สารบัญ
หน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
- ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
- ยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
- ยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
************************************

1-4

5 - 228
229 - 237
238 - 269
270 - 288
289 - 291
292 - 319

320 -325
326 - 328
329 - 336
337 - 339
340 - 343
344 - 345

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
ปี 2566
ยุทธศำสตร์

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

165
25
140

509,612,240
209,431,500
300,180,740

74
24
50

403,803,100
206,291,100
197,512,000

74
24
50

403,803,100
206,291,100
197,512,000

74
24
50

403,803,100
206,291,100
197,512,000

74
24
50

403,803,100
206,291,100
197,512,000

461
121
340

2,124,824,640
1,034,595,900
1,090,228,740

1.2 แผนงานสาธารณสุข
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

30
5
25

310,897,050
170,652,000
140,245,050

6
5
1

171,149,300
170,652,000
497,300

6
5
1

171,149,300
170,652,000
497,300

6
5
1

171,149,300
170,652,000
497,300

6
5
1

171,149,300
170,652,000
497,300

54
25
29

995,494,250
853,260,000
142,234,250

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

6
5
1

17,792,200
16,800,000
992,200

5
5
-

16,800,000
16,800,000
-

5
5
-

16,800,000
16,800,000
-

5
5
-

16,800,000
16,800,000
-

5
5
-

16,800,000
16,800,000
-

26
25
1

84,992,200
84,000,000
992,200

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

2
2
-

2,500,000
2,500,000
-

2
2
-

2,500,000
2,500,000
-

2
2
-

2,500,000
2,500,000
-

2
2
-

2,500,000
2,500,000
-

2
2
-

2,500,000
2,500,000
-

10
10
-

12,500,000
12,500,000
-

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

64

55,331,000

6

18,931,000

6

18,931,000

6

18,931,000

6

18,931,000

88

131,055,000

2
62

7,931,000
47,400,000

2
4

7,931,000
11,000,000

2
4

7,931,000
11,000,000

2
4

7,931,000
11,000,000

2
4

7,931,000
11,000,000

10
78

39,655,000
91,400,000

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

65
12
53

513,284,640
162,606,500
350,678,140

3
1
2

125,000,000
50,000,000
75,000,000

-

-

-

-

-

-

68
13
55

638,284,640
212,606,500
425,678,140

1.7 แผนงานงบกลาง
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

2
2
334
53
281

10,200,000
10,200,000
1,419,617,130
580,121,000
839,496,130

2
2
98
41
57

10,200,000
10,200,000
748,383,400
464,374,100
284,009,300

2
2
95
40
55

10,200,000
10,200,000
623,383,400
414,374,100
209,009,300

2
2
95
40
55

10,200,000
10,200,000
623,383,400
414,374,100
209,009,300

2
2
95
40
55

10,200,000
10,200,000
623,383,400
414,374,100
209,009,300

10
10
717
214
503

51,000,000
51,000,000
4,038,150,730
2,287,617,400
1,750,533,330

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม
1.1 แผนงานการศึกษา
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

~1~

จำนวน
โครงกำร

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

-

-

1
1
-

300,000
300,000
-

1
1
-

300,000
300,000
-

1
1
-

300,000
300,000
-

1
1
-

300,000
300,000
-

4
4
-

1,200,000
1,200,000
-

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

13

198,989,650

12

175,940,000

12

175,940,000

12

175,940,000

12

175,940,000

61

902,749,650

6
7

125,940,000
73,049,650

6
6

125,940,000
50,000,000

6
6

125,940,000
50,000,000

6
6

125,940,000
50,000,000

6
6

125,940,000
50,000,000

30
31

629,700,000
273,049,650

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

1
1
-

10,000,000
10,000,000
-

1
1
-

10,000,000
10,000,000
-

1
1
-

10,000,000
10,000,000
-

1
1
-

10,000,000
10,000,000
-

1
1
-

10,000,000
10,000,000
-

5
5
-

50,000,000
50,000,000
-

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

7
4
3
21
11
10

378,848,500
159,034,500
219,814,000
587,838,150
294,974,500
292,863,650

4
2
2
18
10
8

211,720,000
37,000,000
174,720,000
397,960,000
173,240,000
224,720,000

14
8
6

186,240,000
136,240,000
50,000,000

14
8
6

186,240,000
136,240,000
50,000,000

14
8
6

186,240,000
136,240,000
50,000,000

11
6
5
81
45
36

590,568,500
196,034,500
394,534,000
1,544,518,150
876,934,500
667,583,650

75
18
57

1,233,829,700
413,560,300
820,269,400

15
15

614,859,700
614,859,700

-

-

-

-

-

-

90
18
72

1,848,689,400
413,560,300
1,435,129,100

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

3
3
78
18
60

31,566,300
31,566,300
1,265,396,000
413,560,300
851,835,700

15
15

614,859,700
614,859,700

-

-

-

-

-

-

3
3
93
18
75

31,566,300
31,566,300
1,880,255,700
413,560,300
1,466,695,400

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

~2~

จำนวน
โครงกำร

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

10
10
10
10
-

18,344,900
18,344,900
18,344,900
18,344,900
-

10
10
10
10
-

18,344,900
18,344,900
18,344,900
18,344,900
-

10
10
10
10
-

18,344,900
18,344,900
18,344,900
18,344,900
-

10
10
10
10
-

18,344,900
18,344,900
18,344,900
18,344,900
-

10
10
10
10
-

18,344,900
18,344,900
18,344,900
18,344,900
-

50
50
50
50
-

91,724,500
91,724,500
91,724,500
91,724,500
-

1
1
-

32,000,000
32,000,000
-

1
1
-

32,000,000
32,000,000
-

1
1
-

32,000,000
32,000,000
-

1
1
-

32,000,000
32,000,000
-

1
1
-

32,000,000
32,000,000
-

5
5
-

160,000,000
160,000,000
-

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

15
12
3

14,316,900
13,466,900
850,000

12
12
-

13,378,100
13,378,100
-

12
12
-

13,466,900
13,466,900
-

12
12
-

13,378,100
13,378,100
-

12
12
-

13,466,900
13,466,900
-

63
60
3

68,006,900
67,156,900
850,000

5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 5
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

11
11
27
13
14

48,257,000
48,257,000
94,573,900
45,466,900
49,107,000

1
1
14
13
1

10,000,000
10,000,000
55,378,100
45,378,100
10,000,000

1
1
14
13
1

10,000,000
10,000,000
55,466,900
45,466,900
10,000,000

1
1
14
13
1

10,000,000
10,000,000
55,378,100
45,378,100
10,000,000

1
1
14
13
1

10,000,000
10,000,000
55,466,900
45,466,900
10,000,000

15
15
83
65
18

88,257,000
88,257,000
316,263,900
227,156,900
89,107,000

8
6
2

39,741,000
37,800,000
1,941,000

6
5
1

36,840,000
12,800,000
24,040,000

5
5
-

12,800,000
12,800,000
-

5
5
-

12,800,000
12,800,000
-

5
5
-

12,800,000
12,800,000
-

29
26
3

114,981,000
89,000,000
25,981,000

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 6
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

2
2
10
8
2

600,000
600,000
40,341,000
38,400,000
1,941,000

2
2
8
7
1

600,000
600,000
37,440,000
13,400,000
24,040,000

2
2
7
7
-

600,000
600,000
13,400,000
13,400,000
-

2
2
7
7
-

600,000
600,000
13,400,000
13,400,000
-

2
2
7
7
-

600,000
600,000
13,400,000
13,400,000
-

10
10
39
36
3

3,000,000
3,000,000
117,981,000
92,000,000
25,981,000

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ปี 2566 - 2570
ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
5) ยุทธศำสตร์กำรป้องกันปรำบปรำม
และฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ปี 2566 - 2570
- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

