สารบัญ
หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2565
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ

1-4

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 พ.ศ.2565
- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
- ยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5
6
7 - 19
20 - 25

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2565
- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

26 - 49
50 - 55

************************************

-

2
-

13
-

-

2
-

1.4 แผนงำนเคหะและชุมชน
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

1.6 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม
และนันทนำกำร
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

1.7 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

1.8 แผนงำนงบกลำง
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

211

5
-

1.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

13
-

176
-

1.2 แผนงำนสำธำรณสุข
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์

891,076,214

13,200,000
-

-

34,000,000
-

3,000,000
-

-

15,300,000
-

226,685,060
-

598,891,154
-

337

2

-

23
17

2
3

-

3
5

23
5

146
108

1,215,649,008

14,200,000

-

32,745,000
24,260,250

3,740,700
16,609,300

-

6,821,000
15,300,000

212,323,850
104,391,200

326,710,308
458,547,400

ปี 2562

389

2

-

59

3

-

7

79

239

1,635,354,150

14,200,000

-

92,438,600

23,350,000

-

41,046,000

470,027,110

994,292,440

ปี 2563

365

2

-

54

6

-

6

31

266

1,838,801,300

14,200,000

-

57,144,100

5,498,250

-

20,800,000

455,634,700

1,285,524,250

327

2

79

58

2

1

5

31

149

1,169,449,055

14,200,000

341,547,200

65,748,395

3,000,000

16,515,400

15,300,000

333,940,660

379,197,400

ครั้งที่ 1 - 12 ปี 2564
ปี 2564
ปี 2565
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท) จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2

-

2

-

-

-

-

-

-

38,057,100

-

38,057,100

-

-

-

-

-

-

ครั้งที่ 13 ปี 2565
ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

2

-

2

-

-

-

-

-

-

38,057,100

-

38,057,100

-

-

-

-

-

-

จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวมครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565

1,631

2
8

81

36
188

4
14

1

8
23

36
146

322
762

จำนวน
โครงกำร

6,788,386,827

13,200,000
56,800,000

379,604,300

66,745,000
239,591,345

6,740,700
48,457,550

16,515,400

22,121,000
92,446,000

439,008,910
1,363,993,670

925,601,462
3,117,561,490

งบประมำณ
(บำท)

รวม 5 ปี

แบบ ผ.01

~1 ~

ยุทธศาสตร์ที่ 3

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

192

-

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

3.3 แผนงำนกำรพำณิชย์

-

-

192

11

- ปี พ.ศ. 2561

3.2 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

- ปี พ.ศ. 2561

3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

3) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2.4 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

7

- ปี พ.ศ. 2561

และนันทนำกำร

2.3 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

4

- ปี พ.ศ. 2561

2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศำสตร์

2,196,229,800

-

-

-

-

2,196,229,800

196,991,590

-

-

183,940,000

-

-

13,051,590

202

-

82

50

22

48

21

-

14

4

-

3

-

-

2,690,500,730

-

1,011,635,800

713,595,550

280,217,680

685,051,700

644,816,600

-

534,920,900

98,595,700

-

11,300,000

ปี 2562

126

-

103

-

23

-

24

-

21

-

-

3

-

-

1,929,180,720

-

1,360,068,600

-

569,112,120

-

646,578,920

-

635,278,920

-

-

11,300,000

ปี 2563

136

-

136

-

-

-

34

-

29

-

-

5

-

1,864,353,400

-

1,864,353,400

-

-

-

441,662,680

-

379,293,680

-

-

62,369,000

-

108

1

107

-

-

-

19

2

12

-

2

3

-

1,373,666,450

3,966,000

1,369,700,450

-

-

-

385,369,500

36,977,000

298,492,500

-

38,600,000

11,300,000

-

ครั้งที่ 1 - 12 ปี 2564
ปี 2564
ปี 2565
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท) จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561

28

-

28

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

425,364,600

-

425,364,600

-

-

-

5,375,400

-

5,375,400

-

-

-

-

ครั้งที่ 13 ปี 2565
ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

28

-

28

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

425,364,600

-

425,364,600

-

-

-

5,375,400

-

5,375,400

-

-

-

-

จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวมครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565

792

1

456

50

45

240

110

2

77

11

2

14

4

จำนวน
โครงกำร

10,479,295,700

3,966,000

6,031,122,850

713,595,550

849,329,800

2,881,281,500

2,320,794,690

36,977,000

1,853,361,400

282,535,700

38,600,000

96,269,000

13,051,590

งบประมำณ
(บำท)

รวม 5 ปี

~2 ~

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

4

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

2

- ปี พ.ศ. 2561

5.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

5.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

1

- ปี พ.ศ. 2561

5.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

1

7

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

และฟืน้ ฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษา

5) ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปราม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

4.3 แผนงำนกำรเกษตร

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

-

- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

4.2 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ

7

- ปี พ.ศ. 2561

4.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์

44,338,000

-

11,000,000

-

-

1,338,000

-

32,000,000

15,344,900

-

-

-

15,344,900

13

8

-

-

3

1

1

-

8

-

-

8

-

-

54,881,700

13,950,000

-

-

6,523,300

2,408,400

32,000,000

-

17,344,900

-

-

17,344,900

ปี 2562

19

8

-

-

8

-

3

-

9

-

-

9

-

-

81,238,700

12,365,700

-

-

2,620,000

-

66,253,000

-

45,569,900

-

-

45,569,900

ปี 2563

19

7

-

-

9

-

3

-

9

-

-

9

-

62,284,560

11,202,000

-

-

3,082,560

-

48,000,000

-

19,127,400

-

-

19,127,400

-

17

7

-

1

8

-

1

-

10

1

1

8

-

45,885,800

11,202,000

-

50,000

2,633,800

-

32,000,000

-

27,744,900

400,000

9,000,000

18,344,900

-

ครั้งที่ 1 - 12 ปี 2564
ปี 2564
ปี 2565
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จ
ำนวน
งบประมำณ
จ
ำนวน
งบประมำณ
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท)
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครั้งที่ 13 ปี 2565
ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวมครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565

72

30

2

1

28

2

8

1

43

1

1

34

7

จำนวน
โครงกำร

288,628,760

48,719,700

11,000,000

50,000

14,859,660

3,746,400

178,253,000

32,000,000

125,132,000

400,000

9,000,000

100,387,100

15,344,900

งบประมำณ
(บำท)

รวม 5 ปี

~3 ~

-

11
-

-

1
-

2
68
500

7.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

7.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- ปี พ.ศ. 2561
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

7.4 แผนงำนอุตสำหกรรม และกำรโยธำ
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

7.5 แผนงำนพำณิชย์
- ปี พ.ศ. 2561
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

7.6 แผนงำนงบกลำง
- ปี พ.ศ. 2561
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 7
รวมทั้งสิ้น

82,746,000
204,969,760
3,569,450,264

1,620,000
-

-

56,502,000
-

-

64,101,760
-

54
-

17,500,000
-

20,500,000

5
-

6.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
- ปี พ.ศ. 2561
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

3,000,000
-

-

7

2
-

6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
- ปี พ.ศ. 2561
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

6.4 แผนงำนกำรเกษตร
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6
7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมมาภิบาล
7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
- ปี พ.ศ. 2561
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

-

6) ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
- ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์

1
1
41
634

-

-

6
11

-

11
11

12

3
7

2

-

-

2,746,000
80,000,000
300,947,440
4,945,273,578

-

-

83,140,000
35,611,900

-

58,181,340
41,268,200

21,133,200

2,771,600
15,361,600

3,000,000

ปี 2562

1
39
619

-

-

11

-

27

13

10

3

-

-

80,000,000
283,900,340
4,667,212,772

-

-

70,517,000

-

133,383,340

45,390,042

27,640,042

17,750,000

ปี 2563

1
35
609

-

-

17

-

17

11

7

3

1

80,000,000
345,004,290
4,641,453,772

-

-

86,713,000

-

178,291,290

70,220,142

16,927,642

53,000,000

292,500

1
27
523

-

2

8

2

14

2
15

7

6

-

80,000,000
243,500,700
3,302,086,347

-

1,000,000

58,515,000

13,238,500

90,747,200

19,860,000
56,469,942

16,927,642

19,682,300

-

ครั้งที่ 1 - 12 ปี 2564
ปี 2564
ปี 2565
จำนวน
จำนวน
จำนวน
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท)
งบประมำณ (บำท) จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561

4
35

1

1

2

-

-

-

-

-

-

10,006,400
478,803,500

490,000

6,352,000

3,164,400

-

-

-

-

-

-

ครั้งที่ 13 ปี 2565
ปี 2565
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

4
35

1

1

2

-

-

-

-

-

-

1
1

3

17
49

2

65
69

2
58

8
31

2
14

1

จำนวน
โครงกำร

3
4
10,006,400 214
478,803,500 2,920

490,000

6,352,000

3,164,400

-

-

-

-

-

-

จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวมครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565

85,492,000
320,000,000
1,388,328,930
21,604,280,233

1,620,000
490,000

7,352,000

139,642,000
254,521,300

13,238,500

122,283,100
443,690,030

19,860,000
213,713,326

20,271,600
76,856,926

3,000,000
93,432,300

292,500

งบประมำณ
(บำท)

รวม 5 ปี

~4 ~

รวม 2 โครงการ

2 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธำวำส
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีรำชำ

- เพื่อให้นักเรียนมีอำคำรเรียน
ที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เต็มประสิทธิภำพ
- เพื่อให้นักเรียนได้มีสถำนที่
จัดกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ

- ก่อสร้ำงอำคำรเรียน คสล.
4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน
ขนำดกว้ำง 9.50 เมตร
ยำว 32.25 เมตร
(ตามแบบโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส)

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีอำคำรเรียน
- ก่อสร้ำงอำคำรเรียน คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น
ที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน
(ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน
ที่เต็มประสิทธิภำพ
ขนำดกว้ำง 13.00 เมตร
โรงเรียนบ้ำนบึง "มนูญวิทยำคำร" - เพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตที่ดี
ยำว 56.00 เมตร
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้ำนบึง ในกำรศึกษำ ยกระดับควำมรู้
พร้อมโต๊ะ+เก้ำอี้ (ระดับมัธยม)
ควำมสำมำรถและบริกำรที่ดี
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี
ให้ชุมชน
เลขที่ 9/2562)

-

-

2562
-

-

-

งบประมำณ
2563
-

-

-

2564
-

14,017,200 - จำนวนสถำนศึกษำ - โรงเรียนมีห้องเรียน
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
และอำคำรเรียน ในกำรจัด
ด้ำนอำคำร สถำนที่ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- โรงเรียนมีห้องเรียน
และอำคำรเรียนที่เพียงพอ
เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เต็มประสิทธิภำพ
38,057,100

กศ.

