายนอก - ภายใน
อาคาร
- งานกัน้ ห้องเก็บของบริเวณ
ชั้นล่างของอาคาร
- งานติดตั้งกันสาดอาคาร
- งานอื่น ๆ ที่ก้าหนดตาม
รูปแบบและรายการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

- ท้าให้มีอาคารที่มีสภาพที่
เหมาะสมกับการใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
1,610,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
1,610,000

2565 (บาท)
(KPI)
1,610,000 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร - เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดประชุม

- ติดตั้งกันสาดภายนอกอาคาร

อเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาล - เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรม

- ปรับปรุงห้องน้้า-สุขาภายใน

อเนกประสงค์ศูนย์ราชการ

ประชุม

ต้าบลเกาะสีชัง 1 (หลังเก่า)

อาคาร

เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง 1

- ท้าให้มีสถานที่จัดกิจกรรม

- ซ่อมแซ่มประตูทางเข้า-ออก

(หลังเก่า)

(ด้านข้างอาคาร)
- งานปรับปรุงพื้นภายในอาคาร
- งานอื่น ๆ ที่ก้าหนดตาม
รูปแบบและรายการ

- ท้าให้มีสถานที่ในการจัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
2,500,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
2,500,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
2,500,000 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - ท้าให้ประชาชนและ

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เสริมเหล็กสายพระพุทธบาท

เกาะสีชัง

เหล็กสายพระพุทธบาท ขนาด

เหล็กสายพระพุทธบาท

นักท่องเที่ยวได้รับความ

หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี

- เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00

จ้านวน 1 แห่ง

สะดวกและปลอดภัย

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

ในการคมนาคมมากขึ้น

หรือมีพื้นที่ ด้าเนินการไม่

- ท้าให้การท่องเที่ยวของ

น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

เกาะสีชังมีศักยภาพมาก

ไหล่ทางตามสภาพ และการ์ด

ยิ่งขึ้น

เลนกันตก ความยาวรวม
320.00 เมตรพร้อมป้ายบอก
ทาง รายละเอียดตามที่
เทศบาลก้าหนด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 โครงการจัดท้าทางเดินเท้า

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดท้าทางเดินเท้า

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
150,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
150,000 - จัดท้าทางเดินเท้า เพื่อเข้า - ท้าให้ประชาชนและ

เพื่อเข้าสูแ่ หล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เกาะสีชัง
- เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อ่าวถ้้าพระ หมู่ที่ 3 ชุมชน

เพื่อเข้าสูแ่ หล่งท่องเที่ยว

สูแ่ หล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

นักท่องเที่ยวได้รับความ

แห่งใหม่ อ่าวถ้้าพระ หมู่ที่ 3

อ่าวถ้้าพระ จ้านวน 1 แห่ง

สะดวกและปลอดภัย

บ้านท่าวัง

- เพื่ออ้านวยความสะดวกด้านการ

ชุมชนบ้านท่าวัง รายละเอียด

ในการคมนาคมมากขึ้น

ท่องเที่ยว

ตามที่เทศบาลก้าหนด

- ท้าให้การท่องเที่ยวของ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เกาะสีชังมีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

3,000,000

3,000,000

3,000,000 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต

- ท้าให้ประชาชนและ

เสริมเหล็กเส้นทางสูแ่ หล่งท่องเที่ยวเส้นทางสูแ่ หล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

เสริมเหล็กเส้นทางสูแ่ หล่ง

นักท่องเที่ยวได้รับความ

เชิงอนุรักษ์บ้านท่าเทววงษ์ หมู่ที่ 1

300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
หรือมีพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อย

บ้านท่าเทววงษ์ หมู่ที่ 1

ในการคมนาคมมากขึ้น

กว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อม

จ้านวน 1 แห่ง

- ท้าให้การท่องเที่ยวของ

ราวกันตก (เชื่อมต่อกับถนน

เกาะสีชังมีศักยภาพมาก

เขาขาด - พระเหลือง)

ยิ่งขึ้น

รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก้าหนด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

วัตถุประสงค์
- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
5,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
5,000,000