~3~

จำนวน
โครงกำร

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

15

70,499,780

9

33,757,580

9

33,757,580

9

33,757,580

9

33,757,580

51

205,530,100

- ปี 2566 - 2570

9

33,757,580

9

33,757,580

9

33,757,580

9

33,757,580

9

33,757,580

45

168,787,900

- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

6

36,742,200

-

-

-

-

-

-

-

-

6

36,742,200

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

5

61,824,500

- ปี 2566 - 2570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

5

61,824,500

7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

13,790,000

3

9,000,000

3

9,000,000

3

9,000,000

3

9,000,000

17

49,790,000

- ปี 2566 - 2570

3

9,000,000

3

9,000,000

3

9,000,000

3

9,000,000

3

9,000,000

15

45,000,000

- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

2

4,790,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4,790,000

7) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมมำภิบำล

7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6

62,094,100

-

-

-

-

-

-

-

-

6

62,094,100

- ปี 2566 - 2570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

6

62,094,100

-

-

-

-

-

-

-

-

6

62,094,100

ยุทธศำสตร์ที่ 7

27

158,748,780

13

55,122,480

13

55,122,480

13

55,122,480

13

55,122,480

79

379,238,700

ปี 2566 - 2570

12

42,757,580

12

42,757,580

12

42,757,580

12

42,757,580

12

42,757,580

60

213,787,900

ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

15

115,991,200

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

1

12,364,900

19

165,450,800

รวมทั้งสิ้น

507

3,584,859,860

176

1,927,488,580

153

951,957,680

153

951,868,880

153

951,957,680

1,142

8,368,132,680

รวมทั้งสิ้น ปี 2566 - 2570

125

1,433,625,180

93

757,494,680

90

670,583,480

90

670,494,680

90

670,583,480

488

4,202,781,500

รวมทั้งสิ้น ปี 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

382

2,151,234,680

83

1,169,993,900

63

281,374,200

63

281,374,200

63

281,374,200

654

4,165,351,180

~4~

7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- พัฒนาการเรียนการสอน
ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- พัฒนาร่างกายของนักเรียน
ให้สมบูรณ์ได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~5~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 - จานวน
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การ
ที่เพียงพอต่อการให้บริการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ
สถานศึกษา
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับ เช่น ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน,
ที่ให้บริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสีย
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว),
อย่างทั่วถึง
ค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับ
ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน,
เท่าเทียม
ความต้องการของประชาชน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม
และมีคุณภาพ
- เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนได้มาตรฐานทัดเทียมกัน
และค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องงบประมาณ ยากจน และรายจ่ายของสถานศึกษา
ที่ต้องระบบทรัพยากรจากภายนอก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เข้ามาสนับสนุน
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
ค่าบริการโทรศัพท์ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เป็นต้น
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กองกำรศึกษำฯ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน - เพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน
- ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ในการเล่าเรียน
จังหวัดชลบุรี จานวน 11 โรงเรียน
ในระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กองกำรศึกษำฯ)
- เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ
งานห้องสมุด ให้สามารถสืบค้นข้อมูล
และการยืม - คืนหนังสือผ่านระบบ
เครือข่ายฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้
- เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ
และช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการ
ยืม - คืนหนังสือ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว โดยใช้เครื่องสแกน
บาร์โค้ด

- ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ
งานห้องสมุด ประกอบด้วย
1.งานปรับปรุงข้อมูลระบบ
งานห้องสมุด
2.เครื่องสแกนบาร์โค้ด
ระบบ 1 ปี
3.เครื่องสแกนบาร์โค้ด
แบบตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องสแกนบาร์โค้ด
แบบมือถือ จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กองกำรศึกษำฯ)

2567

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

71,690

-

-

-

2569

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
2570
(KPI)
5,000,000 - จานวน
- นักเรียนที่มีฐานะยากจน
กศ.
นักเรียนที่ได้รับ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ทุนการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีห้องสมุดที่
สามารถให้บริการแบบ One stop - service ทั้งการจัดการ
ทรัพยากร การติดบาร์โค้ด
หนังสือ เพื่อใช้ในการบริการ
ยืม - คืน การถ่ายรูปสมาชิก
ผ่านทางโปรแกรมด้วยกล้อง
Webcam
- สร้างความประทับใจในการ
รับบริการกับผู้เข้ามาใช้บริการ
ด้วยระบบการยืม - คืน
ที่สะดวก รวดเร็ว

กศ
~6~

3 ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ
ระบบงานห้องสมุด

2566

งบประมาณ
2568

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ของกองการศึกษาฯ กับสถาน
ศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สะดวก รวดเร็ว ทั่งถึง ยั่งยืน
ตรวจสอบได้
- สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สามารถติดต่อสื่อสาร
และส่งข้อมูลข่าวสารได้ครบ
ทุกโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~7~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- จัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 8 รายการ ดังนี้ 1,994,200
4 บารุงดูแลรักษาระบบริหารจัดการ - เพื่อปรับปรุงระบบสารบรรณ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้การติดต่อสื่อสาร 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
(e - Filing) กองการศึกษาฯ
ของกองการศึกษาฯ และสถานศึกษา สาหรับงานประมวลผล
และสถานศึกษาในสังกัดองค์การ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จานวน 12 เครื่อง
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ได้รับความสะดวก
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครือ่ ง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และสืบค้นง่าย อย่างต่อเนื่อง
3.สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
- เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3
คอมพิวเตอร์ที่กาลังจะหมดอายุ
จานวน 12 เครื่อง
การใช้งาน
4.เครื่องสารองไฟฟ้า
- เพื่อปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรม ขนาด 800 VA จานวน 12 เครื่อง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5.ค่าเช่าใช้บริการระบบ
จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Cloud Server แบบที่ 2
มาติดตั้งบนระบบ Cloud Server จานวน 12 เดือน
6.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 12 ชุด
(ตัง้ งบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
(แล็ปท็อป) พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด
8.งานพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นระบบ
Cloud Server
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กองกำรศึกษำฯ)

2567

887,300

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
- โรงเรียนมีครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพทดแทนครุภัณฑ์
ที่ชารุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~8~

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน - จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
ในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตามเป้าหมาย
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED
อาเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชารุด
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2
เสื่อมสภาพ
(38 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~9~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต
พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
126.00 x 67.00 x 75.30
เซนติเมตร จานวน 40 ตัว
4.โต๊ะพับหน้าเมลามีน
ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 x
180.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 100 ตัว
5.เก้าอี้ทางานครู หนังพีวีซี
มีโช๊คปรับระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า
57.00 x 59.00 x 78.00
เซนติเมตร จานวน 70 ตัว
6.เก้าอี้ห้องประชุม
ขนาดไม่น้อยกว่า 44.00 x 41.00 x
92.00 เซนติเมตร จานวน 400 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี)

2566
10,946,050

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
- โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อานวยความสะดวกแก่นักเรียน
และครู
- โรงเรียนมีห้องเรียน
ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 10 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 ห้องเรียนแห่งอนาคต
- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีวัสดุ - จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน
(Digital Creative for Kids)
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
แห่งอนาคต ดังนี้
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อานวยความสะดวกแก่นักเรียน
1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อาเภอเมืองชลบุรี
และครู
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน
จานวน 1 เครื่อง
ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จานวน 3 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.ชุดฝึก Creative Coding
และการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยี
ระดับเริ่มต้น มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
สร้างทักษะการเขียนโค้ด
ด้วยรูปแบบเกมต่างๆ ได้ 3 แบบ,
ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตได้ จานวน 60 ชุด
4.สมาร์ทบอร์ด
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาด 86 นิ้ว, มีปากกา Stylus
2 ด้าม, มีหน่วยความจาหลัก
(RAM) 8 GB, มีหน่วยความจา
แบบ Flash 64 GB
จานวน 22 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) 4 แกน (4 CORE),
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
3 GB, มีหน่วยความจาขนาด
64 GB, มีหน้าจอสัมผัส 10.20 นิ้ว
จานวน 106 เครื่อง
6.ปากกาสาหรับคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้
เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้,
ปลอกปากกาสามารถยึด
ด้วยแม่เหล็กได้ จานวน 106 ด้าม
7.ซองสาหรับใส่คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้ ห่อหุ้มคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตได้พอดี, ฝาพับแม่เหล็ก
สามารถปรับตั้งได้, มีช่องสาหรับ
ใส่ปากกาสาหรับคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต จานวน 106 ชิ้น
8.ชุดโปรแกรมบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
จากศูนย์ควบคุมกลาง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ มีระบบรายงานผล
แบบรวมศูนย์ (Dashboard),
ระบุตัวตนแบบสองชั้นได้
(Authentication), ระบุตาแหน่ง
ของอุปกรณ์ด้วย Wi - Fi /
IP Address และ GPS ได้
จานวน 106 ชุด
9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz
และ 5 GHz ได้, เข้ารหัสข้อมูล
ตามมาตรฐาน WPA และ WPA2
ได้, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10 /
100 / 1000 Base - T 1 ช่อง
จานวน 32 เครื่อง
10.อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขยายสัญญาณ HDMI ได้ไกล
100 เมตร, สามารถใช้สาย CAT5
ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวส่ง
และตัวรับ, รองรับความละเอียด
สูงสุด Ultra HD (4k x 2k) และ
Full HD 1080p จานวน 1 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11.อุปกรณ์ควบคุมสลับ
สัญญาณภาพ มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มี Capture Card ในตัว
โดยสามารถบันทึกไฟล์วีดีโอ
ระหว่างการทา Live Streaming
ได้, บันทึกไฟล์วีดีโอ
ลงหน่วยความจาชนิด SSD ได้,
ปรับสลับหน้าจอระหว่างวีดีโอ
และหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้,
สร้าง Effect ได้ จานวน 1 เครื่อง
12.ตู้สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์
เครือข่าย มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้ เป็นตู้แบบ
wall rack หรือ cabin rack
ชนิด 19 นิ้ว 6U, มีฝาเปิด - ปิด
ที่สามารถมองเห็นสถานะของ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในตัวตู้ได้
และสามารถเปิดตู้แบบ 2 ช่วงได้,
มีพัดลมสาหรับระบายอากาศ
2 ตัว จานวน 2 ตู้
13.ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร
จานวนช่องปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า
4 ช่อง จานวน 30 ตัว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14.ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
งานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมตั้งค่า
ระบบเครือข่าย, งานเดินสาย
สัญญาณเครือข่าย ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุร)ี
- เพื่อให้นักเรียนมีสื่อประกอบ
การเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 72 เครื่อง
2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 72 ชุด