หน่วยงำน
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
2565
(KPI)
24,039,900 - จำนวนสถำนศึกษำ - โรงเรียนมีอำคำรเรียน
กศ.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
เพื่อกำรเรียนกำรสอนที่มั่นคง
ด้ำนอำคำร สถำนที่ แข็งแรง เพียงพอและเหมำะสม
สำมำรถเรียนรูไ้ ด้อย่ำง
เต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล เป็นกำรยกระดับ
คุณภำพ มำตรฐำนผู้เรียน
และชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ผ. 02

~5 ~

รวม 1 โครงการ

ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนำนำชำติ มีมำตรฐำนระดับสำกล
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 2 กำรส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ
ระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงสนำม กำรใช้งำนระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่ำที่กำหนด
ฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
สนำมฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
ดังนี้ ขนำด 500 KVA 400 KW
ให้ได้มำตรฐำนสำกลเพื่อรองรับ แรงดัน 230/400 V 3P 50 Hz
กำรจัดกำรแข่งขัน
พร้อมระบบควบคุมกำรทำงำน
ระดับนำนำชำติ
รวมค่ำติดตั้งและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อป้องกันควำมเสียหำย
(รายละเอียดตามโครงการ
หรือสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของกองการท่องเที่ยวและกีฬา)
ของประชำชนและทำงรำชกำร
- เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์
ของกำรเป็นเมืองกีฬำของ
จังหวัดชลบุรี และส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของ อบจ.ชลบุรี

-

-

-

-

2562

2561

-

-

งบประมำณ
2563

-

-

2564

5,375,400

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
5,375,400 - จำนวนกำรจัด - สนำมฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
กิจกรรม
มีระบบไฟฟ้ำรองรับกำรจัด
ในสนำมฟุตบอล กำรแข่งขันตำมมำตรฐำน
ชลบุรีสเตเดี้ยม ระดับสำกล
- อบจ.ชลบุรี สำมำรถบริหำร
จัดกำรสนำมฟุตบอล
ชลบุรีสเตเดียม ในกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ กำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรกีฬำ กำรจัดกิจกรรม
นันทนำกำรได้อย่ำงปลอดภัย
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
- ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรให้
บริกำรด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ
ของ อบจ.ชลุบรี ให้ทันสมัย
และเหมำะสมกับภำพลักษณ์
เมืองกีฬำ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กท.

แบบ ผ. 02
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2 ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทำงหลวงท้องถิ่น สำยกุฏโง้ง บ้ำนสวนป่ำ (ชบ.ถ.1 - 0507)
ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

- ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 2,100.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
12,600.00 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำง
สะพำน คสล. 1 แห่ง
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำง
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน - ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 12.00 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ยำว 1,700.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
ทำงหลวงท้องถิ่นสำยบ้ำนท้องคุ้ง หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
บ้ำนหนองรี (ชบ.ถ.1 - 0103)
20,400.00 ตำรำงเมตร
ตำบลนำป่ำ อำเภอเมืองชลบุรี
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
16,380,000

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

สนช.

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
9,643,000 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ผ. 02

~7 ~

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

4 ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทำงหลวงท้องถิ่น
สำยบ้ำนหนองบอนแดง บ้ำนหนองขยำด (ชบ.ถ.1 - 0706)
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง
อำเภอบ้ำนบึง

5 ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ทำงหลวงท้องถิ่น
สำยบ้ำนหนองกะขะ - บ้ำนห้วยยำง
(ชบ.ถ.1 - 0603) ตำบลหนองหงษ์
อำเภอพำนทอง

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 1,825.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
14,600.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

- ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 3,475.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
27,800.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561 2562 2563 2564
3 ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
- เพื่อให้มีกำรระบำยน้ำที่ดี
- ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
พร้อมไหล่ทำงและติดตั้งระบบ
มีมำตรฐำน
พร้อมไหล่ทำง คสล. ระยะทำง
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น
- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 2,500.00 เมตร และติดตั้ง
สำยพนัสนิคม - สระสี่เหลี่ยม ในกำรสัญจรไปมำ
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
วัดแก้วศิลำรำม (ชบ.ถ.1 - 0510)
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3, 4, 5
ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม

9,466,000

19,886,000

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

สนช.

สนช.

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
23,242,000 - จำนวนระบบ
- แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขัง
สนช.
ระบำยน้ำที่ได้รับ
- ประชำชนมีควำมสะดวก
กำรพัฒนำให้ได้
ในกำรสัญจรไปมำ
มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
- จำนวนเสำไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง / ระยะทำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ให้ได้มำตรฐำน
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- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

- เพื่อให้มีกำรระบำยน้ำที่ดี
มีมำตรฐำน

7 ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทำงหลวงท้องถิ่นสำยโป่งสะเก็ต ห้วยปรำบ (ชบ.ถ.1 - 0202)
หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีรำชำ

8 ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
และเครื่องหมำยจรำจร ทำงหลวง
ท้องถิ่นสำยแยก 36 - โค้งดำรำ
(ชบ.ถ.1 - 0203) ตำบลศรีรำชำ,
ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ

- ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
และเครื่องหมำยจรำจร
ระยะทำง 9.230 กิโลเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

- ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 2,950.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
23,600.00 ตำรำงเมตร พร้อมระบบ
ระบำยน้ำและไฟฟ้ำแสงสว่ำง
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561 2562 2563 2564
6 ปรับปรุงทำงเชื่อมทำงแยก
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน - ก่อสร้ำงทำงเชื่อมทำงแยก
และไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
และไหล่ทำง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ
ทำงหลวงท้องถิ่น
1,000.00 ตำรำงเมตร
สำยบ้ำนแหลมแค - บ้ำนบำงนำง
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
(ชบ.ถ.1 - 0607) หมู่ที่ 6
ตำบลบำงนำง อำเภอพำนทอง

12,722,300

37,983,000

2565
915,100

- จำนวนระบบ
ระบำยน้ำที่ได้รับ
กำรพัฒนำให้ได้
มำตรฐำน

- แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขัง

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
- จำนวนเสำไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง / ระยะทำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ให้ได้มำตรฐำน

สนช.

สนช.

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
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-

12 ติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำง
- เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟ้ำ
- ติดตั้งเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงโซล่ำเซลล์
ทำงหลวงท้องถิ่นสำยบ้ำนเขำหมอน - แสงสว่ำงใช้สัญจรในยำมค่ำคืน จำนวน 153 ต้น
ถนนหำดยำวคลองไผ่
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
(ชบ.ถ.1 - 0403) หมู่ที่ 7
ตำบลบำงเสร่ อำเภอสัตหีบ

-

-

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

11 ปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทำงหลวงท้องถิ่น
สำยบ้ำนช่องลม - บ้ำนหนองหญ้ำ
(ชบ.ถ.1 - 0402) ตำบลพลูตำหลวง
อำเภอสัตหีบ

- ปรับปรุงผิวจรำจร คสล. กว้ำง 4.50 เมตร
หนำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจร
ไม่น้อยกว่ำ 900.00 ตำรำงเมตร
พร้อมตีเส้นจรำจรระยะทำง 5,100.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 4,500.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
36,000.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

10 ปรับปรุงผิวจรำจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทำงหลวงท้องถิ่น
สำยโรงโป๊ะ - นำเกลือ - เขำไม้แก้ว
(ชบ.ถ.1 - 0308) หมู่ที่ 3
ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบำงละมุง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561 2562 2563 2564
9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน - ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 9.00 เมตร
ทำงหลวงท้องถิ่น สำยพัทยำ ยำว 3,350.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
ห้วยใหญ่ (ชบ.ถ.1 - 0309) หมู่ที่ 4
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบำงละมุง
30,150.00 ตำรำงเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก)
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

8,947,000

26,714,000

2,137,000

- จำนวนเสำไฟฟ้ำ - ประชำชนมีควำมสะดวก
แสงสว่ำง / ระยะทำง ในกำรสัญจรไปมำ
ที่ได้รับกำรพัฒนำ และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ให้ได้มำตรฐำน

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

สนช.

สนช.

สนช.

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
29,473,400 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

~10 ~

14 ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
พร้อมไหล่ทำง และติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น
สำยบ้ำนคลองพลู - บ้ำนคลองยำง
(ชบ.ถ.1 - 0906) หมู่ที่ 3
บ้ำนคลองตะเคียน ตำบลคลองพลู
อำเภอหนองใหญ่, หมู่ที่ 8
บ้ำนคลองยำง ตำบลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง

- เพื่อให้มีกำรระบำยน้ำที่ดี
มีมำตรฐำน
- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ในกำรสัญจรไปมำ

- ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ
พร้อมไหล่ทำง คสล. ระยะทำง
4,000.00 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561 2562 2563 2564
13 ปรับปรุงผิวจรำจรลำดยำง
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน - ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
0+140 ฝั่งซ้ำยทำง ผิวจรำจรกว้ำง
ทำงหลวงท้องถิ่น สำยบ้ำนแสมสำร
7.50 เมตร ขวำทำงกว้ำง 5.50 เมตร
(ชบ.ถ.1 - 0407) ตำบลแสมสำร
- ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+140 ถึง 0+600
อำเภอสัตหีบ
ผิวจรำจรกว้ำง 12.50 เมตร
- ช่วงที่ 3 กม.ที่ 0+600 ถึง กม.ที่
0+700 ผิวจรำจรกว้ำง 15.00 เมตร
- ช่วงที่ 4 กม.ที่ 0+700 ถึง กม.ที่
2+155 ผิวจรำจรกว้ำง 12.50 เมตร
รวมพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
27,257.50 ตำรำงมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
22,277,000

- จำนวนระบบ
- แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขัง
ระบำยน้ำที่ได้รับ
- ประชำชนมีควำมสะดวก
กำรพัฒนำให้ได้
ในกำรสัญจรไปมำ
มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
- จำนวนเสำไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง / ระยะทำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ให้ได้มำตรฐำน

สนช.

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
14,462,000 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
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- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน

16 ขยำยผิวจรำจรพร้อมปรับปรุง
ระบบระบำยน้ำ ทำงหลวงท้องถิ่น
สำย 331 สำยบึงตะกู (เจริญโชคดี)
(ชบ.ถ.1 - 0807) ตำบลท่ำบุญมี
อำเภอเกำะจันทร์

17 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทำงหลวงท้องถิ่น สำยบ้ำนเจ็ดเนิน บ้ำนหนองยำงล่ำง (ชบ.ถ.1 - 1007)
หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะจันทร์
อำเภอเกำะจันทร์
รวม 17 โครงการ

- ผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร
ยำว 3,000.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
24,000.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

- ขยำยผิวจรำจร คสล. กว้ำงเฉลี่ย
ข้ำงละ 2.00 เมตร ยำว 1,580.00
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,737.00
ตำรำงเมตร พร้อมระบบระบำยน้ำ
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561 2562 2563 2564
15 ปรังปรุงผิวจรำจรลำดยำง
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมำตรฐำน - ผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ยำว 2,000.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
ทำงหลวงท้องถิ่น สำยบ้ำนบึงตะกู หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
บ้ำนอมพนม (ชบ.ถ.1 - 0801)
16,000.00 ตำรำงเมตร และขยำยไหล่ทำง
ตำบลธำตุทอง อำเภอบ่อทอง
คสล. หนำ 0.20 เมตร กว้ำงข้ำงละ
1.00 เมตร ยำว 2,000.00 เมตร
พร้อมระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

297,665,800

23,994,000

18,577,000

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น

- จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
- จำนวนระบบ
ระบำยน้ำที่ได้รับ
กำรก่อสร้ำงให้ได้
มำตรฐำน

สนช.