2565 (บาท)
(KPI)
5,000,000 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ท้าให้ประชาชนและ

เสริมเหล็กเส้นทางสูแ่ หล่งท่องเที่ยวเส้นทางสูแ่ หล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

เสริมเหล็กเส้นทางสูแ่ หล่ง

นักท่องเที่ยวได้รับความ

เชิงอนุรักษ์บ้านท่าเทววงษ์ หมู่ที่ 1

500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เชิงอนุรักษ์บ้านท่าเทววงษ์

สะดวกและปลอดภัย

และบ้านศาลเจ้าเก๋ง หมู่ที่ 2

หรือมีพื้นที่ด้าเนินการไม่น้อย

หมู่ที่ 1 และบ้านศาลเจ้าเก๋ง ในการคมนาคมมากขึ้น

กว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อม

หมู่ที่ 2

5 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์, - เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน การจัด
ป้ายถนน ตรอก ซอย, ป้ายแหล่ง กิจกรรม

- ท้าให้การท่องเที่ยวของ

ราวกันตก รายละเอียดตามที่

เกาะสีชังมีศักยภาพมาก

เทศบาลก้าหนด

ยิ่งขึ้น

- จัดท้าป้ายตามขนาดและ
รูปแบบที่เทศบาลเกาะสีชัง

500,000

500,000

500,000 - จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์,
ป้ายถนน ตรอก ซอย, ป้าย

กองช่าง

- ท้าให้มีป้ายประชาสัมพันธ์
ผลงาน, กิจกรรม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ท่องเที่ยวและป้ายบอกสถานที่

- เพื่อบอกสถานที่ท่องเที่ยว และถนน

ก้าหนด

แหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอก - ท้าให้มีป้ายบอกสถานที่

ภายในเขตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

สถานที่ภายในเขตเทศบาล

ท่องเที่ยวและถนนต่าง ๆ

ต้าบลเกาะสีชัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
# แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการบูรณะปรับปรุง/ซ่อมแซม - เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมบันไดทางขึ้น
บันไดทางขึ้นรอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาทให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นรอย

(ผลผลิตของโครงการ)
- ด้าเนินงานปรับปรุง/ซ่อมแซม

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
2,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
2,000,000

บันไดทางขึ้นรอยพระพุทธบาท

2565 (บาท)
(KPI)
2,000,000 - บูรณะปรับปรุง/ซ่อมแซม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

- ท้าให้ประชาชนและ

บันไดทางขึ้นรอยพระพุทธบาท นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
จ้านวน 1 แห่ง

และปลอดภัยในการเดินทาง

พระพุทธบาทสองข้างทางให้สวยงาม

เข้าสูส่ ถานที่ท่องเที่ยวเพิ่ม

ร่มรืน่

มากขึ้น

7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน - เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใน
ซอยบ้านนายบ้ารุง เกตุแก้ว

เป้าหมาย

การสัญจรไป-มาสะดวกยิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

- ด้าเนินงานปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนซอยบ้านนายบ้ารุง เกตุแก้ว

500,000

500,000

500,000 - ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

- ท้าให้ประชาชนมีถนนที่มี

ซอยบ้านนายบ้ารุง เกตุแก้ว มาตรฐานในการใช้สัญจรไปจ้านวน 1 แห่ง

มาสะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ให้กับประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างเตาเผาขยะและ

เพื่อให้บ้านเกาะขามใหญ่มีการ

1.ก่อสร้างเตาเผาขยะ

อาคารคัดแยกขยะพื้นที่

จัดการขยะอย่างถูกวิธีตามหลัก

2.ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ

บ้านเกาะขามใหญ่

สุขาภิบาล และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

5,000,000

5,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วย

KPI

จะได้รับ

งานที่รับ
ผิดชอบ

ขยะบนเกาะขามใหญ่ได้รับ

บ้านเกาะขามใหญ่

กอง

การก้าจัดอย่างถูกวิธีและ

มีการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธีตามหลัก

สาธารณ

มีประสิทธิภาพ

สุขาภิบาลและมี
ประสิทธิภาพ

สุขและ
สิง่ แวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

2 ก่อสร้างเตาเผาขยะและอาคาร
คัดแยกขยะเพิ่มเติมในพื้นที่

เพื่อก้าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนไม่ให้มีขยะ ก่อสร้างเตาเผาขยะจ้านวน 2 เตา
ตกค้าง