2567

3,916,600

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมีสื่อประกอบ
การเรียนรู้อย่างทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนเกิดความตระหนัก
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างคุ้มค่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
~ 14 ~

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 15 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 72 ชุด
6.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
จานวน 72 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
7.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง
จานวน 2 เครื่อง
8.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จานวน 2 จอ
9.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
10.ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์สาหรับ
ครูผู้สอน ขนาดไม่น้อยกว่า
150.00 x 75.00 x 75.00
เซนติเมตร จานวน 2 ชุด
11.ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
80.00 x 60.00 x 75.00
เซนติเมตร จานวน 70 ชุด

8 จัดหาสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์มุมประสบการณ์
ในห้องเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้ห้องเรียนมีชุดอุปกรณ์
จัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย

- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์มุมประสบการณ์
ในห้องเรียนระดับปฐมวัย ดังนี้
1.ชุดครัวรุ่นคลาสสิค, ของเล่น
เครื่องครัว จานวน 4 ชุด
2.ชุดเล่นเสิร์ฟไอติม
แบบครบชุด จานวน 4 ชุด
3.ชุดเคาน์เตอร์
- ซูชิ จานวน 4 ชุด
- แซนวิช จานวน 4 ชุด
4.แม่เหล็กชนิดต่างๆ (15 ชิ้น)
จานวน 4 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

189,200

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 16 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12.ชุดเครื่องขยายเสียง
พร้อมลาโพง ขนาดไม่น้อยกว่า
50 วัตต์ จานวน 2 ชุด
พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
และสายสัญญาณ สาหรับอุปกรณ์
ภายในห้องคอมพิวเตอร์
จานวน 2 ระบบ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- ห้องเรียนปฐมวัยทุกห้อง
มีบรรยากาศที่ดี เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการสอน
- ห้องเรียนระดับปฐมวัย
ทุกห้อง พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสาหรับเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 17 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ร่างกายจาลอง โมเดลร่างกาย
จานวน 4 ชุด
6.กล้องจุลทรรศน์
แบบหลายมุมมองพร้อมชุดอุปกรณ์
(จาลองการเรียนรู้) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 23.00 เซนติเมตร
ระบบส่องแบบหลายมุมมอง
จานวน 4 ชุด
7.ชุดเรียนรู้การแต่งตัว
ฝึกแต่งกาย ผูกเชือก ติดกระดุม
รูดซิป ใส่เข็มขัด และอื่นๆ
จานวน 4 ชุด
และวัสดุสื่ออุปกรณ์ที่ช่วย
เสริมสร้างพัฒนาด้านต่างๆ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

2566
480,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีระบบการส่ง
สัญญาณเสียงตามสายภายใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีจุดแพร่สัญญาณ
เสียงตามสายไปยังอาคารต่างๆ
ของโรงเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 18 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9 ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์
- เพื่อปรับปรุงระบบการส่งสัญญาณ - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
และเสียงตามสายงาน
เสียงตามสายภายในโรงเรียน
ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม - เพื่อขยายจุดแพร่สัญญาณ
และเสียงตามสายงาน ดังนี้
อาเภอเมืองชลบุรี
เสียงตามสาย ให้สามารถได้ยิน
1.ตู้ลาโพงเบส คุณลักษณะ
ไปยังอาคารต่างๆ ของโรงเรียน
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ได้อย่างชัดเจน
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว, วอยส์
4 นิ้ว, 2,000 วัตต์ จานวน 8 ตู้
2.ลาโพงแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิ้ว จานวน 8 ตู้
3.อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณเสียง
ดิจิตอลโปรเซสเซอร์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาด 2 inputs, 6 outputs
ที่มี EQ อินพุต 11 แบรนด์
จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องขยายเสียง
- ขนาด 2,000 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง
- ขนาด 3,000 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง
- ขนาด 1,000 วัตต์
แบบเสียงตามสาย จานวน 2 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
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2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.เครื่องผสมสัญญาณเสียง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ อินพุต XLR 5 ช่อง
พร้อมแอมป์ไมโครโฟน, การบีบอัด
แบบอัดไดนามิค (ช่อง 1 - 2),
เฟดเดอร์ 60.00 มิลลิเมตร
จานวน 2 เครื่อง
6.ตู้แร็ค
- ขนาด 15U ลึก 21 นิ้ว 3 ฝา
(อลูมิเนียม) จานวน 1 ตู้
- ขนาด 10U ลึก 19 นิ้ว 3 ฝา
มีล้อ จานวน 1 ตู้
- ขนาด 6U 3 ฝา จานวน 2 ตู้
7.เครื่องแยกโซนสาหรับลาโพง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ความถี่ 20 Hz - 20 KHz,
OUTPUT 1 - 10 หน้าสัมผัสรีเลย์
10 x 10 AMP, ขนาด 483.00 x
88.00 x 223.00 มิลลิเมตร
จานวน 2 เครื่อง
8.ตู้ลาโพง 12 นิ้ว มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ขนาด 36.00 x 39.00 x
64.50 เซนติเมตร, มีผ้าใบคลุมตู้
จานวน 4 ตู้ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
เช่น สายลาโพง, สายสัญญาณ,
ผ้าใบคลุมตู้, อุปกรณ์ยึด รั้ง ต่อ,
ขาไมโครโฟน ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ฝึกทักษะงานช่าง ดังนี้
1.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
2.ปั๊มลมโรตารี่ ขนาดถังไม่น้อยกว่า
50 ลิตร จานวน 3 เครื่อง
3.เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า
800 วัตต์ จานวน 10 เครื่อง
4.ชุดสว่าน
- แบบไฟฟ้าไร้สาย 128 โวลต์
จานวน 10 เครื่อง
- แบบโรตารี่เจาะคอนกรีต
1,500 วัตต์ จานวน 5 เครื่อง

2567

279,450

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพ
ที่เพียงพอ
- ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการเรียนการสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
~ 20 ~

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะงานช่าง - เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
อาเภอเมืองชลบุรี
ด้านทักษะอาชีพที่เพียงพอ
- เพื่อส่งเสริมทักษะงานช่าง
ของนักเรียน
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.เครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า
2 จังหวะ จานวน 2 เครื่อง
6.เครื่องเจาะดิน เครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า 2 จังหวะ
จานวน 1 เครื่อง
7.ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า
200 แอมป์ จานวน 2 เครื่อง
8.รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว 12 นิ้ว
จานวน 2 คัน
9.รถเข็นของหลังโค้ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 56.00 x
68.00 x 116.00 เซนติเมตร
จานวน 3 คัน
10.เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
ขนาดไม่น้อยกว่า 120 บาร์
จานวน 2 เครื่อง
และวัสดุฝึกทักษะงานช่าง เช่น
นั่งร้าน, ปืนลมยิงตะปู,
บันไดอลูมิเนียม, เลื่อยมือ, ค้อน,
กรรไกร, คีม ตลับเมตร ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)
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ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- โรงเรียนมีครุภัณฑ์ห้องเรียน
กศ.
วิทยาศาสตร์ที่พอเพียง
ต่อความจาเป็น
- โรงเรียนมีห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
และให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 22 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11 จัดซื้อครุภัณฑ์
- เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
อาเภอเมืองชลบุรี
ได้ฝึกทักษะกระบวนการ
สาหรับงานประมวลผล
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ
จานวน 2 เครื่อง
อุปกรณ์ต่างๆ สารเคมี ตามกิจกรรม 2.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
การเรียนรู้ ที่ครูออกแบบไว้
จานวน 2 เครื่อง
ทาให้เข้าใจหลักการและเหตุผล
3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แบบสิทธิการใช้งานประเภท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
การสอน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 2 ชุด
4.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 2 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
5.หุ่นจาลองโครงกระดูกมนุษย์
แบบเต็มตัว จานวน 2 ตัว
6.ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 2 ตู้
7.เตาอบไมโครเวฟ
จานวน 2 เครื่อง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8.กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา
จานวน 15 กล้อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
9.โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์
แบบ 8 เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า
100.00 x 100.00 x 80.00
เซนติเมตร จานวน 18 ตัว
10.โต๊ะสาธิตสาหรับครูผู้สอน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x
180.00 x 90.00 เซนติเมตร
พร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด
11.เก้าอี้นักเรียนประจาโต๊ะเรียน
วิทยาศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
30.00 x 45.00 เซนติเมตร
จานวน 80 ตัว
12.กระดานอัจฉริยะ Interactive
Board (พร้อมขาตั้ง)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาดจอภาพแสดงผล 65 นิ้ว
ความละเอียดการแสดงภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
สามารถใช้งานแบบทัชสกรีนได้
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด
13.กล้องจุลทรรศน์ พร้อมจอดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x
1080 พิกเซล จานวน 1 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14.หุ่นจาลอง
- หัวใจ ขนาดไม่น้อยกว่า
96.00 x 52.00 x 123.00
มิลลิเมตร จานวน 6 ชุด
- ศรีษะและสมอง
ขนาดไม่น้อยกว่าของจริง
จานวน 6 ชุด
15.แบบจาลองระบบย่อยอาหาร
ขนาดไม่น้อยกว่าของจริง
จานวน 2 ชุด
16.ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย
AC / DC มีวงจร LED แสดงผล
การเกิดกระแสตรงและสลับในตัว
จานวน 10 ชุด
17.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
จานวน 10 เครื่อง
18.กล้องโทรทรรศน์
แบบหักเหแสง ขนาด 4 นิ้ว
จานวน 2 ตัว
19.เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ของอากาศ
จานวน 4 เครื่อง
20.แท่นยกพื้นด้านหน้าห้อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x
300.00 x 10.00 เซนติเมตร
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
21.ตู้
- สาหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x
40.00 x 200.00 เซนติเมตร
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุด
- สาหรับเก็บสารเคมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x
50.00 x 200.00 เซนติเมตร
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ตู้
- แบบใต้ระดับหน้าต่าง
พร้อมก๊อกน้าและอ่างน้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x
120.00 x 80.00 เซนติเมตร
พร้อมติดตั้ง จานวน 8 ตู้
- แบบทึบใต้ระดับหน้าต่าง
(แบบมีบานประตู)
ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x
120.00 x 80.00 เซนติเมตร
พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ตู้
22.ชุดเครื่องขยายเสียง
(Power Amp) ขนาดไม่น้อยกว่า
150 วัตต์ พร้อมลาโพง
จานวน 2 ชุด