สนช.

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
20,847,000 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมสะดวก
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรสัญจรไปมำ
ให้ได้มำตรฐำน
และเกิดควำมปลอดภัยมำกขึ้น
- จำนวนเสำไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง / ระยะทำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ให้ได้มำตรฐำน
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ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
1 ปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อให้ถนนมีผิวจรำจรที่ใช้
- ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 6.00 เมตร
คอนกรีต (Overlay)
ในกำรคมนำคมได้อย่ำงสะดวก ยำว 1,870.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร
สำยหลังบ้ำนกำนัน หมู่ที่ 2, 4 รวดเร็ว
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรและบ่อพัก
ตำบลบำงทรำย
- เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
ไม่น้อยกว่ำ 11,220.00 ตำรำงเมตร
อำเภอเมืองชลบุรี
และลดอุบัติเหตุแก่ประชำชน
(ตามแบบ ทต.บางทราย)
ผู้สัญจรไปมำ ในกำรใช้เส้นทำง พิกัดจุดเริ่มต้น 13.385622,
กำรจรำจรหลักในชุมชน
100.989207
สำหรับกำรดำเนินชีวิตประจำวัน พิกัดจุดสิ้นสุด 13.384876,
100.988533

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
ที่จะขอประสำน
14,413,200 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีควำมปลอดภัย
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรใช้ถนน ลดอุบัติเหตุมำกขึ้น (ทต.บำงทรำย)
ให้ได้มำตรฐำน
- ลดปัญหำน้ำท่วมขัง
เมื่อเกิดฝนตกต่อเนื่อง
- ประชำชนมีควำมสะดวก
ในกำรเดินทำง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แบบ ผ. 02/1
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ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้กำรสัญจรของประชำชน - ช่วงที่ 1 ขนำดผิวจรำจร
และวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต ที่สัญจรไป - มำ มีควำมสะดวก กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 400.00 เมตร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
ปลอดภัย และสำมำรถลดอุบัติเหตุ หนำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจร
สำยคีรีนคร 8/1 หมู่ที่ 7
อันจะนำไปสู่ควำมสูญเสียต่อชีวิต และบ่อพักไม่น้อยกว่ำ 2,400.00
ตำบลห้วยกะปิ
และทรัพย์สินของประชำชนได้ ตำรำงเมตร และวำงท่อระบำยน้ำ
อำเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อให้มีท่อระบำยน้ำ
คสล. ขนำด ø 0.80 เมตร
ทำให้ป้องกันน้ำท่วมได้
พร้อมบ่อพัก ยำว 800.00 เมตร
ในระยะยำว
- ช่วงที่ 2 ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 90.00 เมตร
หนำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจร
และบ่อพักไม่น้อยกว่ำ 540.00
ตำรำงเมตร และวำงท่อระบำยน้ำ
คสล. ขนำด ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก ยำว 180.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)
พิกัดจุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1
N 13°19'01.07", E 100°58'43.03"
พิกัดจุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1
N 13°19'07.96", E 100°58'53.47"
พิกัดจุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2
N 13°19'07.10", E 100°58'52.17"
พิกัดจุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2
N 13°19'08.92", E 100°58'49.90"

ตัวชี้วัด
หน่วยงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
ที่จะขอประสำน
7,597,600 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนได้มีถนนสัญจร
สนช.
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ที่มีคุณภำพ กำรคมนำคมสะดวก (ทต.ห้วยกะปิ)
ให้ได้มำตรฐำน
- สำมำรถแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขัง
- จำนวนท่อ
ระบำยน้ำที่ได้รับ
กำรจัดสร้ำง
หรือซ่อมแซม
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4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยเนินตูม ซอย 1 ถนนสำย 331 หมู่ที่ 9
ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม

- เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ให้กับประชำชนในกำรสัญจร
ไป - มำ
- เพื่อเป็นกำรบริกำรสำธำรณะ
ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
อย่ำงครบวงจร
- เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชำชน

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 2,460.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
14,760.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ ทต.หัวถนน)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.53302,
101.24531
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.53344,
101.26275

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 8.00 เมตร
สำยซอย 17 หมู่ที่ 3
เสริมเหล็กให้มีสภำพผิวจรำจร ยำว 1,240.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
ตำบลหมอนนำง
ดีได้มำตรฐำน
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
อำเภอพนัสนิคม
- เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
9,920.00 ตำรำงเมตร
เดินทำงสัญจรไปมำได้สะดวก
(ตามแบบ ทต.หมอนนาง)
ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.391793,
- เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
101.216034
ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.394575,
101.226165
12,830,000 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนมีถนนสัญจร
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ที่มีคุณภำพ กำรคมนำคมสะดวก
ให้ได้มำตรฐำน
- เป็นกำรบริหำรสำธำรณะ
ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
อย่ำงครบวงจร
- ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
8,859,000 - จำนวนระยะทำง - มีถนน คสล. ให้มีสภำพ
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ผิวจรำจรดีได้มำตรฐำน
ให้ได้มำตรฐำน
- ประชำชนสำมำรถเดินทำง
สัญจรไปมำ ได้สะดวก
ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ประชำชนโดยรวมมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สนช.
(ทต.หัวถนน)

หน่วยงำน
ที่จะขอประสำน
สนช.
(ทต.หมอนนำง)
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6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้กำรสัญจรของประชำชน
สำยหนองโคลน ซอย 4 หมู่ที่ 14 มีควำมปลอดภัย สำมำรถลด
ตำบลนำเริก อำเภอพนัสนิคม อุบัติเหตุเพื่อเป็นกำรป้องกัน
กำรสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน
- เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถ
นำผลผลิตทำงกำรเกษตรออกสู่
ท้องตลำดได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 1,170.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
7,020.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ อบต.นาเริก)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.378636,
101.270061
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.387768,
101.272556

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก - ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
สำยซอยพระรถ 23 หมู่ที่ 10 ให้กับประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ยำว 2,610.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
ตำบลสระสี่เหลี่ยม
ในกำรสัญจรไปมำ ได้อย่ำง
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
อำเภอพนัสนิคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
15,660.00 ตำรำงเมตร
- เพื่อเป็นกำรป้องกัน
(ตามแบบ อบต.สระสี่เหลี่ยม)
กำรเกิดอุบัติเหตุ และลด
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.552975,
กำรสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 101.25426
ของประชำชน
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.546300,
101.200605
6,341,000 - จำนวนระยะทำง - กำรสัญจรไป - มำ สะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ รวดเร็วขึ้น
ให้ได้มำตรฐำน
- ประชำชนมีควำมกินดีอยู่ดี
เพิ่มขึ้น
- ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
13,670,000 - จำนวนระยะทำง - กำรสัญจรไป - มำ สะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ รวดเร็วขึ้น
ให้ได้มำตรฐำน
- ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สนช.
(อบต.นำเริก)

หน่วยงำน
ที่จะขอประสำน
สนช.
(อบต.
สระสี่เหลี่ยม)
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8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
สำยสำนักตอ - บึงกระโดน
(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1
ตำบลหนองชำก อำเภอบ้ำนบึง

- เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
- เพื่อให้มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่มั่นคง แข็งแรง
สำมำรถใช้สัญจรไปมำ
ได้อย่ำงปลอดภัย
- เพื่อให้มีท่อระบำยน้ำ
ทำให้ป้องกันน้ำท่วมได้
ในระยะยำว

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 7.00 เมตร
ยำว 1,500.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรและบ่อพัก
ไม่น้อยกว่ำ 10,500.00 ตำรำงเมตร
และวำงท่อระบำยน้ำ คสล. ขนำด ø
0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยำว
1,185.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.หนองชาก)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.285241,
101.198858
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.293944,
101.201861

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน - ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
สำยหนองสุข - หนองโสน
ของประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสัญจร ยำว 794.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหียง
ในกำรคมนำคม
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
อำเภอพนัสนิคม
- เพื่อลดอุบัติเหตุสร้ำงควำม
4,764.00 ตำรำงเมตร
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(ตามแบบ อบต.หนองเหียง)
ให้กับประชำชน
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.449024,
- เพื่อแก้ไขปัญหำผลกระทบ
101.359774
จำกฝุ่นละอองให้กับประชำชน พิกัดจุดสิ้นสุด 13.450973,
101.357254
15,724,000 - จำนวนระยะทำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ให้ได้มำตรฐำน
- จำนวนท่อ
ระบำยน้ำที่ได้รับ
กำรจัดสร้ำง
หรือซ่อมแซม

หน่วยงำน
ที่จะขอประสำน
สนช.
(อบต.
หนองเหียง)

- เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำง
สนช.
พื้นฐำนด้ำนทำงสัญจรให้ได้
(ทต.หนองชำก)
มำตรฐำน ประชำชนสำมำรถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทำงถนนได้
- สำมำรถแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
4,485,000 - จำนวนระยะทำง - กำรสัญจรไป - มำ สะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ รวดเร็วขึ้น
ให้ได้มำตรฐำน
- ประชำชนมีควำมกินดีอยู่ดี
เพิ่มขึ้น
- ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
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10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยชำกนำ - ป่ำยุบใน (ซอย 7)
หมู่ที่ 4 ตำบลเขำซก
อำเภอหนองใหญ่

- เพื่อให้ได้ถนนที่ดีและมี
มำตรฐำนในกำรสัญจรไป - มำ
- เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกและมีควำมปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
ยำว 1,992.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
11,952.00 ตำรำงเมตร
(ตามแบบ อบต.เขาซก)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°03'28.49",
E 101°27'30.17"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°02'47.52",
E 101°27'39.91"

-

-

-

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้กำรสัญจรของประชำชน - ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
สำยหนองกะไดอูม มีควำมปลอดภัย สำมำรถลด
ยำว 2,915.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
ถนนสำย 344 (ช่วงที่ 2)
อุบัติเหตุเพื่อเป็นกำรป้องกัน
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว
กำรสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 17,490.00 ตำรำงเมตร
อำเภอบ้ำนบึง
ของประชำชน
(ตามแบบ อบต.หนองไผ่แก้ว)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°14'40.61",
E 101°12'22.00"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°13'17.77",
E 101°12'19.61"
13,042,000 - จำนวนระยะทำง - ประชำชนได้รับควำมสะดวก
ที่ได้รับกำรพัฒนำ ในกำรเดินทำงสัญจร
ให้ได้มำตรฐำน
- กำรขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรออกสู่ท้องตลำด
และภำคอุตสำหกรรม สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
17,120,000 - จำนวนระยะทำง - เป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ พื้นฐำนด้ำนทำงสัญจรให้ได้
ให้ได้มำตรฐำน
มำตรฐำน ประชำชนสำมำรถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทำงถนนได้