-

-

10,000,000

10,000,000

ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ

เทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

-

กอง

ขยะบนเกาะสีชังได้รับ

เกาะสีชังมีการจัดการขยะ

การก้าจัดอย่างถูกวิธีและ

อย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาลและ

สาธารณ

มีประสิทธิภาพ

มีประสิทธิภาพไม่มีขยะตกค้าง

สุขและ
สิง่ แวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัข - เพื่อให้หน่วยงานมีงบประมาณในการ
จรจัดชลบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนงบประมาณให้กับ

พัฒนาและด้าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอเกาะสีชัง

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
80,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
80,000
- จ้านวนสุนัขจรจัดมีจ้านวน - สุขนัขจรจัดได้รับการช่วยเหลือ
ลดลง

ด้านที่อยู่อาศัย ด้านอาหาร

ส้าหรับโครงการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

- จ้านวนสุนัขจรจัดที่ถูกท้า

จังหวัดชลบุรี

ร้าย ทารุณกรรมลดลง

และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่
ประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริหารสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสนองพระราชด้าริ

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
100,000

2564 (บาท)
100,000

2565 (บาท)
100,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)
- จ้านวนพันธุ์พืชในท้องถิ่น

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- เป็นการสนองแนวพระราชด้าริ

ส้านักปลัด

มีเพิ่มมากขึ้น

และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ พัฒนาชุมชน

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

- ประชาชนให้ความสนใจและ พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

- เพื่อสร้างความเข้าใจ และท้าให้ตระหนัก กิจกรรมต่าง ๆเช่น กิจกรรมปกปัก

ร่วมกิจกรรมการรักษา

- สร้างความเข้าใจ และท้าให้ตระหนัก

ถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ

พันธุกรรมพืช กิจกรรมส้ารวจ

พันธุกรรมพืช

ถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืช

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อ

เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

ต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น้าผลประโยชน์ กิจกรรมปลูก รักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
มาสูช่ ุมชน

- เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น้าผล
ประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย

พันธุกรรมพืชกิจกรรมศูนย์ข้อมูล

ตลอดจนให้มีการจัดท้าระบบ

พันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนา

ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลาย

พันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตส้านึก

สามารถสือ่ ถึงกันได้ทั่วประเทศ

ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯลฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
# แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอบรมโดรนเพื่อการศึกษา - เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
100,000

2565 (บาท)
(KPI)
100,000 - นักเรียนและเยาวชน

เยาวชนในโรงเรียน และในชุมชนมีความรู้ drone & coding

ในโรงเรียน ได้เรียนรู้

ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้อง และการฝึกบินโดรนเบื้องต้น

เทคโนโลยีสมัยใหม่

ตามวิธีมาตรฐานสากล

- จัดซือ้ โดรนพร้อมอุปกรณ์
จ้านวน 5 ล้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

- เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ อย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการย้ายทุ่นผูกเรือบรรทุก
สินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับเปลีย่ นจุดวางทุ่นผูกเรือบรรทุก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ด้าเนินการย้ายทุ่นผูกเรือบรรทุก

สินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) ให้มีความ สินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) จาก
เหมาะสมยิ่งขึ้น

บริเวณท่ายายทิมหรือแหลมงู มาจัด
วางบริเวณด้านหน้าเกาะสีชัง

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
2,000,000

2564 (บาท)
2,000,000

2565 (บาท)
2,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)
- ด้าเนินการย้ายทุ่นผูกเรือ

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

- ท้าให้เกิดความปลอดภัยในการ

กองช่าง

บรรทุกสินค้าภายในประเทศ ผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ
(เรือโป๊ะ) จากบริเวณท่ายาย (เรือโป๊ะ)
- เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในการ
ทิมหรือแหลมงู มาจัดวาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
บริเวณด้านหน้าเกาะสีชัง