12 จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้และวัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้โรงเรียนมีชุดโต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุอุปกรณ์สาหรับโครงการ
อาหารกลางวัน ประจาโรงอาหาร
ที่เพียงพอ
- เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

2566

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
2,057,500
สาหรับโครงการอาหารกลางวัน
ดังนี้
1.ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส 304
แบบที่ 1 จานวน 60 ชุด
ประกอบด้วย
โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x
70.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 1 ตัว
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
23.ลาโพงแขวนผนัง
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
จานวน 4 คู่
24.ม่านกันแสง UV
ขนาดไม่น้อยกว่า 170.00 x
250.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง
จานวน 4 ชุด
และวัสดุห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เช่น โวลต์มิเตอร์, แผนที่ดาว,
ชุดสารเคมี ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- นักเรียนมีโรงอาหาร
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย
- โรงเรียนมีชุดโต๊ะ เก้าอี้
และวัสดุอุปกรณ์สาหรับ
โครงการอาหารกลางวัน
ประจาโรงอาหารที่เพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียน

กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
110.00 x 30.00 x 45.00
เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
2.ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส 304
แบบที่ 2 จานวน 86 ชุด
ประกอบด้วย
โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x
70.00 x 60.00 เซนติเมตร
จานวน 1 ตัว
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
110.00 x 30.00 x 30.00
เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
3.ชั้นซี่กลมสแตนเลส 3 ชั้น สาหรับคว่าถาดอาหาร
- ขนาดไม่น้อยกว่า 210.00 x
55.00 x 150.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ตัว
- ขนาดไม่น้อยกว่า 185.00 x
75.00 x 150.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ตัว
4.ถาดหลุมอาหาร - ทรงเหลี่ยม
4 ช่อง รวมฝาพลาสติก
- ขนาดเล็ก จานวน 185 ชุด
- ขนาดใหญ่ จานวน 300 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.พัดลมติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จานวน 48 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)
- เพื่อเฝ้าระวังและตรวจการณ์
ป้องกันรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินราชการ
- เพื่อให้โรงเรียนมีระบบช่วย
เฝ้าระวังที่มีมาตรฐานตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ติดกล้องวงจรปิด (CCTV) ดังนี้
1.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว จานวน 1 จอ
2.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
จานวน 32 ตัว
4.อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 32 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2567

800,000

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครู บุคลากร นักเรียน
และผู้มาติดต่อราชการ
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- โรงเรียนมีระบบช่วย
เฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
ตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 28 ~

13 ติดกล้องวงจรปิด (CCTV)
ภายในห้องเรียน
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

2566

งบประมาณ
2568

14 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล
- เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี สาหรับใช้
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ในการฝึกซ้อมและทากิจกรรม
อาเภอเมืองชลบุรี
ภายในโรงเรียนและชุมชน
- เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าคิด
กล้าแสดงออกทางด้านดนตรี
อย่างถูกต้อง

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องดนตรีสากล ดังนี้
1.กีตาร์
- แบบไฟฟ้า ระบบรับเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 pickups
จานวน 2 ตัว
- แบบโปร่ง จานวน 2 ตัว
- เบสไฟฟ้า ระบบรับเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 pickups
จานวน 1 ตัว

2566

2567

งบประมาณ
2568

646,250

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 29 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ Switch Hub 8 port
10 / 100 / 1000 จานวน 8 ตัว
พร้อมอุปกรณ์และค่าใช่จ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) เช่น
สายสัญญาณ, อุปกรณ์การติดตั้ง
เดินระบบ ท่อ สายไฟ ราง ปลั๊กไฟ
และตั้งค่าระบบฯ ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีเครื่องดนตรี
สาหรับใช้ทากิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนและชุมชน
- นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรีสาหรับต่อยอด
ในการศึกษาต่อ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 30 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องเปลี่ยนเสียงกีตาร์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ เป็นประเภทแอมป์โมเดลลิ่ง
สามารถจาลองเสียงแอมป์ได้,
ทาเสียง Loop ได้ 60 วินาที
ในระบบโมโน และ 30 วินาที
ในระบบสเตอริโอ, ช่องเสียบ
แจ็คกีตาร์ขนาด 0.25 นิ้ว 1 ช่อง
และช่องเสียบบรีเทิร์นขนาด
0.25 นิ้ว 2 ช่อง จานวน 2 เครื่อง
3.เครื่องขยายสัญญาณเสียง
- สาหรับกีตาร์ มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
กาลังไฟ 100 วัตต์, ดอกลาโพง
ขนาด 12 นิ้ว 2 ตัว, ต่อ USB ได้
จานวน 2 เครื่อง
- สาหรับคีย์บอร์ด มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
กาลังไฟ 150 วัตต์, ดอกลาโพง
ขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว
จานวน 1 เครื่อง
- สาหรับเบส มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
กาลังไฟ 450 วัตต์, ดอกลาโพง
ขนาด 10 นิ้ว 2 ตัว
จานวน 1 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.เครื่องเสียงพกพารับสัญญาณ
บลูทูธ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้ มี 8 แชนแนล,
เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้
จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องกรองไฟ สวิตซ์แยก
สาหรับทีวี เครื่องเสียง
โฮมเธียร์เตอร์ รองรับกระแสไฟฟ้า
16 แอมป์ 250 โวลต์ ไม่น้อยกว่า
3,000 วัตต์ จานวน 5 ตัว
และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น กระเป๋า,
ไมโครโฟน, สายสัญญาณ,
สายกีตาร์, ไม้กลอง ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

16 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนสู่ห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้นักเรียนมีครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเภทโทรทัศน์ใช้ในการเรียน
- เพื่อให้โรงเรียนมีครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ประเภทโทรทัศน์
ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

- จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว จานวน 28 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

2566
299,800

2567
-

งบประมาณ
2568
-

840,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้
ประจาห้องประชุม ที่พอเพียง
ต่อความจาเป็น
- โรงเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้
ประจาห้องประชุมที่มีคุณภาพ
และให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 32 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
15 จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม
- เพื่อให้มีโต๊ะ เก้าอี้ ประจาห้อง
- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม ดังนี้
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ประชุม ที่พอเพียงต่อความจาเป็น 1.โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาคู่
อาเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อให้มีโต๊ะ เก้าอี้ ประจาห้อง
มีฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 45.00 x
ประชุม ที่มีคุณภาพ และให้บริการ 180.00 x 75.00 เซนติเมตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 49 ตัว
2.เก้าอี้ห้องประชุม ทรงราชา
ขนาดไม่น้อยกว่า 45.00 x
55.00 x 95.00 เซนติเมตร
จานวน 115 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- นักเรียนมีครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเภทโทรทัศน์ใช้ในการเรียน
- โรงเรียนมีครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ประเภทโทรทัศน์
ที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

กศ.