สนช.
(อบต.เขำซก)

หน่วยงำน
ที่จะขอประสำน
สนช.
(อบต.
หนองไผ่แก้ว)
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รวม 11 โครงการ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงกำร)
2561
2562
2563
2564
11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อพัฒนำระบบโครงสร้ำง
- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร
สำยหนองยำงบน - เขำเจ๊กโอ
พื้นฐำนของหมู่บ้ำนให้ได้
ยำว 2,700.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร
หมู่ที่ 4 ตำบลเกำะจันทร์
มำตรฐำน
หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ
อำเภอเกำะจันทร์
- เพื่อลดปัญหำฝุ่นละออง
16,200.00 ตำรำงเมตร
ที่ก่อให้เกิดมลพิษซ้ำซำก
(ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.450345,
101.415553
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.435190,
101.427391

127,698,800

ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
2565
(KPI)
13,617,000 - จำนวนระยะทำง - สำมำรถพัฒนำโครงสร้ำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ พื้นฐำนด้ำนทำงสัญจรให้ได้
ให้ได้มำตรฐำน
มำตรฐำน ประชำชนสำมำรถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทำงถนนได้
- สร้ำงควำมเจริญ ลดปัญหำ
ฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ซ้ำซำก

หน่วยงำน
ที่จะขอประสำน
สนช.
(ทม.ปรกฟ้ำ)
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 ปรับปรุงภำยใน
- เพื่อปรับปรุงตกแต่ง built-in - ปรับปรุงตกแต่ง built-in ภำยใน
ศูนย์ปฏิบัติกำรจิตอำสำ พื้นที่ภำยในอำคำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรจิตอำสำพระรำชทำน
พระรำชทำนจังหวัดชลบุรี ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำ
จังหวัดชลบุรี
พระรำชทำนจังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย
ให้มีทัศนียภำพที่สวยงำม
1. งำนผนัง
สมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ 2. งำนฝ้ำเพดำน
พระเจ้ำอยู่หัว
3. งำนทำสี
- เพื่อตกแต่ง built-in
4. งำนประตู-หน้ำต่ำง
ห้องประชุมของศูนย์อำนวยกำร 5. งำนระบบไฟฟ้ำ
จิตอำสำพระรำชทำน
6. งำนเฟอร์นิเจอร์ built-in
จังหวัดชลบุรี ให้พร้อมสำหรับ 7. งำนครุภัณฑ์
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
- ม่ำนม้วนขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
2.80 เมตร และ 3.00 เมตร
จำนวนรวม 24 ชุด
- แผงกั้นห้อง (พำทิชั่น)
- โซฟำพักคอย 2 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด
- โซฟำพักคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด
ฯลฯ
(ตามแบบสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดชลบุรี)
รวม 1 โครงการ
งบประมำณ
2563
-

-

2562
-

-

-

-

2564

1,087,400

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
1,087,400 - จำนวน
หน่วยงำน
ที่ให้บริกำร
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้ำง/
ปรับปรุง
จัดกำรสถำนที่
รองรับกำรบริกำร
ประชำชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- มีศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำ
พระรำชทำนจังหวัดชลบุรี
ที่มีทัศนียภำพที่สวยงำม
สมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
- มีศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำ
พระรำชทำนจังหวัดชลบุรี
ที่พร้อมสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สป.

แบบ ผ. 02

~20 ~

รวม 1 โครงการ

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 สมทบก่อสร้ำงอำคำร
- เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่
- เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์
มีอำคำรอเนกประสงค์
ชั้นเดียว ขนำดกว้ำง 25.00 เมตร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ใช้ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
ยำว 50.00 เมตร
หนองไผ่แก้ว
ของหมู่บ้ำน
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี
อำเภอบ้ำนบึง
- เพื่อประหยัดเวลำในกำร
เลขที่ 10/2560)
เดินทำงและประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ของชุมชน
-

-

-

2562

-

งบประมำณ
2563

-

-

2564

2,077,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
2,077,000 - จำนวน
หน่วยงำน
ที่ให้บริกำร
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้ำง/
ปรับปรุง
จัดกำรสถำนที่
รองรับกำรบริกำร
ประชำชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
- มีอำคำรอเนกประสงค์ที่มั่นคง
สป.
แข็งแรง และปลอดภัย
(อบต.
- มีอำคำรอเนกประสงค์
หนองไผ่แก้ว)
จัดกิจกรรมได้อย่ำงสะดวก
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ. 02/1

~21 ~

รวม 1 โครงการ

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ - เพื่อพัฒนำปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต - ดำเนินกำรปรับปรุงห้องสมุด
80 พรรษำ สวนสำธำรณะ
ให้เป็นพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้
มีชีวิต เพื่อพัฒนำเป็นพื้นที่
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี
ก้ำวล้ำทันสมัย สวยงำม ได้มำตรฐำน แห่งกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
ในระดับสำกล รองรับผู้ใช้บริกำร 1. งำนอำคำร ประกอบด้วย
สมัยใหม่
- งำนรื้อถอน
- งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง
- งำนสถำปัตยกรรม
- งำน Built - in
- งำนระบบปรับอำกำศ
2. งำนครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ, เก้ำอี้,
ป้ำยบอกทำง และอื่นๆ
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

2562
-

-

งบประมำณ
2563
-

-

2564
-

6,352,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
6,352,000 - จำนวนหน่วยงำน
ที่ให้บริกำรเบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้ำง / ปรับปรุง
จัดกำรสถำนที่
รองรับกำรบริกำร
ประชำชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
- นักเรียน นักศึกษำ เยำวชน
กศ.
และประชำชน มีควำมสนใจ
เข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด
ที่มีควำมก้ำวล้ำทันสมัย
และสวยงำมมำกขึ้น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

แบบ ผ. 02

~22 ~

รวม 1 โครงการ

-

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
แผนงำนกำรพำณิชย์
เป้ำหมำย
ที่
โครงกำร
วัตถุประสงค์
2561
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 ปรับปรุงสถำนีขนส่ง
- เพื่อให้สถำนีขนส่งผู้โดยสำร - ปรับปรุงอำคำร เช่น
ผู้โดยสำรจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีสำมำรถให้บริกำร งำนปรับปรุงอำคำรสำนักงำนขนส่ง,
ขององค์กำรบริหำรส่วน สำธำรณะๆ ต่อประชำชน
ศำลำรอผู้โดยสำร, งำนปรับปรุงป้ำย,
จังหวัดชลบุรี
ได้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ งำนปรับปรุงถนนทำงเข้ำ - เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำร ออกสถำนี ฯลฯ
สำธำรณะอย่ำงทั่วถึง
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
-

-

-

2562

-

งบประมำณ
2563

-

-

2564

490,000

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
490,000 - จำนวนหน่วย
งำนที่ให้บริกำร
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้ำง/
ปรับปรุง
จัดกำรสถำนที่
รองรับกำรบริกำร
ประชำชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

- สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่สำหรับ
บริกำรประชำชนได้อย่ำงคุ้มค่ำ
เป็นระเบียบ เรียบร้อย
- สถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดชลบุรี มีควำมพร้อม
และศักยภำพสำหรับบริกำร
ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สป.
(สถำนีขนส่งฯ)

แบบ ผ. 02

~23 ~

แผนงำน

1 เคหะและชุมชน

ที่

ครุภัณฑ์

หมวด

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์โรงงำน

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

ประเภท

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.เครื่องชั่ง แบบดิจิตอล ขนำด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.เครื่องสูบจ่ำยตะกอน (ปั๊มชนิด Screw Pump)
มีคณ
ุ ลักษณะไม่น้อยกว่ำที่กำหนด ดังนี้ ขนำด 4 kw / 380 v /50 Hz / 3 Ph
จำนวน 1 ชุด พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
3.เครื่องสูบจ่ำยโพลิเมอร์ (ปั๊มชนิด Screw Pump)
มีคณ
ุ ลักษณะไม่น้อยกว่ำที่กำหนด ดังนี้ ขนำด 0.75 kw / 380 v / 50 Hz / 3 Ph
จำนวน 1 ชุด พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
4.เครื่องลำเลียงขยะพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
5.เครื่องเติมอำกำศ (Grit Blower) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 KW.
จำนวน 1 เครื่อง
6.เครื่องสูบน้ำเสีย ขนำดไม่น้อยกว่ำ 80 KW. จำนวน 1 เครื่อง
7.ถังรวบรวมตะกอนเหล็ก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.60 x 3.60 x 1.70 เมตร
จำนวน 1 ถัง
8.ฝำปิดบ่อน้ำเสีย ชุบกัลวำไนท์ มีคณ
ุ ลักษณะไม่น้อยกว่ำที่กำหนด ดังนี้
- ขนำด 900.00 x 2,200.00 มิลลิเมตร หนำ 3.00 มิลลิเมตร จำนวน 17 อัน
- ขนำด 800.00 x 800.00 มิลลิเมตร หนำ 3.00 มิลลิเมตร จำนวน 4 อัน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
-

-

-

-

-

-

-

-

2562

2561

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมำณ
2563
2564

304,800

1,993,620
139,000

480,400
938,170

173,000

312,000

28,000

2565

สนช.

สนช.
สนช.

สนช.
สนช.

สนช.

สนช.

สนช.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03

~24 ~

แผนงำน

2 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่

ครุภัณฑ์

หมวด

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

ประเภท

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1.เครื่องตีเส้นจรำจรแบบเข็นเดินตำม (ชนิดกวนมือ) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เครื่อง
2.เตำต้มสีเทอร์โมพลำสติก แบบไดเร็กฮีท ระบบใช้เฟือง พร้อมถังแก๊ส
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
3.รถพ่นน้ำยำไพรเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง
4.เครื่องกระเทำะเส้นสีเทอร์โมพลำสติก พร้อมเครื่องยนต์ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ
8 แรงม้ำ จำนวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
2562
-

-

2561
-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมำณ
2563
2564
-

4,842,990

25,000
89,000

225,000

2565
135,000

สนช.
สนช.

สนช.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สนช.