จอดเรือในช่วงมรสุม
- เพื่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่น
จากการให้เช่าทุ่นผูกเรือ

2 โครงการจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง

- เพื่อเป็นค่าออกแบบและค้านวณ ซึง่ เป็น - จ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ค่าใช้จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ

500,000

500,000

ก่อสร้างของเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

บุคคลภายนนอก

500,000 - จ้างออกแบบ หรือควบคุม - เพื่อให้การออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
งานก่อสร้างของเทศบาล

กองช่าง

ต้าบลเกาะสีชัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริหารสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมรองรับ เพื่อก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณ

บริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

การจ้าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนใน ท่าภาณุรังษี (ท่าบน) พื้นที่ขนาด
พื้นที่

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรา

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

2563 (บาท)
4,000,000

ตัวชี้วัด
2564 (บาท)
4,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

2565 (บาท)
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
4,000,000 ก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณ -เทศบาลต้าบลเกาะสีชังมีสถานที่ที่
กอง
ท่าภาณุรังษี(ท่าบน) พื้นที่ เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์สินค้าที่มา สาธารณสุข
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางจ้าหน่ายสินค้าและ

จ้านวน 5 ห้อง (รายละเอียดตาม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่นนักท่องเที่ยว

แบบที่เทศบาลก้าหนด)

10.00 เมตร จ้านวน 5 ห้อง -เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน
(รายละเอียดตามแบบที่
อ้าเภอเกาะสีชังตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างสมดุล
เทศบาลก้าหนด)

3. เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่
ชุมชนบริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

2 โครงการปรับปรุงร้านค้าตลาด
สุขาภิบาล บริเวณท่าภาณุรังษี
(ท่าบน)

สิง่ แวดล้อม

และยั่งยืน

- เพื่อปรับปรุงร้านค้าตลาดสุขาภิบาล

- ปรับปรุงร้านค้าตลาดสุขาภิบาล

ให้มีความพร้อมรองรับการจ้าหน่ายสินค้า

ให้มีความพร้อมรองรับการจ้าหน่าย

500,000

500,000

500,000 - ปรับปรุงร้านค้าตลาด
สุขาภิบาลให้มีความพร้อม

- เพื่อให้มีร้านจ้าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ และ
ผลิตภัณฑ์สินค้าของอ้าเภอเกาะสีชัง

และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่

รองรับการจ้าหน่ายสินค้า

- เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่

(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล

และผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ให้กับนักท่อ่งเที่ยว

ชุมชนบริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

ก้าหนด)

(รายละเอียดตามแบบที่

-เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีรายได้

เทศบาลก้าหนด)

เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค่าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากลเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงซุม้ จ้าหน่ายของ 1. เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและ
ที่ระลึก และห้องน้้าสาธารณะ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซุม้ จ้าหน่ายอาหารและของ
ที่ระลึก, ของฝาก บริเวณแหล่ง

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

ตัวชี้วัด

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2,600,000

2,600,000

2565 (บาท)

(KPI)
2,600,000 ร้านจ้าหน่ายอาหารและ
ของฝาก ได้รับการปรับปรุง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีร้านจ้าหน่ายอาหารและของ
ฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ค.ส.ล. บริเวณแหล่งท่องเที่ยว

อ้าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ท่องเที่ยว ช่องอิศริยาภรณ์

ช่องอิศริยาภรณ์ โดยปรับปรุงให้ 2. เพื่อให้มีซมุ้ จ้าหน่ายอาหาร, ของที่ระลึก และห้องน้้าสาธารณะ ค.ส.ล.
เป็นร้านจ้าหน่ายอาหารและของ และของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝาก ห้องน้้า ชาย-หญิง และ

ของเกาะสีชัง

ห้องน้้าส้าหรับ ผูพ้ ิการ

3. เพื่อกระจายรายได้สชู่ ุมชนที่เกิด

ให้ดีขึ้น

ของเกาะสีชัง

มีห้องน้้าสาธารณะ ค.ส.ล.