2566
296,450

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรีสาหรับต่อยอด
ในการศึกษาต่อ
- โรงเรียนมีชุดวงดรตรีลูกทุ่ง
และชุดวงโยธวาทิตครบถ้วน
ตามแบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
17 จัดจ้างทาชุดวงโยธวาทิต
- เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าคิด
- จัดซื้อวัสดุวงโยธวาทิต
และชุดวงดนตรีลูกทุ่ง
กล้าแสดงออกทางด้านดนตรี
และวงดนตรีลูกทุ่ง ดังนี้
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สร้างสรรค์
1.ชุดวงโยธวาธิต
อาเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อจัดจ้างทาชุดวงโยธวาธิต
- เสื้อ จานวน 40 ตัว
และชุดวงดนตรีลูกทุ่ง สาหรับใช้
- ปลอกแขน จานวน 40 คู่
ในการทากิจกรรมภายในโรงเรียน
- กางเกง จานวน 40 ตัว
และชุมชน
- หมวกเชโคพร้อมพู่หมวกเชโค
จานวน 40 ชุด
- หน้าหมวก จานวน 40 ชิ้น
- รองเท้า จานวน 40 คู่
2.ชุดดรัมเมเยอร์ จานวน 5 ชุด
3.ป้ายโรงเรียนหน้าวงโยธวาทิต
ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x
300.00 เซนติเมตร จานวน 1 ป้าย
4.ชุดแดนเซอร์
- รูปแบบที่ 1 จานวน 20 ชุด
- รูปแบบที่ 2 จานวน 20 ชุด
5.หมวกแดนเซอร์
- รูปแบบที่ 1 จานวน 20 ใบ
- รูปแบบที่ 2 จานวน 20 ใบ
6.รองเท้าแดนเซอร์ จานวน 20 คู่
7.ชุดนักดนตรีวงลูกทุ่ง
- เสื้อสูท จานวน 20 ตัว
- กางเกง จานวน 20 ตัว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- หมวก จานวน 20 ใบ
- รองเท้า จานวน 20 คู่
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)
- เพื่อเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนให้มีความทันสมัย
- เพื่อสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนการสอน

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
พัฒนาประสิทธิภาพ
งานประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.โครงเหล็กติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 340.00 x
420.00 เซนติเมตร
จานวน 15 แห่ง

2567

409,000

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
และสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
~ 34 ~

18 พัฒนาประสิทธิภาพ
งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

2566

งบประมาณ
2568

19 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน
การสอนลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้มีวัสดุ - อุปกรณ์ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการอยู่ค่ายพักแรม
ที่สะดวกและปลอดภัย

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียน
การสอนลูกเสือ - เนตรนารี ดังนี้
1.กลองทอมไม้คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า
10 นิ้ว และ 11 นิ้ว พร้อมขาตั้ง
จานวน 2 ชุด
2.กลองบองโก้ ขนาดไม่น้อยกว่า
7 นิ้ว และ 8.5 นิ้ว พร้อมขาตั้ง
จานวน 2 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

228,400

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 35 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
140.00 x 450.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ป้าย
5.Backdrop หน้าตรง
ขนาดไม่น้อยกว่า 230.00 x
359.00 เซนติเมตร
จานวน 2 หลัง
6.ป้ายอคิลิคติดหน้าห้องเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x
12.00 เซนติเมตร จานวน 40 ป้าย
7.ป้ายหน้าอาคารเรียน
ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 120.00
เซนติเมตร จานวน 8 ป้าย
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- ลูกเสือ - เนตรนารี มีวัสดุ อุปกรณ์ในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพียงพอ
- โรงเรียนมีวัสดุ - อุปกรณ์
บริการเพียงพอสาหรับจัด
กิจกรรมการเข้าค่ายแก่นักเรียน
และบุคลากร

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
และวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน
การสอนลูกเสือ - เนตรนารี
เช่น ไม้พลอง, เข็มทิศ, เชือกเงื่อน,
เต็นท์ ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)
- เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมในการจัด
การเรียนการสอน
- เพื่อให้ครูมีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้และสามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ประจาห้องเรียนปฐมวัย ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 4 ชุด
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 4 ชุด
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สาหรับประมวลผล จานวน 2 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2567

315,600

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ครูสร้างและพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- โรงเรียนมีสื่อและนวัตกรรม
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 36 ~

20 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ประจาห้องเรียนปฐมวัย
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

2566

งบประมาณ
2568

21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนปฐมวัย ดังนี้
1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบ
จาลองนวัตกรรมการเรียนรู้
เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์
เป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ

2566

2567

งบประมาณ
2568

1,500,000

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 37 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.เครื่องขยายเสียง
ประจาห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุด
5.ตู้ 3 ชั้น
- แบบล็อคกุญแจ
ขนาดไม่น้อยกว่า 39.00 x
27.00 x 86.00 เซนติเมตร
จานวน 8 ชุด
- แบบโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
39.00 x 27.00 x 87.00
เซนติเมตร จานวน 48 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- ผลสัมฤทธิ์การเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สูงขึ้น
- ครูสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 38 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้
- มิติสัมพันธ์ การสังเกต
การจดจา การจาแนก
จานวน 2 ชุด
- โครงสร้างทางวิศวกร
การคานวณ รูปทรงเรขาคณิต
จานวน 2 ชุด
- โครงสร้าง ขนาด และรูปทรง
จานวน 1 ชุด
- การนับเลข การเรียงลาดับ
เหตุการณ์ การจาแนกประเภท
การวางแผน และฝึกความสัมพันธ์
ระหว่างตาและมือ จานวน 8 ชุด
- ฝึกสมาธิ การคิดคานวณ
การคาดคะเน การแก้ไขปัญหา
การทางานกลุ่ม จานวน 8 ชุด
- คณิตศาสตร์ การนับจานวน
การคิดเลข เปรียบเทียบ
เรียงลาดับ และพีชคณิต
จานวน 8 ชุด
- อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์
ขนาดใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
จานวน 8 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ
ความอดทน การก่อสร้าง
การวางแผน การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ จานวน 9 ชุด
- ความสมดุลทางคณิตศาสตร์
การบวก การลบ จานวนเท่ากัน
จานวน 8 ชุด
- การนับเลข การเรียงลาดับ
การจาแนกประเภท การวางแผน
อย่างเป็นระบบ ฝึกความสัมพันธ์
ระหว่างตาและมือ จานวน 10 ชุด
- ความคิดสร้างสรรค์
จากการต่อชิ้นส่วนรูปทรง
จานวน 10 ชุด
- การเปรียบเทียบ
และการชั่งตวง จานวน 4 ชุด
- การสารวจเปรียบเทียบ
สร้างและออกแบบรูปทรง
เรขาคณิต จานวน 6 ชุด
- เวลา จานวน 4 ชุด
- รูปทรงเรขาคณิต
จานวน 8 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องเล่นออกกาลังกาย
เสริมสร้างความแข็งแรง
และพัฒนากล้ามเนื้อ จานวน 1 ชุด
- พัฒนาจินตนาการของเด็ก
จานวน 2 ชุด
- แรงโน้มถ่วง พื้นที่ลาดเอียง
และการเคลื่อนที่ จานวน 2 ชุด
- กลไกของฟันเฟือง
จานวน 2 ชุด
- แผ่นบอร์ดติดผนัง
(CREATIVE BOARD)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00
ตารางเมตร, ผลิตจากโพลิเอธิลีน
(POLYETHYLENE) และเอบีเอส
(ABS) มีความแข็งแรง เหนียว
ทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสี,
ใช้สีที่ปลอดภัยสาหรับเด็ก
(NON-TOXIC)
- ภาพประกอบและตัวอักษร
ชุดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
การออกแบบนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ หนา 0.25 เซนติเมตร,

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวนพื้นที่รวม 30.00
ตารางเมตร, สติกเกอร์เคลือบด้าน
รีดพีวีซี ผิวเรียบ จานวน 1 ชุด
- โครงสร้างรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า จานวน 8 ชุด
- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
2 ชั้น 6 ช่อง จานวน 1 ชุด
- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
3 ชั้น 9 ช่อง จานวน 1 ชุด
- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
3 ชั้น 15 ช่อง จานวน 2 ชุด
- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
4 ชั้น จานวน 1 ชุด
- โครงสร้างฉากกัน
อเนกประสงค์ จานวน 2 ชุด
2.ชั้นวางหนังสือคู่มือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x
30.00 x 120.00 เซนติเมตร
จานวน 3 ชุด
3.วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาชนะจัดเก็บการศึกษา
ขนาดเล็ก สมุดงานนักเรียน
เป็นต้น
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

2566
16,429,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ที่สามารถใข้ในการ
จัดการเรียนรู้และการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีความพร้อม
ในการใช้งาน และสามารถ
จัดการและแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
22 อุดหนุนโรงเรียนชลกันยานุกูล
- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลบางปลาสร้อย
อินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล
อาเภอเมืองชลบุรี
แม่ข่าย ให้สามารถใช้ประกอบ
สาหรับพัฒนาระบบเครือข่าย
จานวน 1 โครงการ
การจัดการเรียนการสอน
อินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม
(1) โครงการพัฒนาระบบ
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน มีความพร้อมในการใช้งาน
ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย
ชลกันยานุกูล เพื่อส่งเสริม
สามารถจัดการและแก้ไขปัญหา
1.ห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server)
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเป็นระบบ
2.ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบดิจิทัล
- เพื่อให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียน
3.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถเป็นแหล่งที่เชื่อมต่อสัญญาณ และงานเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์
อินเทอร์เน็ตให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ทางจอภาพดิจิทัล
ของนักเรียนและครูในทุกช่วงเวลา (Dijital Signage) ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชลกันยำนุกูล)
(โรงเรียนสมทบ
จำนวน 100,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
16,529,000 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.3616079, 100.9815202