~25 ~

อำเภอเมืองชลบุรี
เป้าหมาย

อำเภอเมืองชลบุรี

เป้าหมาย

หน้ำที่ 71 รำยกำรที่ 17

System) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครือ่ ง
2. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2

จำนวน 106 เครือ่ ง

จานวน 4 เครื่อง

(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

5. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) แบบที่ 2
จานวน 90 เครื่อง
6. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จานวน 14 เครื่อง
7. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 kVA จานวน 4 เครื่อง

5. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ

- เครือข่ำยหลัก (Core Switch) ขนำด 24 ช่อง และพอร์ต SFP+ 10G

ขนำด 8 ช่อง จำนวน 2 เครือ่ ง

- ไร้สำยแบบใช้ภำยนอกอำคำร (Outdoor Access Point)

จำนวน 6 เครือ่ ง

จานวน 2 เครื่อง

จำนวน 2 เครือ่ ง

4. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Wireless Controller) 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 3 kVA จำนวน 1 เครือ่ ง

(ขนาด 42U) จานวน 1 ตู้
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

2. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA จำนวน 12 เครือ่ ง

1. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention

1. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) แบบที่ 2

- ปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะฯ จำนวน 12 รำยกำร ดังนี้ - ปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะฯ ดังนี้

ปัญญำประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ปัญญำประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ เพื่อรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ เพื่อรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์

แผนงาน / โครงการ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

1 แผนงานการศึกษา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กศ.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~26 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง จานวน 8 เครื่อง
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง
จานวน 4 เครื่อง
11. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Wireless

- Access Switch ขนำด 28 ช่อง จำนวน 4 เครือ่ ง

- Access Switch ขนำด 48 ช่อง จำนวน 4 เครือ่ ง

6. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบรวมศูนย์ (HCI Server)

หน่วยควำมจำหลัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 GB จำนวน 2 เครือ่ ง

7. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำยและภัยคุกคำมพร้อมฐำนข้อมูลภัยคุกคำม

(Next Generation IPS) จำนวน 1 เครือ่ ง

12. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำยแบบใช้ภำยนอกอำคำร

เครือข่ายภายใน จานวน 1 เครื่อง
14. ตูส้ ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ำย (Network Rack) 6U จานวน 4 ตู้
15. ชุดฝึกแขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมโต๊ะปฏิบัติการ
จานวน 1 ชุด

10. ชุดโปรแกรม

- Networks & Learning System จำนวน 1 ชุด

11. งำนติดตัง้ อุปกรณ์ จำนวน 1 งำน

จำนวน 1 งำน

- ควบคุมและสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน จานวน 2 ชุด

- บริหำรทรัพยำกรระบบเครือข่ำย จำนวน 1 ชุด

12. งำนเดินสำยสัญญำณเครือข่ำยควำมเร็วสูงภำยนอกและภำยในอำคำร 16. ชุดโปรแกรม

- บริหำรทรัพยำกรระบบเครือข่ำย จำนวน 1 ชุด

13. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย สาหรับบริหารจัดการระบบ

จำนวน 12 ตู้

9. ตูส้ ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ำย (Network Rack) ชนิดไม่ต่ำกว่ำ 6U (Outdoor Access Point) จำนวน 6 เครือ่ ง

Router) หน่วยควำมจำหลัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB จำนวน 1 เครือ่ ง

8. อุปกรณ์ค้นหำเส้นทำงเครือข่ำยและระบุตัวตนผูใ้ ช้งำน (Load Balance Controller) จานวน 1 เครื่อง

- Access Point 802.11ax จำนวน 1 เครือ่ ง

จานวน 2 เครื่อง

- POE Switch ขนำด 28 ช่อง จำนวน 8 เครือ่ ง

- POE Switch ขนำด 10 ช่อง จำนวน 2 เครือ่ ง

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~27 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
- ประจาปี 2564 จานวน 9,383,000 บาท

- ประจำปี 2564 จำนวน 9,383,100 บำท

(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี )

(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)

จำนวน 1 งำน

18. งำนเดินสำยสัญญำณเครือข่ำยควำมเร็วสูงภำยนอกและภำยในอำคำร

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
17. งำนติดตัง้ อุปกรณ์พร้อมตั้งค่าระบบเครือข่าย จำนวน 1 งำน

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

งบประมาณ

(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี )

(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~28 ~

แผนงาน / โครงการ

2 แผนงานการศึกษา
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้ำที่ 73 รำยกำรที่ 18

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
- ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
จำนวน 30 รำยกำร ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน จำนวน 45 เครือ่ ง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จำนวน 45 ชุด
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 1 เครือ่ ง
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตัง้ ภำยในอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป
จำนวน 1 กล้อง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
5. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

จานวน 2 เครื่อง
4. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง
5. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 45 ชุด
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

เป้าหมาย
- จัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร
ทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 45 เครือ่ ง
2. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 45 เครือ่ ง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รับผิดชอบหลัก
กศ.

หน่วยงาน

~29 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

13. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนำดไม่น้อยกว่ำ
85 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง พร้อมชุดขำยึดโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด
14. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล สาหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จำนวน 1 ตัว
15. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 1 เครือ่ ง
16. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ชำร์จ ควำมจุไม่น้อยกว่ำ

- Coding ภาคสนาม จานวน 24 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็ว เพื่อกำรแข่งขัน จานวน 12 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จานวน 12 ชุด
8. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
9. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จานวน 17 ชุด
10. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 30 ขวด
11. ชุดเครือ่ งมือและวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
12. สมำร์ทบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิว้ จานวน 1 ชุด

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
7. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- วิทยาการคานวณเชิงปฏิบัติการและโค้ดดิ้ง
พร้อมบอร์ดทดสอบอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด
- Coding จานวน 20 ชุด

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

3840 x 2160 พิกเซล จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 64.5 นิ้ว จำนวน 3 เครือ่ ง 50 เครือ่ ง จานวน 1 ตู้

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 GB
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 เครือ่ ง ประกอบด้วย
- แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมปำกกำ
7. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- วงจรดิจิตอล จำนวน 15 ชุด
- Coding จำนวน 24 ชุด
- สมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็ว เพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 23 ชุด
- กำรใช้งำน IOT จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 15 ชุด
8. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
9. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จำนวน 20 ชุด
10. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 30 ขวด
11. ชุดเครือ่ งมือและวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
12. สมำร์ทบอร์ด (Interactive Smart Signage Monitor , Interactive
Multimedia Display) ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~30 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 45 ชุด
19. เครือ่ งฉำยภำพวัตถุ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
จำนวน 1 เครือ่ ง
20. ตูล้ ำโพงคอลัมน์ PA ชนิดแอมป์ในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
จานวน 1 ตู้
21. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
22. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ชนิด 2 หัวพิมพ์ จานวน 3 เครื่อง
23. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 100 ม้วน
24. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 20 ตัว
25. ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 45 ด้ำม
26. ซองใส่คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 45 ซอง
27. ชุดโมดูลกล้องปัญญาประดิษฐ์ สาหรับประมวลผลภาพ

จำนวน 3 เครือ่ ง

- ชุดขำยึด จำนวน 2 ชุด

- ชุดขำตัง้ ล้อเลือ่ น จำนวน 1 ชุด

14. อุปกรณ์แปลงสัญญำณภำพและเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

จำนวน 1 ตัว

15. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล จำนวน 1 ตัว

16. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 1 เครือ่ ง

17. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ชำร์จจัดเก็บ

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและชำร์จแบตเตอรีไ่ ด้พร้อมกัน

จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 เครือ่ ง ผ่ำน UPS Port มีควำมสูงรองรับแท็ปเล็ต

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว จำนวน 2 ตู้

จานวน 1 เครื่อง

20. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล

จำนวน 1 เครือ่ ง

จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 45 ชุด

จานวน 13 ชุด
29. เครื่องปั๊มลม แบบไม่ใช้น้ามัน ชนิดเงียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร

19. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล

พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 45 ชุด

จานวน 12 ตัว
28. ชุดฝึกพื้นฐานการสร้างโครงงานผ่านการ Coding

18. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล

- โทรทัศน์ ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล (4K)

18. โต๊ะญี่ปุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 85 x 85 x 50 เซนติเมตร

17. โต๊ะญี่ปุ่น ขำพับได้ พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 45 ชุด

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

13. โทรทัศน์ QLED ขนำด 85 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~31 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

32. งำนติดตัง้ อุปกรณ์เดินสายสัญญาณและอบรมการใช้งาน
จำนวน 1 งำน
33. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี )

22. ไมโครโฟน พร้อมสำยสัญญำณ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร

จำนวน 1 ตัว

23. ขำตัง้ ปรับระดับสำหรับไมโครโฟน แบบตัง้ โต๊ะ จำนวน 1 ตัว

24. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว

25. ไมโครโฟนบันทึกเสียงพร้อมมิกซ์เซอร์ จำนวน 1 ตัว

26. เครือ่ งผสมสัญญำณเสียง ดิจิตอล 24 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง

27. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ควำมเร็วหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 180 mm/s

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 9,423,700 บำท

งบประมาณ

- ประจำปี 2564 จำนวน 9,423,700 บำท

(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี )

(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )

นวัตกรรม จำนวน 1 งำน

30. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี

29. งำนติดตัง้ อุปกรณ์ 1 งำน

28. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 24 ม้วน

จำนวน 1 เครือ่ ง

จำนวน 2 ตู้

จานวน 8 ตัว
31. ชุดหม้อแปลงชาร์จไฟแบบ USB จานวน 2 ชุด

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
21. ตูล้ ำโพง PA แบบเคลือ่ นที่ได้ มีแอมป์ในตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 380 วัตต์ 30. รางปลั๊กไฟ ขนาด 6 ช่อง ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~32 ~

หน้ำที่ 111 รำยกำรที่ 46
- จัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร
ทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 40 เครือ่ ง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

- ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม

จำนวน 31 รำยกำร ดังนี้

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 40 เครือ่ ง

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 40 ชุด
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 40 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่

สำหรับติดตัง้ ภำยในอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป

จำนวน 1 ตัว

(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

5. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน

ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครือ่ ง

(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง

จานวน 2 เครื่อง
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง

มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 40 ชุด

และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้

เป้าหมาย

โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม อำเภอพนัสนิคม

เป้าหมาย

โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม อำเภอพนัสนิคม

ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม

แผนงาน / โครงการ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

3 แผนงานการศึกษา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กศ.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~33 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

- สมองกลไร้สาย พร้อมบอร์ดทดสอบอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด
- Coding จานวน 15 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็วเพื่อกำรแข่งขัน จานวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จานวน 4 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จานวน 9 ชุด
8. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
9. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จานวน 8 ชุด
10. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 20 ขวด
11. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมโต๊ะปฏิบัติการ
จำนวน 1 ชุด

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 เครือ่ ง ประกอบด้วย

- แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

- ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

- ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมปำกกำ

7. ชุดฝึกกำรเรียนรู้

- วงจรดิจิตอล จำนวน 20 ชุด

- Coding จำนวน 20 ชุด

- สมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด

- หุ่นยนต์วงิ่ เร็วเพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 21 ชุด

- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จำนวน 14 ชุด

- กำรใช้งำน IoT จำนวน 1 ชุด

- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 14 ชุด

14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า
85 นิ้ว พร้อมชุดขำยึดโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด
15. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล สาหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จำนวน 1 ตัว
16. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 1 เครือ่ ง