สร้างรายได้ให้กับประชาชนใน

ให้บริการ

ท้องถิ่น
มีห้องน้้าสาธารณะให้บริการ

จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ที่

โครงการ

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา "การจัด

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

ตัวชี้วัด

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

33,000

33,000

33,000

(KPI)
บุคลากรได้รับการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
บุคลากรมีสมรรถนะปฏิบัติงานได้ กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
สัมมนา "การจัดระบบประกัน

การอบรม โครงการฯ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คุณภาพการศึกษาภายใน

ค่าอาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม ค่าตอบแทน

อย่างต่อเนื่อง

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

เทศบาลฯ)

วิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุเพื่อประกอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม การอบรมและอื่น ๆ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

(รร.อนุบาล
(ศพด.ทต.
เกาะสีชัง)

การศึกษา พ.ศ. 2561"

การศึกษา พ.ศ. 2561"

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมวินัยจราจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท)
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานจราจรภายใน จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

2563 (บาท)

2564 (บาท)

2565 (บาท)

150,000

150,000

150,000

(KPI)
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 90 ได้รับ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ท้าให้เจ้าหน้าที่มีความรูค้ วาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
เชตเทศบาลต้าบลเกาะสีชัง

ให้เกิดความรูแ้ ละเข้าใจกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน

จราจร จ้านวน 1 ครัง้ /ปี

(งบ อปท.)

(งบ อปท.)

(งบ อปท.) ความรูค้ วามเข้าใจ

สามารถในการท้างานและลด
อุบัติเหตุให้น้อยลง

กฎระเบียบจราจร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อให้อาคารมีความพร้อมเหมาะสมและ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 3 ชั้น

งบประมาณ
2561 (บาท) 2562 (บาท)

ตัวชี้วัด

2563 (บาท)

2564 (บาท)

10,000,000

10,000,000

2565 (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

(KPI)
จะได้รับ
10,000,000 อาคารมีความพร้อมเหมาะสม ทต.เกาะสีชังมีอาคารที่เหมาะสม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม่ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ส้านักงานเทศบาล (หลังใหม่)

เอื้ออ้านวยต่อการท้างานและการให้บริการ 8 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ฐานแผ่

และเอื้ออ้านวยต่อการท้างาน เอื้ออ้านวยต่อการให้บริการ

แก่ประชาชนที่มาติดต่องานราชการ

และการให้บริการแก่ประชาชน ประชาชน
ที่มาติดต่องานราชการ

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ - จัดซื้อโครงหลังคารถ
และขนส่ง

- เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ
- เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมีความ
แข็งแรงมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
- เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย
ของผู้ใช้รถ

- ทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

- จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์

- เพื่อใช้การปการปฏิบัติงานของ
- ทาให้การปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุดเสียหาย

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

- จัดซื้อเต็นท์

-เพื่อใช้สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ในภารกิจงานของเทศบาล
- พื่อเป็นการบริการประชาชนในการ
จัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง
งานศพ เป็นต้น ภายในเขตทต.เกาะสีชัง

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

- ทาให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

4 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ดับเพลิง

- จัดซื้อปั๊มน้ารถดับเพลิง

- เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความ - ทาให้การปฏิบัติงาน
เดือดร้อนของประชาชนในกรณีภัยแล้ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ระงับอัคคีภัย ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
ภายในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
- เพื่อเป็นการทดแทนครุภัณฑ์เดิม
ที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน
และชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

300,000

300,000

300,000

สานักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป

ค่าคุภัณฑ์สานักงาน

- จัดซื้อเวทีลอยและโครง
หลังคาเหล็ก พร้อมอุปกรณ์

- เพื่อใช้จัดกิจกรรมภาคสนามของเทศบาล - ทาให้การปฏิบัติงาน
- เพื่อมีให้บริการประชาชนทั่วไป ในเขต มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