2566
446,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสาหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
สามารถใช้ประโยชน์
ในการเรียน นักเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ สะอาด
และปลอดภัยส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
23 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดกลางดอนเมืองชลบุรี
อาคารเรียน (อาคารองค์การบริหาร โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนอาเภอเมืองชลบุรี
ส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2547)
เมืองชลบุรี สาหรับปรับปรุง
จานวน 1 โครงการ
ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแก่นักเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
- เพื่อให้อาคารเรียนมีความพร้อม ประกอบด้วย งานทาสี,
อาคารเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานทาหลังคากันสาด,
กิจกรรมอบรมที่เป็นประโยชน์
งานเปลี่ยนโช๊คอัพฝังในตัว
แก่นักเรียนและชุมชน
อลูมิเนียมประตูบานสวิง,
งานติดบานพับหน้าต่างปรับมุม
ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนอนุบำลวัดกลำงดอนเมืองชลบุรี)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 149,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
จำนวน 595,000 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.2842268, 100.9359378

25 อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องประชุมอเนกประสงค์

- เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
มีห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บริการห้องประชุม
อเนกประสงค์สาหรับการจัดอบรม
ประชุม สัมมนา กับนักเรียน
นักศึกษา บุคลากรในองค์กร
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายนอกองค์กร

- สนับสนุนงบประมาณให้
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
สาหรับพัฒนาศักยภาพ
ห้องประชุมอเนกประสงค์
โดยดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ระบบเสียง, ระบบภาพ, ระบบแสง
และงานติดตั้งเดินสาย ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วิทยำลัยเทคนิคบำงแสน)

2566
1,600,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

1,540,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- วิทยาลัยสามารถจัดการเรียน
กศ.
การสอนของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- วิทยาลัยมีครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอน
มีความทันสมัยและเพียงพอ

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
มีห้องประชุมอเนกประสงค์
พร้อมให้บริการแก่นักเรียน
นักศึกษา และเอื้อประโยชน์
ให้กับประชาชนและหน่วยงาน
ในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรม ประชุม
สัมมนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
24 อุดหนุนวิทยาลัย- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
- สนับสนุนงบประมาณให้
อาชีวศึกษาชลบุรี
ด้านทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตาบลบ้านสวน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
อาเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อลดความแออัดของการ
การจัดการเรียนการสอน
จานวน 1 โครงการ
ให้บริการด้านการจัดการเรียน
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การสอนที่ไม่เพียงพอ
All In One สาหรับงานประมวลผล
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุร)ี
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
(วิทยำลัยฯ สมทบ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จำนวน 240,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,840,000 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.72264, 100.52931

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(วิทยำลัยฯ สมทบ
จำนวน 30,986 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,570,986 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.298325, 100.954752
- เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อ
การเรียนรู้และสามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ตามที่หลักสูตรกาหนด
และสร้างสรรค์ผลงาน

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
"ไพโรจน์ประชาสรรค์"
สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์, โต๊ะ + เก้าอี้,
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
"ไพโรจน์ประชำสรรค์")
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 7,800 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
3,137,800 บำท)
จุดพิกัดโครงการ ห้องที่ 1
13.389753, 101.033343
จุดพิกัดโครงการ ห้องที่ 2
13.389827, 101.033460

2567

3,130,000

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมีทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อค้นคว้า
หาความรูเ้ พิ่มเติม
- ครูและบุคลากรมีแหล่งค้นคว้า
เพิ่มเติม มีสื่อและอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
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26 อุดหนุนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง
"ไพโรจน์ประชาสรรค์"
ตาบลนาป่า อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
พร้อมติดตั้งสาหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2566

งบประมาณ
2568

2566
1,199,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
กศ.
การสอนของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- นักเรียนมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 46 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
27 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร - เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลนาป่า อาเภอเมืองชลบุรี คอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อ
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
จานวน 1 โครงการ
การเรียนรู้และสามารถใช้งาน
สาหรับจัดทาห้องปฏิบัติการ
(1) โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการ
คอมพิวเตอร์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
ความสามารถ ตามหลักสูตรกาหนด เครื่องสารองไฟ,
และสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์,
โต๊ะ + เก้าอี้ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดรำษฎร์สโมสร)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 10,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,209,000 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.39277, 101.01616

29 อุดหนุนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้างสอน
การสอนโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
วุฒิปริญญาตรี จานวน 19 อัตรา
คุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา (จานวน 19 โรงเรียนๆ ละ 1 อัตรา)
(งบประมำณทั้งสิ้น 3,431,400 บำท
ขั้นพื้นฐานที่กาหนด
สนง. สมทบ 571,900 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 1)

2566
941,400

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อค้นคว้า
หาความรูเ้ พิ่มเติม
- ครูและบุคลากรมีแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มเติม มีสื่อและอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 47 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
28 อุดหนุนโรงเรียนวัดนาเขื่อน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลนาป่า อาเภอเมืองชลบุรี คอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อ
โรงเรียนวัดนาเขื่อน
จานวน 1 โครงการ
การเรียนรู้และสามารถใช้งาน
สาหรับจัดทาห้องปฏิบัติการ
(1) โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการ
คอมพิวเตอร์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
ความสามารถ ตามหลักสูตรกาหนด เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์,
และสร้างสรรค์ผลงาน
จอรับภาพ, เครื่องสารองไฟฟ้า
ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดนำเขื่อน)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 5,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
946,400 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.369457, 101.034011

2,859,500 2,859,500 2,859,500 2,859,500 2,859,500 - จานวน
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่ให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
30 อุดหนุนโรงเรียนชลราษฎรอารุง - เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
อาเภอเมืองชลบุรี
การสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมี
วุฒิปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
(งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท
(1) โครงการจ้างครูสอนทดแทน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนสมทบ 60,000 บำท)
อัตราที่ขาดแคลน
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง)

2566
300,000

2567
300,000

งบประมาณ
2568
300,000

2569
300,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
300,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - จานวน
จานวน 12 อัตรา
สถานศึกษา
(งบประมำณทั้งสิ้น 2,160,000 บำท
ที่ให้บริการ
โรงเรียนสมทบ 360,000 บำท)
อย่างทั่วถึง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
เท่าเทียม
โรงเรียนชลกันยำนุกูล)
และมีคุณภาพ

- นักเรียนได้รับการจัด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล
อย่างทั่วถึงตามแนวปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

กศ.

32 อุดหนุนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

- เพื่อจ้างครูผู้สอนในรายวิชา
ที่ขาดแคลน
- เพื่อให้การบริหารงานของ
โรงเรียนทั้งด้านบุคลากรและ
นักเรียนเต็มศักยภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
ผู้เรียน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จานวน 6 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 1,080,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 180,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท")

- นักเรียนได้รับการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพโดยมีครู
ผู้สอนตรงตามสาขาวิชาเอก
และพัฒนาโรงเรียนด้านการ
จัดการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง
ต่อการจัดการศึกษา

กศ.

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

~ 48 ~

31 อุดหนุนโรงเรียนชลกันยานุกูล
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจ้างครูสอนทดแทน
อัตราที่ขาดแคลน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
33 อุดหนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี - เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัด
- เป็นค่าจ้างครู จานวน 13 อัตรา
1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 - จานวน
อาเภอเมืองชลบุรี
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (งบประมำณทั้งสิ้น 2,340,000 บำท
สถานศึกษา
จานวน 1 โครงการ
และได้มาตรฐาน
โรงเรียนสมทบ 390,000 บำท)
ที่ให้บริการ
(1) โครงการพัฒนาการเรียน
- เพื่อแก้ไขปัญหาครูผู้สอน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
อย่างทั่วถึง
การสอน
ในสาขาที่ขาดแคลน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี)
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน
- มีบุคลากรเพียงพอและ
ตรงตามวิชาชีพในการจัด
การเรียนการสอน
ของนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

กศ.

35 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการแกนนาจัดการ
เรียนร่วมระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลออทิสติก

301,000

301,000

301,000

301,000

301,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- นักเรียนพิการได้รับการ
พัฒนาตามสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กศ.

- เพื่อให้นักเรียนพิการได้รับการ
พัฒนาตามสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนห้วยกะปิ)

~ 49 ~

34 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วัดอุทยานนที อาเภอเมืองชลบุรี การสอนให้มีคุณภาพและเป็นไป
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
การเรียนการสอน
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลวัดอุทยำนนที)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
36 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี - เพื่อจ้างครูการศึกษาพิเศษ
- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
อาเภอเมืองชลบุรี
ให้มีครูเพียงพอในการพัฒนาเด็ก
จานวน 7 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 1,264,200 บำท
จานวน 1 โครงการ
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(1) โครงการแกนนาจัดการ
- เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนสมทบ 210,700 บำท)
เรียนร่วมระดับการศึกษา
ให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็น (รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี)
ขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลออทิสติก พิเศษได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
1,053,500 1,053,500 1,053,500 1,053,500 1,053,500 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีครูเพียงพอ
ในการพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
- เด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงครอบคลุม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของโรงเรียนวัดบางเป้ง
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนด
- เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
การลงมือปฏิบัติให้กับนักเรียน

- เป็นค่าจ้ดจ้างบุคลากร
(ครูจ้างสอน) วุฒิปริญญาตรี
จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดบำงเป้ง)

301,000

301,000

301,000

301,000

301,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนสามารถจัด
การเรียนการสอนของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดและการลงมือปฏิบัติ

กศ.