จำนวน 10 ชุด

10. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้

หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 20 ขวด

11. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

12. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด

8. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด 12. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
13. สมำร์ทบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิว้ จำนวน 1 เครือ่ ง
9. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM

7. ชุดฝึกกำรเรียนรู้

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 GB

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~34 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
ความจุไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง จานวน 1 ตู้

20. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
จำนวน 1 เครือ่ ง
21. ตูล้ ำโพงคอลัมน์ PA ชนิดแอมป์ในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
จานวน 1 ตัว
22. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
23. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ชนิด 2 หัวพิมพ์ จำนวน 2 เครือ่ ง
24. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 100 ม้วน
25. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 20 ตัว
26. ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 40 ตัว
27. ชุดโมดูลกล้องปัญญาประดิษฐ์สาหรับประมวลผลภาพ

(4K) ขนำด 85 นิ้ว พร้อมชุดขำยึด จำนวน 2 ชุด

15. อุปกรณ์แปลงสัญญำณภำพและเสียง สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

16. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล จำนวน 1 ตัว

17. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 1 เครือ่ ง

จัดเก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและชำร์จแบตเตอรีไ่ ด้พร้อมกัน

จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 เครือ่ ง ผ่ำน UPS Port มีควำมสูงรองรับ

แท็ปเล็ตขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว จำนวน 2 ตู้

จานวน 10 ตัว

21. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล

จำนวน 1 เครือ่ ง

จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 40 ชุด

จานวน 10 ชุด
29. รางปลั๊กไฟ ขนาด 6 ช่อง ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

20. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล

พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 40 ชุด

19. โต๊ะญี่ปุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 85 x 85 x 50 เซนติเมตร

18. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ชำร์จ

จานวน 20 ชุด
28. ชุดฝึกพื้นฐานการสร้างโครงงานผ่านการ Coding

จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 40 ชุด

14. โทรทัศน์ QLED ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล

จำนวน 1 ตัว

19. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล

แบบล้อเลือ่ น จำนวน 1 ชุด

3840 x 2160 พิกเซล จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 64.5 นิ้ว พร้อมชุดขำตัง้ 18. โต๊ะญี่ปุ่น ขำพับได้ พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 40 ชุด

Multimedia Display) ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ

13. สมำร์ทบอร์ด (Interactive Smart Signage Monitor , Interactive 17. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชำร์จ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~35 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

จานวน 1 เครื่อง

32. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)

25. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว

26. ไมโครโฟนบันทึกเสียงพร้อมมิกซ์เซอร์ จำนวน 1 ตัว

27. เครือ่ งผสมสัญญำณเสียง ดิจิตอล 24 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง

28. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ควำมเร็วหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 180 mm/s

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 9,498,200 บำท

งบประมาณ

- ประจำปี 2564 จำนวน 9,498,200 บำท

(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)

(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )

นวัตกรรม จำนวน 1 งำน

31. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี

30. งำนติดตัง้ อุปกรณ์ จำนวน 1 งำน

29. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 45 ม้วน

จำนวน 2 เครือ่ ง

จำนวน 1 งำน

24. ขำตัง้ ปรับระดับสำหรับไมโครโฟนแบบตัง้ โต๊ะ จำนวน 1 ตัว

23. ไมโครโฟน พร้อมสำยสัญญำณ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร จำนวน 1 ตัว 31. งำนติดตัง้ อุปกรณ์เดินสายสัญญาณและอบรมการใช้งาน

จำนวน 2 ตัว

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
22. ตูล้ ำโพง PA แบบเคลือ่ นที่ได้ มีแอมป์ในตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 380 วัตต์ 30. เครื่องปั๊มลม แบบไม่ใช้น้ามัน ชนิดเงียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~36 ~

แผนงาน / โครงการ

4 แผนงานการศึกษา
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้ำที่ 116 รำยกำรที่ 48

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 1 เครื่อง
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 45 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 45 ชุด
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

จานวน 2 เครื่อง
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง

เป้าหมาย
- จัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร
ทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 45 เครือ่ ง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

เป้าหมาย
- ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
จำนวน 36 รำยกำร ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 45 เครือ่ ง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 45 ชุด
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตัง้
ภำยในอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
5. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนหัวถนนวิทยำ อำเภอพนัสนิคม

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนหัวถนนวิทยำ อำเภอพนัสนิคม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก
กศ.

หน่วยงาน

~37 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
7. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
8. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- สมองกลไร้สาย พร้อมบอร์ดทดสอบอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด
- Coding จำนวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็ว เพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จำนวน 12 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จานวน 8 ชุด
9. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
10. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จำนวน 20 ชุด
11. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำร สำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 20 ขวด
12. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมโต๊ะปฏิบัติการ
จำนวน 1 ชุด
13. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
14. สมำร์ทบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว จำนวน 1 เครือ่ ง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หน่วยควำมจำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 GB
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 เครือ่ ง ประกอบด้วย
- แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมปำกกำ
7. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- วงจรดิจิตอล จำนวน 20 ชุด
- Coding จำนวน 20 ชุด
- สมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็ว เพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จำนวน 12 ชุด
- กำรใช้งำน IOT จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 20 ชุด
8. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
9. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จำนวน 20 ชุด
10. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำร สำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 20 ขวด
11. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
12. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
13. สมำร์ทบอร์ด (Interactive Smart Signage Monitor , Interactive
Multimedia Display) ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ

15. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า
85 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง พร้อมชุดขำยึดโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด
16. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จำนวน 1 ตัว

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~38 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
17. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 2 เครือ่ ง
18. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชำร์จ ความจุไม่น้อยกว่า
50 เครื่อง จานวน 1 ตู้
19. โต๊ะญี่ปุ่น ขาพับได้ พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 45 ชุด
20. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 45 ชุด
21. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
จำนวน 1 เครือ่ ง
22. ตูล้ ำโพงคอลัมน์ PA ชนิดแอมป์ในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
จานวน 1 ตัว
23. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
24. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ชนิด 2 หัวพิมพ์ จำนวน 2 เครือ่ ง
25. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 100 ม้วน
26. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 20 ตัว
27. ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 45 ตัว
28. ชุดโมดูลกล้องปัญญาประดิษฐ์สาหรับประมวลผลภาพ
จานวน 20 ชุด
29. ชุดฝึกพื้นฐานการสร้างโครงงานผ่านการ Coding
จานวน 10 ชุด
30. รางปลั๊กไฟ ขนาด 6 ช่อง ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
จานวน 10 ตัว

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
3840 x 2160 พิกเซล จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 64.5 นิ้ว
พร้อมชุดขำตัง้ แบบล้อเลือ่ น จำนวน 1 ชุด
14. โทรทัศน์ QLED ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล
(4K) ขนำด 85 นิ้ว จำนวน 3 เครือ่ ง
15. ชุดขำตัง้ ล้อเลือ่ นสำหรับโทรทัศน์ ขนำด 85 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
16. ชุดขำยึดโทรทัศน์ สำหรับโทรทัศน์ ขนำด 85 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
17. อุปกรณ์แปลงสัญญำณภำพและเสียง สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จำนวน 1 ตัว
18. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล จำนวน 1 ตัว
19. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 2 เครือ่ ง
20. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชำร์จ
จัดเก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและชำร์จแบตเตอรีไ่ ด้พร้อมกัน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 เครือ่ ง ผ่ำน UPS Port มีควำมสูงรองรับ
แท็ปเล็ตขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว จำนวน 2 ตู้
21. โต๊ะญี่ปุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 85 x 85 x 50 เซนติเมตร
พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 45 ชุด
22. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 45 ชุด
23. อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ HDMI จำนวน 1 ตัว
24. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
จำนวน 1 เครือ่ ง

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~39 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 12,166,100 บำท

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 12,166,100 บำท

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
25. อุปกรณ์วีดิทัศน์ทำงไกล สำหรับระบบ Video Conference
31. ล้อปลั๊กไฟ VCT ขนาด 3.00 x 1.50 ตารางมิลลิเมตร
เพื่อกำรศึกษำ จำนวน 1 ชุด
ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 แอมป์
26. อุปกรณ์สลับสัญญำณภำพและเสียง จำนวน 1 เครือ่ ง
จานวน 2 ตัว
27. ตูล้ ำโพง PA แบบเคลือ่ นที่ได้ มีแอมป์ในตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 380 วัตต์ 32. เครื่องปั๊มลม แบบไม่ใช้น้ามัน ชนิดเงียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
จำนวน 2 ตัว
28. ไมโครโฟน พร้อมสำยสัญญำณ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร จำนวน 1 ตัว 33. งำนติดตัง้ อุปกรณ์เดินสายสัญญาณและอบรมการใช้งาน
จำนวน 1 งำน
29. ขำตัง้ ปรับระดับสำหรับไมโครโฟนแบบตัง้ โต๊ะ จำนวน 1 ตัว
34. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี
30. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
31. ไมโครโฟนบันทึกเสียงพร้อมมิกซ์เซอร์ จำนวน 1 ตัว
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
32. เครือ่ งผสมสัญญำณเสียง ดิจิตอล 24 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง
33. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ควำมเร็วหัวพิมพ์ ไม่น้อยกว่ำ 180 mm/s
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา)
จำนวน 2 เครือ่ ง
34. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 45 ม้วน
35. งำนติดตัง้ อุปกรณ์ จำนวน 1 งำน
36. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา)

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~40 ~

แผนงาน / โครงการ

5 แผนงานการศึกษา
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้ำที่ 193 รำยกำรที่ 103

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 1 เครื่อง
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 45 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จานวน 45 ชุด
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

จานวน 2 เครื่อง
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง

เป้าหมาย
- จัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร
ทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 45 เครือ่ ง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

เป้าหมาย
- ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
จำนวน 31 รำยกำร ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 50 เครือ่ ง
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 50 ชุด
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตัง้ ภำยในอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป
จำนวน 1 ตัว
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
5. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีรำชำ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีรำชำ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก
กศ.