500,000

500,000

500,000

สานักปลัด

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

6 บริหารงานทั่วไป

คาครุภันฑ์อื่น

- จัดซื้อโดรน อากาศยานไร้
คนขับ ควบคุมด้วยรีโมทแบบ
ระยะไกล เพื่อใช้สาหรับบันทึก
ภาพสารวจพื้นที่

- เพื่อการจัดการการอนุรักษ์ การบารุง
- ทาให้การปฏิบัติงาน
รักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว
ตามสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ
- ตรวจตราเฝ้าระวังการกระทาความผิด
ตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง

500,000

7 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์

- เครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้

100,000

2. เพื่อทาปุ๋ยหมักชีวภาพ

เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า

500,000

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

500,000

สานักปลัด

สาธารณสุข
และ

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

สิ่งแวดล้อม

7.5 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
8 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านวานครัว

- เพื่อใช้บารุงรักษายานพาหนะของ

- เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

เทศบาล

แรงดันไม่น้อยกว่า 150 บาร์

25,000

- กาลังไฟฟ้า 220 โวลต์
จานวน 1 เครื่อง

9 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัตงิ านอย่างเพียงพอ

- เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด
300 กิโลวัตต์ จานวน 1

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน

เครื่อง

รับผิดชอบหลัก

1,700,000 1,700,000 1,700,000

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

กองช่าง

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

10 บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัตงิ านอย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน

11 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
- เครื่องสูบน้ามอเตอร์
32,100 32,100
ไฟฟ้าสูบน้าได้ 1,500 ลิตร
ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัตงิ านอย่างเพียงพอ

- เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบ
มือถือ ขนาด 8 นิ้ว จานวน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน

2 เครื่อง

- เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
ขนาด 5 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
32,100
กองช่าง

11,200

11,200

11,200

กองช่าง

11,000

11,000

11,000

กองช่าง

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

12 บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัตงิ านอย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน

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

- รถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี จานวน 1 คัน
- รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อพร้อม
ติดเครนกระเช้าสูงไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า ขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ดเี ซลล์มี
กาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
130 แรงม้า จานวนวน
1 คัน

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

56,000

56,000

56,000

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

กองช่าง

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณอื่น

-เพื่อเด็กนักเรียนมีน้าดื่ม
ใช้ที่สะอาดถูกต้องถูก
สุขลักษณะ

จัดซื้อเครื่องกรองน้า
จานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

15,000 กองการศึกษา

14 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

-ทดแทนพัดลมติดพนังเก่า
ที่ใช้งานมานานในโรงอาหาร
ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง

จัดซื้อพัดลมติดพนัง
จานวน 10 เครื่อง

25,000

25,000

25,000 กองการศึกษา

15 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

- เพื่อทดแทนเก้าอี้เก่าที่ใช้งานมา จัดซื้อโต๊ะเหล็ก
จานวน 15 ตัว
เป็นเวลานาน

80,000

80,000

80,000 กองการศึกษา

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานราชการ
เพื่อให้พื้นที่ภายในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4
แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
พร้อมใบมีด จานวน 4
เครื่อง

38,000

กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้าน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานราชการ
เพื่อให้พื้นที่ภายในเขตเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง มีภูมิทัศน์ที่สะอาด
และเป็นระเบียบ

จัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้ ชนิดเครื่องยนต์
แบบมือถือ เครื่องยนต์
เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบขนาด
ไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
จานวน 2 เครื่อง

20,400

กองสาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

18 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เพื่อให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์
30,000
ครบชุด พร้อมจอโปรเจคเตอร์
มากขึ้น
จานวน 1 ชุด ราคาตาม

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
30,000 กองการศึกษา
รร.อนุบาลเทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

19 การศึกษา

20 การศึกษา

21 การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครุภัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม

140,000 140,000 กองการศึกษา

อุปกรณ์ครบชุด จานวน 4 ชุด

รร.อนุบาลเทศบาลฯ

ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จัดซื้อลาโพงเคลื่อนที่
พร้อมไมค์และหูลาก
จานวน 2 ชุด ราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

30,000

เพื่อให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ เครื่องโทรสาร แบบใช้
มากขึ้น
กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30