38 อุดหนุนโรงเรียนวอนนภาศัพท์
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนานักเรียน
ในด้าน ICT/คณิตศาสตร์/ภาษา
ต่างประเทศ/การศึกษาเด็กพิเศษ

- เพื่อจัดจ้างครูที่มีความสามารถ
ตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
ในการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับผู้อื่น

- เป็นค่าจ้างครู (อัตราจ้าง)
จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวอนนภำศัพท์)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีครูที่มีความ
สามารถตามวิชาเอก
ที่ขาดแคลน
- นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ

กศ.

~ 50 ~

37 อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเป้ง
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดจ้างครู
สาขาที่ขาดแคลน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
39 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวน- เพื่อจัดจ้างครูที่มีความสามารถ
- เป็นค่าจ้างครูผู้สอน
อุดมวิทยา อาเภอเมืองชลบุรี
ตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน
จานวน 4 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน
(งบประมำณทั้งสิ้น 720,000 บำท
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ
ในการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับผู้อื่น
โรงเรียนสมทบ 120,000 บำท)
การจัดการศึกษานักเรียนพิเศษ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนสวนอุดมวิทยำ)

2566
600,000

2567
600,000

งบประมาณ
2568
600,000

2569
600,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
600,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีครูที่มีความ
สามารถตามวิชาเอก
ที่ขาดแคลน
- นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จานวน 3 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 540,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 90,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหัวโกรก)

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนสามารถจัด
การเรียนการสอนของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศ.

41 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชากพุดซา
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์และ
วิทยาการคานวณให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานกาหนด
- เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนวิชาเอก
คอมพิวเตอร์และวิทยาการคานวณ

- เป็นค่าจัดจ้างครูอัตราจ้างสอน
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนชำกพุดซำ)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนสามารถจัด
การเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐานกาหนด
- โรงเรียนมีครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
คานวณ

กศ.
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40 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโกรก
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดกลาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
42 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมแท่น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูจ้างสอน
อาเภอเมืองชลบุรี
การสอน มีครูที่มีความรู้
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
การเรียนการสอน
ประสิทธิภาพและหลากหลาย
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้ำนแหลมแท่น)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องพยาบาล
เบื้องต้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ
สาหรับนักเรียน
- เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทุกคน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที่ 1
จานวน 1 ชุด
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
4.เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง

2567
150,000

302,900

-

-

2569
150,000

-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
150,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีครูที่มีความรู้
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย
- สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา
- โรงเรียนมีห้องพยาบาล
ที่พร้อมให้บริการในการดูแล
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างเหมาะสมเพียงพอ
สาหรับนักเรียน
- นักเรียน ครู บุคลากรทุกคน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.
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43 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อาเภอพนัสนิคม

2566
150,000

งบประมาณ
2568
150,000

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 53 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้
6.เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 1 เครื่อง
7.เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
8.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
9.ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 8 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
10.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.70 x
45.70 x 185.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ตู้
11.ตู้เวชภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า
90.00 x 40.00 x 185.00
เซนติเมตร จานวน 3 ตู้

44 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อาเภอพนัสนิคม

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะ - จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ดังนี้
ด้านดนตรีไทย
1.ฆ้องมอญวงใหญ่ ประกอบด้วย
ประเภทวงปี่พาทย์มอญ
- ร้านแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง
ไม้ขนุน จานวน 3 ร้าน
- ลูกฆ้องลงหินหล่อ จานวน 3 ชุด
2.ฆ้องมอญวงเล็ก ประกอบด้วย
- ร้านแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง
ไม้ขนุน จานวน 2 ร้าน
- ลูกฆ้องลงหินหล่อ จานวน 2 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

862,900

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12.โต๊ะทางาน (โต๊ะเหล็ก)
ขนาดไม่น้อยกว่า 122.70 x 66.80 x
75.00 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้
แบบมีผนังกันหลัง จานวน 1 ชุด
13.ฉากกั้น สาหรับห้องพยาบาล
ขนาด 3 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า
150.00 เซนติเมตร จานวน 3 ชุด
14.เตียงนอน ขนาดไม่น้อยกว่า
3.50 ฟุต พร้อมที่นอน ผ้าปูที่นอน
และหมอน จานวน 3 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- นักเรียนมีเครื่องดนตรีไทย
ที่พร้อมสาหรับการเรียน
การแข่งขัน และการช่วยเหลือ
ชุมชนในโอกาสต่างๆ
อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของดนตรีไทย ซึ่งถือเป็น
ภูมิปัญญาของคนไทย

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 55 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ระนาดเอก ประกอบด้วย
- รางแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง
จานวน 1 ราง
- ผืนระนาดเอกไม้ชิงชัน คัดพิเศษ
จานวน 1 ผืน
4.ระนาดทุ้ม ประกอบด้วย
- รางแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง
จานวน 1 ราง
- ผืนระนาดทุ้ม ไม้ไผ่บง คัดพิเศษ
จานวน 1 ผืน
5.แผงเปิงมางแกะสลักลงรักปิดทอง
จานวน 2 ชุด
6.ลูกเปิงมางคอก จานวน 2 ชุด
7.โหม่งมอญ กระจังโหม่ง
จานวน 1 ชุด
8.โหม่งมอญ ลูกโหม่ง จานวน 1 ชุด
9.กลองแขก ไม้ชิงชัน จานวน 1 คู่
10.ตะโพนมอญ เท้าแกะสลัก
ลงรักปิดทอง จานวน 1 ชุด
11.ปี่มอญ จานวน 1 เลา
12.ปี่ชวา จานวน 1 เลา
13.ไม้ตีฆ้องมอญ จานวน 5 คู่
14.ไม้ตีระนาดเอก ไม้แข็ง
จานวน 1 คู่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
15.ไม้ตีระนาดทุ้ม จานวน 1 คู่
16.ไม้ตีโหม่งมอญ จานวน 1 อัน
17.ฉิ่งลงหินวงปี่พาทย์ จานวน 1 คู่
18.ฉาบใหญ่ จานวน 1 คู่
19.ฉาบเล็ก จานวน 1 คู่
20.กรับคู่ ไม้ชิงชัน จานวน 1 คู่
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม)
- เพื่อให้นักเรียนใช้ในการจัดกิจกรรม - จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
การเรียนการสอนและกิจกรรม
พร้อมเก้าอี้ ดังนี้
ส่งเสริมการเรียนการสอน
1.โต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x
นอกห้องเรียน ลดความแออัด
180.00 x 75.00 เซนติเมตร
และป้องกันการแพร่ระบาด
จานวน 50 ตัว
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
ที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนเว้นระยะห่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 44.00 x 44.00 x
80.00 เซนติเมตร จานวน 500 ตัว
3.ผ้าคลุมโต๊ะจับจีบระบาย
สาเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า
60.00 x 180.00 x 75.00
เซนติเมตร จานวน 50 ผืน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม)

945,000

2567

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนและครูมีโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้
สาหรับใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
- นักเรียนได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน ลดความแออัด
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
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45 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์
พร้อมเก้าอี้
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อาเภอพนัสนิคม

2566

งบประมาณ
2568

2566
886,200

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สนามฟุตบอลมีระบบดูแล
และรดน้าที่มีสภาพ
พร้อมใช้งานในการเล่นกีฬา
การออกกาลังกาย
และใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 57 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
46 ติดตั้งระบบรดน้าสนามฟุตบอล - เพื่อติดตั้งระบบรดน้าสนามฟุตบอล - ติดตั้งระบบรดน้าสนามฟุตบอล
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ให้มีสภาพพร้อมสาหรับใช้ในการ
ประกอบด้วย
อาเภอพนัสนิคม
เล่นกีฬา การออกกาลังกาย
1.ชุดปั๊มน้าเสริมแรงดัน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Booster Pump มีคุณลักษณะ
- เพื่อให้สนามฟุตบอลได้รับการดูแล ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ให้มีสภาพพร้อมให้นักเรียน
ขนาดมอเตอร์แรงดันไม่น้อยกว่า
หน่วยงานในท้องถิ่น
30 แรงม้า 22 กิโลวัตต์ ถังแรงดัน
และประชาชนใช้ในการเล่นกีฬา
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
การจัดการเรียนการสอน
พร้อมตู้ควบคุม จานวน 1 ชุด
และให้บริการกับหน่วยงาน
2.หัวสปริงเกอร์ฉีดน้าระยะไกล
ในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ในการเล่นกีฬา แข่งขันกีฬา
ดังนี้ ขนาดหัวฉีด 25.40 มิลลิเมตร
และออกกาลังกาย
รัศมีการฉีดน้า 44.10 เมตร
จานวน 1 ตัว
3.กุญแจวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว
สามารถใช้งานร่วมกับ
หัวสปริงเกอร์ฉีดน้าระยะไกลได้
จานวน 1 ตัว
4.วาล์วสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า
2 นิ้ว จานวน 6 ตัว
5.วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
ข้อต่อตรงเกลียวนอก, สามทาง,
ข้องอ, ฯลฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6.ค่าดาเนินงานติดตั้งระบบ
จานวน 1 งาน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม)
- เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ พร้อมสาหรับ - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน อาคารอเนกประสงค์ ดังนี้
ที่มาใช้บริการ
1.เครื่องขยายเสียง มีคุณลักษณะ
- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ของโรงเรียน
มี 4 แชลแนล คลาส TD
ขนาด 5,000 วัตต์ ภาคจ่ายไฟ
เป็นแบบสวิส สามารถทางานได้
ในขณะแรงดันไฟฟ้า 100 260 VAC จานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องปรับและแยกความถี่เสียง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ เชื่อมต่อระบบ Network
USB / RS458 / TCP - IP ได้
ในระยะ 100.00 เมตร
จานวน 1 เครื่อง
3.ไมโครโฟนไร้สาย แบบไมค์คู่
สามารถรับ - ส่งสัญญาณได้
ไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร
จานวน 2 ชุด