หน่วยงาน

~41 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 GB
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 เครือ่ ง ประกอบด้วย
- แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
- ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมปำกกำ
7. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- วงจรดิจิตอล จำนวน 17 ชุด
- Coding จำนวน 25 ชุด
- สมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็วเพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จำนวน 20 ชุด
- กำรใช้งำน IoT จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 17 ชุด
8. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
9. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จำนวน 10 ชุด
10. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 30 ขวด
11. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
12. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จานวน 8 ชุด
9. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 20 ชุด
10. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จำนวน 10 ชุด
11. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 30 ขวด
12. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมโต๊ะปฏิบัติการ
จำนวน 1 ชุด
13. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
14. สมำร์ทบอร์ด ขนำดไม่น้อยกว่ำ 65 นิ้ว พร้อมชุดขำตัง้ แบบล้อเลือ่ น
จำนวน 1 ชุด
15. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า
85 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง พร้อมชุดขำยึดโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
7. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู จานวน 3 เครื่อง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
8. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- สมองกลไร้สาย พร้อมบอร์ดทดสอบอุปกรณ์ จานวน 20 ชุด
- Coding จานวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็วเพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 20 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จานวน 8 ชุด

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~42 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
16. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล สาหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จำนวน 1 ตัว
17. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 1 เครือ่ ง
18. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชำร์จ ความจุไม่น้อยกว่า
50 เครื่อง จานวน 1 ตู้
19. โต๊ะญี่ปุ่น ขาพับได้ พร้อมเบำะรองนั่ง จานวน 45 ชุด
20. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
จำกศูนย์ควบคุมกลำง จานวน 45 ชุด
21. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
จำนวน 1 เครือ่ ง
22. ตูล้ ำโพงคอลัมน์ PA ชนิดแอมป์ในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
13. สมำร์ทบอร์ด (Interactive Smart Signage Monitor , Interactive
Multimedia Display) ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ
3840 x 2160 พิกเซล จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 64.5 นิ้ว พร้อมชุดขำตัง้
แบบล้อเลือ่ น จำนวน 1 ชุด
14. โทรทัศน์ QLED ขนำด 85 นิ้ว ระดับควำมละเอียดจอภำพ
3840 x 2160 พิกเซล (4K) จำนวน 3 เครือ่ ง พร้อมอุปกรณ์ชุดขำยึด
จำนวน 2 ชุด และชุดขำตัง้ ล้อเลือ่ น จำนวน 1 ชุด
15. อุปกรณ์แปลงสัญญำณภำพและเสียง สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จำนวน 1 ตัว
16. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล จำนวน 1 ตัว
17. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 2 เครือ่ ง
18. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ชำร์จ
จัดเก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและชำร์จแบตเตอรีไ่ ด้พร้อมกัน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 เครือ่ ง ผ่ำน UPS Port มีควำมสูงรองรับ
แท็ปเล็ตขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว จำนวน 2 ตู้
19. โต๊ะญี่ปุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 85 x 85 x 50 เซนติเมตร
พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 50 ชุด
20. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 50 ชุด
21. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
จำนวน 1 เครือ่ ง
จานวน 20 ชุด

26. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 20 ตัว
27. ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 45 ด้าม
28. ซองใส่คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมใส่ปำกกำ จำนวน 45 ซอง
29. ชุดโมดูลกล้องปัญญาประดิษฐ์สาหรับประมวลผลภาพ

จานวน 1 ตัว
23. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
24. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ชนิด 2 หัวพิมพ์ จำนวน 2 เครือ่ ง
25. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 100 ม้วน

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~43 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 10,407,600 บำท

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 10,407,600 บำท

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
22. ตูล้ ำโพง PA แบบเคลือ่ นที่ได้ มีแอมป์ในตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 380 วัตต์ 30. ชุดฝึกพื้นฐานการสร้างโครงงานผ่านการ Coding
จานวน 10 ชุด
จำนวน 2 ตัว
31. รางปลั๊กไฟ ขนาด 6 ช่อง ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
23. ไมโครโฟน พร้อมสำยสัญญำณ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร
จานวน 10 ตัว
จำนวน 1 ตัว
32. ล้อปลั๊กไฟ VCT ขนาด 3.00 x 1.50 ตารางมิลลิเมตร
24. ขำตัง้ ปรับระดับสำหรับไมโครโฟนแบบตัง้ โต๊ะ จำนวน 1 ตัว
ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 แอมป์
25. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
จานวน 2 ตัว
26. ไมโครโฟนบันทึกเสียงพร้อมมิกซ์เซอร์ จำนวน 1 ตัว
33. เครื่องปั๊มลม แบบไม่ใช้น้ามัน ชนิดเงียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
27. เครือ่ งผสมสัญญำณเสียง ดิจิตอล 24 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง
28. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ควำมเร็วหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 180 mm/s
จานวน 1 เครื่อง
จำนวน 1 เครือ่ ง
34. ชั้นวางของเหล็ก จานวน 3 ตัว
29. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 45 ม้วน
35. งำนติดตัง้ อุปกรณ์เดินสายสัญญาณและอบรมการใช้งาน
จำนวน 1 งำน
30. งำนติดตัง้ อุปกรณ์ จำนวน 1 งำน
31. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี 36. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~44 ~

แผนงาน / โครงการ

6 แผนงานการศึกษา
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้ำที่ 236 รำยกำรที่ 130

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 1 เครื่อง
6. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 45 เครือ่ ง
7. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 95 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

จานวน 2 เครื่อง
3. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 45 ชุด
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

เป้าหมาย
- จัดซือ้ วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร
ทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล
จำนวน 45 เครือ่ ง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2

เป้าหมาย
- ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
จำนวน 38 รำยกำร ดังนี้
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 95 เครือ่ ง
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 45 เครือ่ ง
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร สำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตำมกฎหมำย จำนวน 45 ชุด
4. เครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 2 kVA จำนวน 3 เครือ่ ง
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตัง้
ภำยในอำคำร สำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไป จำนวน 1 ตัว
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
6. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จำนวน 4 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )

โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ อำเภอสัตหีบ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงการ
ศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยีนวัตกรรม
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ อำเภอสัตหีบ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก
กศ.

หน่วยงาน

~45 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
7. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต หน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 GB
จำนวน 45 เครือ่ ง
8. แป้นพิมพ์ สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 140 อัน
9. ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 140 ด้ำม
10. ซองใส่เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมปำกกำ จำนวน 140 ซอง
11. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- วงจรดิจิตอล จำนวน 15 ชุด
- Coding จำนวน 23 ชุด
- สมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็วเพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 23 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จำนวน 15 ชุด
- กำรใช้งำน IoT จำนวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 23 ชุด
12. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 22 ชุด
13. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จำนวน 18 ชุด
14. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 40 ขวด
15. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
16. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

16. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า
85 นิ้ว พร้อมชุดขำยึดโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด

- หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 23 ชุด
10. ชุดฝึกประกอบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อกำรเรียนรูร้ ะดับสูง จำนวน 22 ชุด
11. ชุดโมดูลฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำร STEM
จานวน 10 ชุด
12. ชิ้นส่วนทดสอบระบบนำร่องและสัง่ กำรสำหรับชุดฝึกกำรเรียนรู้
หุ่นยนต์วำงแผนกำรรบ จำนวน 40 ขวด
13. ชุดหุ่นยนต์แขนกล AI และนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมโต๊ะปฏิบัติการ
จำนวน 1 ชุด
14. ชุดเครือ่ งมือ และวัสดุซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด
15. สมำร์ทบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิว้ จำนวน 1 เครือ่ ง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
8. เครือ่ งปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จำนวน 4 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
9. ชุดฝึกกำรเรียนรู้
- สมองกลไร้สาย พร้อมบอร์ดทดสอบอุปกรณ์ จานวน 23 ชุด
- Coding จำนวน 23 ชุด
- หุ่นยนต์วงิ่ เร็วเพื่อกำรแข่งขัน จำนวน 23 ชุด
- หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำอเนกประสงค์ จานวน 8 ชุด

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~46 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
17. สมำร์ทบอร์ด (Interactive Smart Signage Monitor , Interactive 17. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล สาหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
Multimedia Display) ระดับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ
จำนวน 1 ตัว
3840 x 2160 พิกเซล จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 64.5 นิ้ว
18. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จานวน 1 เครื่อง
พร้อมชุดขำตัง้ แบบล้อเลือ่ น จำนวน 1 ชุด
19. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชำร์จ ความจุไม่น้อยกว่า
18. โทรทัศน์ QLED ระดับควำมละเอียดจอภำพ 3840 x 2160 พิกเซล 50 เครื่อง จานวน 1 ตู้
(4K) ขนำด 85 นิ้ว พร้อมชุดขำยึด จำนวน 2 ชุด
20. โต๊ะญี่ปุ่น ขาพับได้ พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 45 ชุด
19. อุปกรณ์แปลงสัญญำณภำพและเสียง จำนวน 1 ตัว
21. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
20. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ รับ - ส่ง ข้อมูล จำนวน 1 ตัว
จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 140 ชุด
21. อุปกรณ์เชื่อมต่อมัลติมีเดียแบบไร้สำย จำนวน 1 เครือ่ ง
22. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล
22. ตูเ้ ก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมอุปกรณ์ชำร์จ
จำนวน 1 เครือ่ ง
23. ตูล้ ำโพงคอลัมน์ PA ชนิดแอมป์ในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
จัดเก็บคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและชำร์จแบตเตอรีไ่ ด้พร้อมกัน
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 เครือ่ ง ผ่ำน UPS Port มีควำมสูงรองรับแท็ปเล็ต จานวน 1 ตัว
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว จำนวน 2 ตู้
24. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว
25. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ชนิด 2 หัวพิมพ์ จานวน 6 เครื่อง
23. โต๊ะญี่ปุ่น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 85 x 85 x 50 เซนติเมตร
26. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จานวน 100 ม้วน
พร้อมเบำะรองนั่ง จำนวน 45 ชุด
24. ชุดโปรแกรมบริหำรจัดกำรและควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
27. แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 140 ตัว
28. ปำกกำสำหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 45 ด้ำม
จำกศูนย์ควบคุมกลำง จำนวน 140 ชุด
25. เครือ่ งฉำยภำพ 3 มิติ ให้ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 8,000,000 พิกเซล 29. ซองใส่คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตพร้อมใส่ปำกกำ จำนวน 140 ซอง
30. ชุดโมดูลกล้องปัญญาประดิษฐ์สาหรับประมวลผลภาพ
จำนวน 1 เครือ่ ง
26. ตูล้ ำโพง PA แบบเคลือ่ นที่ได้ มีแอมป์ในตัว ขนำดไม่น้อยกว่ำ 380 วัตต์ จานวน 20 ชุด
จำนวน 2 ตัว

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~47 ~

ที่

แผนงาน / โครงการ

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

33. รางปลั๊กไฟ ขนาด 6 ช่อง ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
จานวน 10 ตัว
34. ล้อปลั๊กไฟ VCT ขนาด 3.00 x 1.50 ตารางมิลลิเมตร

29. ไมโครโฟนไร้สำยขนำดเล็ก จำนวน 1 ตัว

30. ไมโครโฟนบันทึกเสียงพร้อมมิกซ์เซอร์ จำนวน 1 ตัว

37. งำนติดตัง้ อุปกรณ์เดินสายสัญญาณและอบรมการใช้งาน
จำนวน 1 งำน
38. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี
นวัตกรรม จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา)

งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 13,727,800 บำท

34. เครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ควำมเร็วหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 180 mm/s