30,000

30,000 กองการศึกษา
รร.อนุบาลเทศบาลฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

30,000 กองการศึกษา
รร.อนุบาลเทศบาลฯ

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

22 การศึกษา

23 การศึกษา

หมวด

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
แผ่น จานวน 1 เครื่อง
ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

เพื่อให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ์สาเนาระบบ
มากขึ้น
ดิจิตอล ความละเอียด
300x400 จุดต่อตาราง
นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

-เพื่อให้นักเรียนมีความสะดวก
ปลอดภัยในกิจกรรมกลางแจ้ง
-เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการ
ทากิจกรรม
-เพื่อใช้สาหรับกิจกรรมต่าง ๆ
-เพื่อเป็นการบริการประชาชน

จัดซื้อเต็นท์โครงหลังคา
ทรัส คลุมสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเกาะสีชัง

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

130,000 130,000 กองการศึกษา
รร.อนุบาลเทศบาลฯ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองการศึกษา

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

ภายในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

24 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สารวจ

-เพื่อใช้วัดพื้นที่และใช้งานวัดสารวจ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
พื้นที่ และแสดงพิกัด
สัญญาณดาวเทียมแบบ
-เพื่อวัดความลึกของท้องน้า (ทะเล) พกพา (GPS)
จานวน 1 เครื่อง

25,000

25,000

25,000

กองช่าง

เครื่องวัดความลึกท้องน้า
จานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

กองช่าง

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ -เพื่อใช้สาหรับในการปฏิบัตงิ าน
ขนส่ง
ในการดับเพลิงจากอุบัตเิ หตุเพลิง
ไหม้

จัดซื้อรถดับเพลิง ชนิด
6 ล้อ สามารถบรรจุน้า
ได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน
ขึ้นไปพร้อมอุปกรณ์
สายดับเพลิง พร้อมหัวฉีด
ดับเพลิง

2,500,000 2,500,000 2,500,000

สานักปลัด

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ -เพื่อใช้สาหรับในการปฏิบัตงิ าน
ขนส่ง
ของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

จัดซื้อรถบรรทุกน้า ชนิด
6 ล้อ บรรทุกน้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 5 ตันขึ้นไป
พร้อมอุปกรณ์ในการจ่าย
น้า เช่น สายยางจ่ายน้า

1,800,000 1,800,000 1,800,000

สานักปลัด

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
หัวจ่ายน้า (หัวฉีด)

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

27 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ จัดซื้อโต๊ะทางานผู้บริหาร
มากขึ้น
เก้าอี้ทางานผู้บริหาร

30,000

สานักปลัด

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพ โซฟารับแขกพร้อมโต๊ะ
มากขึ้น
กลาง จานวน 1 ชุด

35,000

สานักปลัด

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

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

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
2. เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะที่มี
อัดท้าย จานวน 1 คัน
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาขยะล้น และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับเมืองท่องเที่ยว

2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์งานบ้าน

1.เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะให้
เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
2.เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาขยะล้น และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับเมืองท่องเที่ยว

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ตัน ล้อ แบบ
เปิดข้างเทท้าย จานวน
1 คัน

2,119,000 2,119,000 2,119,000 กองสาธารณสุข

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 1 ตัน แบบเปิด

950,000 950,000 950,000 กองสาธารณสุข
และ

ครุภัณฑ์งานบ้าน

และ
สิ่งแวดล้อม

และ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

2. เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาขยะล้น และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับเมืองท่องเที่ยว
32 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อให้การปฏิบัตงิ านด้านการเรียน
การสอนของโรงเรียนเกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้โรงเรียนมียานพาหนะขนส่ง
นักเรียนในการไปทากิจกรรมนอก
สถานที่
เพื่อบริการประชาชนในการไปทา
กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ข้างเทท้าย จานวน 1 คัน

จัดซื้อรถราง ขนาด
20-30 ที่นั่ง จานวน
4 คัน ราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หน่วยงาน
2565
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

สิ่งแวดล้อม

3,600,000 3,600,000 3,600,000 กองการศึกษา