จำนวน 2 เครือ่ ง

35. เส้นพลำสติก สำหรับเครือ่ งพิมพ์วัตถุ 3 มิติ จำนวน 45 ม้วน

36. ชุดฝึกกำรทรงตัว (Gyro) ด้วยระบบ loT จำนวน 6 ชุด

37. งำนติดตัง้ อุปกรณ์ 1 งำน

38. งำนปรับปรุงศูนย์สร้ำงสรรค์ควำมคิดและจินตนำกำรทำงเทคโนโลยี

นวัตกรรม จำนวน 1 งำน

(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา)
งบประมาณ
- ประจำปี 2564 จำนวน 13,727,800 บำท

จานวน 2 ตัว
35. เครื่องปั๊มลม แบบไม่ใช้น้ามัน ชนิดเงียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
36. กล้องเวบแคม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720P จานวน 45 เครื่อง

เพื่อกำรศึกษำ จำนวน 1 ชุด

33. อุปกรณ์วีดิทัศน์ทำงไกล สำหรับระบบ Video Conference

70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

32. ชุดโดรนสำรวจแบบพับเก็บได้ สำมำรถบินได้ควำมเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 แอมป์

31. เครือ่ งผสมสัญญำณเสียง ดิจิตอล 24 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง

จำนวน 1 ตัว

28. ขำตัง้ ปรับระดับสำหรับไมโครโฟนแบบตัง้ โต๊ะ จำนวน 1 ตัว

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
31. ชุดฝึกพื้นฐานการสร้างโครงงานผ่านการ Coding

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

จานวน 23 ชุด
32. เครื่องสลับสัญญาณภาพ จานวน 1 เครื่อง

27. ไมโครโฟน พร้อมสำยสัญญำณ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตร

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~48 ~

แผนงาน / โครงการ

7 แผนงานการศึกษา
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2564
หน้ำที่ 66 รำยกำรที่ 69

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
- ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน จำนวน 9 รำยกำร ดังนี้
1. เครือ่ งผสมเสียงอนำล็อก 6 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งขยำยเสียง กำลังขยำย 800 วัตต์ จำนวน 1 เครือ่ ง
3. ไมค์ประกำศเสียง ชนิดตัง้ โต๊ะ ควำมต้ำนทำน 600 โอห์ม
จำนวน 1 เครือ่ ง
4. ลำโพง 2 ทำง พร้อมขำยึด ขนำดดอกลำโพง 12 เซนติเมตร
จำนวน 45 ตัว
5. ชุดลำโพงฮอร์น ปำก 21 นิ้ว ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 9 ชุด
6. สำยลำโพงชนิดตีเกลียว จำนวน 15 ม้วน
7. ชุดรำงไฟ ขนำด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชำก
จำนวน 1 ชุด
8. ชุดไมค์ลอยคู่ (พร้อมเครือ่ งรับ) จำนวน 1 ชุด
9. ค่ำแรงติดตัง้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ )
งบประมาณ
- ประจำปี 2565 จำนวน 479,500 บำท

งบประมาณ

- ประจำปี 2565 จำนวน 479,500 บำท

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงการ
ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์
อำเภอบ่อทอง

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เป้าหมาย
- ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียน จำนวน 9 รำยกำร ดังนี้
1. เครือ่ งผสมเสียงอนำล็อก 6 ชำแนล จำนวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งขยำยเสียง กำลังขยำย 800 วัตต์ จำนวน 1 เครือ่ ง
3. ไมค์ประกำศเสียง ชนิดตัง้ โต๊ะ ควำมต้ำนทำน 600 โอห์ม
จำนวน 1 เครือ่ ง
4. ลำโพง 2 ทำง พร้อมขำยึด ขนำดดอกลำโพง 12 เซนติเมตร
จำนวน 45 ตัว
5. ชุดลำโพงฮอร์น ปำก 21 นิ้ว ขนำด 50 วัตต์ จำนวน 9 ชุด
6. สำยลำโพงชนิดตีเกลียว จำนวน 15 ม้วน
7. ชุดรำงไฟ ขนำด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชำก
จำนวน 1 ชุด
8. ชุดไมค์ลอยคู่ (พร้อมเครือ่ งรับ) จำนวน 1 ชุด
9. ค่ำแรงติดตัง้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งำน
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิน่ )
(รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ )

โครงการ
ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยภำยในโรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์
อำเภอบ่อทอง

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 5 พัฒนำคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภำพและยัง่ ยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รับผิดชอบหลัก
กศ.

หน่วยงาน

~49 ~

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมาย
- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 1,142.00 เมตร

เป้าหมาย

หนำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรและบ่อพักไม่น้อยกว่ำ
6,852.00 ตารางเมตร และวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำด ⌀ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยำว 2,284.00 เมตร
และสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 7.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร
(ตำมแบบเทศบำลตำบลโป่ง)

งบประมาณ
- ประจาปี 2565 จานวน 18,471,800 บาท

6,684.00 ตำรำงเมตร และวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนำด ⌀ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยำว 2,284.00 เมตร

และสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 7.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร

(ตำมแบบเทศบำลตำบลโป่ง)

งบประมาณ

- ประจำปี 2565 จำนวน 17,574,400 บำท

หนำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรและบ่อพักไม่น้อยกว่ำ

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 1,140.00 เมตร

ตำบลโป่ง อำเภอบำงละมุง

ตำบลโป่ง อำเภอบำงละมุง

หน้ำที่ 346 รำยกำรที่ 51

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สำยซอยห้วยผล หมู่ที่ 2

เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สำยซอยห้วยผล หมู่ที่ 2

เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวำงท่อระบำยน้ำ

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

(ทต.โป่ง)

สนช.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~50 ~

แผนงาน / โครงการ

ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

เป้าหมาย
- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 9.00 เมตร ยำว 7,740.00 เมตร

ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

เป้าหมาย

- ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 9.00 เมตร ยำว 7,740.00 เมตร

หน้ำที่ 225 รำยกำรที่ 23

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ
- ประจาปี 2565 จานวน 39,289,000 บาท

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ

- ประจำปี 2565 จำนวน 21,317,300 บำท

หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 69,660.00 ตำรำงเมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 69,660.00 ตำรำงเมตร

สำยบ้ำนทับร้ำง - บ้ำนคลองตะเคียน (ชบ.ถ.1 - 0802)

สำยบ้ำนทับร้ำง - บ้ำนคลองตะเคียน (ชบ.ถ.1 - 0802)

เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำงหลวงท้องถิ่น

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สนช.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~51 ~

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมาย
- ปรับปรุงโคมไฟส่องถนน LED Smart Streetlight
120 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 14,000 ลูเมน จำนวน 534 โคม

เป้าหมาย

- ปรับปรุงโคมไฟส่องถนน LED Smart Streetlight จำนวน 534 โคม

งบประมาณ
- ประจาปี 2565 จานวน 13,670,000 บาท

- ประจำปี 2565 จำนวน 13,220,000 บำท

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

อำเภอเมืองชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี

หน้ำที่ 1 รำยกำรที่ 1

84 พรรษำ ตำบลเสม็ด, ตำบลบ้ำนสวน, ตำบลบำงทรำย

84 พรรษำ ตำบลเสม็ด, ตำบลบ้ำนสวน, ตำบลบำงทรำย

แก้ไข ครัง้ ที่ 11 พ.ศ.2564

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสะพำนชลมำรควิถีเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงสะพำนชลมำรควิถีเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สนช.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~52 ~

แผนงาน / โครงการ

ตำบลหมอนนำง อำเภอพนัสนิคม

เป้าหมาย
- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง เสำไฟฟ้ำสูง 9.00 เมตร จานวน 137 ต้น
และปรับปรุงระบบความปลอดภัย จัดทาเครื่องหมายจราจร
ระยะทำง 4,100 เมตร

ตำบลหมอนนำง อำเภอพนัสนิคม

เป้าหมาย

- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง เสำไฟฟ้ำสูง 9.00 เมตร จำนวน 160 ต้น

ระยะทำง 4,100.00 เมตร

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

หน้ำที่ 3 รำยกำรที่ 3

งบประมาณ
- ประจาปี 2565 จานวน 12,365,000 บาท

งบประมาณ

- ประจำปี 2565 จำนวน 11,252,000 บำท

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

สำยบ้ำนสำนักขำม - บ้ำนทุ่งเหียง (ชบ.ถ.1 - 0509)

สำยบ้ำนสำนักขำม - บ้ำนทุ่งเหียง (ชบ.ถ.1 - 0509)

เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 11 พ.ศ.2564

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สนช.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~53 ~

แผนงาน / โครงการ

หมู่ที่ 2 ตำบลเขำซก, หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ (ด้ำนซ้ำยทำง),
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้ำง (ด้ำนขวำทำง) อำเภอหนองใหญ่

เป้าหมาย
- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง เสำไฟฟ้ำสูง 9.00 เมตร จานวน 107 ต้น
ระยะทำง 3,200.00 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ
- ประจาปี 2565 จานวน 7,679,000 บาท

หมู่ที่ 2 ตำบลเขำซก, หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ (ด้ำนซ้ำยทำง),

หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้ำง (ด้ำนขวำทำง) อำเภอหนองใหญ่

เป้าหมาย

- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง เสำไฟฟ้ำสูง 9.00 เมตร จำนวน 120 ต้น

ระยะทำง 3,200.00 เมตร

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ

- ประจำปี 2565 จำนวน 7,240,000 บำท

หน้ำที่ 4 รำยกำรที่ 4

สำยแยกทำงหลวงท้องถิ่น 3245 - บ้ำนหลังเขำ (ชบ.ถ.1 - 0907)

สำยแยกทำงหลวงท้องถิ่น 3245 - บ้ำนหลังเขำ (ชบ.ถ.1 - 0907)

เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 11 พ.ศ.2564

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สนช.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~54 ~

แผนงาน / โครงการ

ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

เป้าหมาย
- งานโคมส่องถนน LED Smart Street Light
เสำไฟฟ้ำแรงสูง 9.00 เมตร จำนวน 80 ต้น
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ
- ประจาปี 2565 จานวน 4,892,000 บาท

ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

เป้าหมาย

- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง เสำไฟฟ้ำสูง 9.00 เมตร จำนวน 80 ต้น

ระยะทำง 2,400.00 เมตร

(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ

- ประจำปี 2565 จำนวน 4,721,000 บำท

หน้ำที่ 5 รำยกำรที่ 5

สำยบ้ำนอมพนม - บ้ำนเขำพริก (ชบ.ถ.1 -0804)

สำยบ้ำนอมพนม - บ้ำนเขำพริก (ชบ.ถ.1 -0804)

เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 11 พ.ศ.2564

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณที่กาหนดไว้เดิม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงท้องถิ่น

โครงการ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

13 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ยุทธศำสตร์ อบจ.ชบ ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง

ยุทธศำสตร์ อปท. ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน / สำธำรณูปโภค

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน โครงสร้ำงพื้นฐำนและคมนำคม รองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สนช.

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน

~55 ~