2567

394,100

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่พร้อมใช้งานได้อย่างดี
สามารถใช้ในการจัดกิจกรรม
ให้กับผู้เรียนและชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 58 ~

47 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อาเภอพนัสนิคม

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 59 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.เครื่องผสมสัญญาณเสียง
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แชลแนล
จานวน 1 เครื่อง
5.ตู้ลาโพง 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิ้ว จานวน 8 ใบ
6.ตู้เก็บเครื่องเสียง Rack 12U
ขนาดไม่น้อยกว่า 558.00 x
550.00 x 625.00 มิลลิเมตร
พร้อมแท่นจ่ายไฟ จานวน 1 ตู้
7.ขาแขวนตู้ลาโพงแบบติดผนัง
รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า
70 กิโลกรัม จานวน 8 ขา
8.ตู้ลาโพงมอนิเตอร์ 12 นิ้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 385.00 x
610.00 x 365.00 มิลลิเมตร
จานวน 4 ใบ
9.ชุดเสาอากาศเพิ่มสัญญาณ
ของไมโครโฟน จานวน 1 ชุด
10.พัดลมอุตสาหกรรม
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
จานวน 20 ตัว
11.ค่าแรงและค่าอุปกรณ์สายไฟ
สายสัญญาณในการติดตั้ง
จานวน 1 งาน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม)

2566
2,679,200

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความสามารถ
ด้านการสื่อสาร การคิด
การแก้ไขปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
- นักเรียนสามารถพัฒนา
โครงงานการแก้ไขปัญหา
โดยใช้กระบวนการทาง
เทคโนโลยีและนาไปประยุกต์
ในชีวิตประจาวันหรือสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ต้นแบบ ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่อง
การผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 60 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
48 สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน - เพื่อส่งเสริมและพัฒนากาลังคน - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา
ด้านดิจิทัล อันเป็นรากฐานสาคัญ สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน
หุ่นยนต์และวิทยาการคานวณ
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศ
ทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
หุ่นยนต์และวิทยาการคานวณ ดังนี้
อาเภอพนัสนิคม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบาย 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบ
รัฐบาล
จาลองนวัตกรรมการเรียนรู้
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้การโค้ดดิ้ง และความรู้ เป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ
ดิจิทัลพื้นฐาน อันจะเป็นรากฐาน ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่ทาให้เกิดระบบนิเวศน์
ที่กาหนด ดังนี้
ด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้อง - ชุดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับความต้องการของสังคม
หลักวิทยาศาสตร์ เช่น กลศาสตร์
พลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันอากาศ เป็นต้น
จานวน 1 ชุด
- พลังงานสะอาด
พลังงานทดแทน จานวน 1 ชุด
- หุ่นยนต์หรือการสร้างหุ่นยนต์
จานวน 1 ชุด
- ชุดผสมผสานการเรียนรู้
รูปแบบ STEM จานวน 1 ชุด
- แขนกลหรือกลไกควบคุม
การเคลือนไหว จานวน 10 ชุด
- การทาโครงงานระบบอัตโนมัติ
โดยใช้ MICRO: BIT เป็นบอร์ด
ควบคุม หรือเทคโนโลยีอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 61 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- การเขียนโปรแกรม
ด้วยบัตรคาสั่ง หรือการเรียนรู้
โปรแกรมสร้างเทคโนโลยี
หรือแอปพลิเคชัน จานวน 10 ชุด
- การพัฒนาทักษะ
ปัญญาประดิษฐ์ จานวน 10 ชุด
- เครื่องมือกลพื้นฐาน
จานวน 2 ชุด
- พลังงานโน้มถ่วง
การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลง
ของพลังงาน จานวน 2 ชุด
- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
รูปแบบต่างๆ พร้อมฐานรอง
แบบจาลองหรืออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ชุด
2.ภาพประกอบและตัวอักษร
ชุดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ หนา 0.25 เซนติเมตร,
จานวนพื้นที่รวม 30.00
ตารางเมตร, สติกเกอร์เคลือบด้าน
รีดพีวีซี ผิวเรียบ จานวน 1 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 62 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ชั้นวางอุปกรณ์หนังสือและคู่มือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x
30.00 x 120.00 เซนติเมตร
จานวน 11 ชุด
4.แผ่นบอร์ดติดผนัง (CREATIVE
BOARD) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
4.00 ตารางเมตร, ผลิตจาก
โพลิเอธิลีน (POLYETHYLENE)
และเอบีเอส (ABS) มีความแข็งแรง
เหนียว ทนต่อแรงกระแทก
และการเสียดสี, ใช้สีที่ปลอดภัย
สาหรับเด็ก (NON-TOXIC)
5.วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาชนะจัดเก็บการศึกษา
ขนาดเล็ก สมุดงานนักเรียน
เป็นต้น
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนหัวถนนวิทยำ)

2566
1,102,800

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วงดนตรีไทยของโรงเรียน
มีเครื่องดนตรีที่พร้อม
และมีคุณภาพดี เพื่อให้นักเรียน
ได้ฝึกซ้อมและใช้ในกิจกรรม
ของโรงเรียนและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 63 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
49 พัฒนาศักยภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรีไทย
ด้านดนตรีไทยของนักเรียน
ทางด้านดนตรีไทย ดังนี้
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
1.โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
อาเภอพนัสนิคม
และนาฎศิลป์
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
2.ซอสามสายเพียงออไม้มะเกลือ
คัดพิเศษ จานวน 1 คัน
3.ซอสามสายเพียงออไม้ชิงชัน
จานวน 2 คัน
4.ซอด้วงไม้มะเกลือคัดพิเศษ
จานวน 2 คัน
5.ซออู้ไม้มะเกลือ กะโหลกซอ
คัดพิเศษ จานวน 2 คัน
6.โทนเซรามิค - รามะนาไม้ชิงชัน
จานวน 1 คู่
7.กลองชาตรี จานวน 1 คู่
8.พิณน้าเต้า จานวน 1 ตัว
9.ระนาดเอก รางแกะสลัก
ลวดลายลงรักปิดทอง จานวน 1 ราง
10.ระนาดเอกเหล็กรางแกะสลัก
ลวดลาย ลงรักปิดทอง จานวน 1 ราง
11.ระนาดทุ้ม รางแกะสลักลวดลาย
ลงรักปิดทอง จานวน 1 ราง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 64 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12.ระนาดทุ้ม เหล็กรางแกะสลัก
ลวดลาย ลงรักปิดทอง จานวน 1 ราง
13.ผืนระนาดเอก ไม้ชิงชัน
คัดพิเศษ จานวน 3 ผืน
14.ผืนระนาดเอกเหล็ก
ผืนเหล็กชุบโครเมี่ยม จานวน 1 ผืน
15.ผืนระนาดทุ้ม ไม้ไผ่บง
คัดพิเศษ จานวน 2 ผืน
16.ผืนระนาดทุ้ม เหล็ก
ผืนเหล็กชุบโครเมี่ยม จานวน 1 ผืน
17.ฆ้องมอญวงใหญ่ ร้านแกะสลัก
ลวดลาย ลงรักปิดทอง ไม้ขนุน
จานวน 1 ร้าน
18.ฆ้องมอญวงเล็ก ร้านแกะสลัก
ลวดลาย ลงรักปิดทอง ไม้ขนุน
จานวน 1 ร้าน
19.ลูกฆ้องมอญวงใหญ่ ลงหินหล่อ
จานวน 1 ชุด
20.ลูกฆ้องมอญวงเล็ก ลงหินหล่อ
จานวน 1 ชุด
21.ตะโพนมอญ เท้าแกะสลัก
ลงรักปิดทอง จานวน 1 ลูก
22.แผงเปิงมางแกะสลัก
ลงรักปิดทอง พร้อมลูก
เปิงมางคอก จานวน 1 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 65 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
23.โหม่งมอญกระจังโหม่ง
จานวน 1 ชุด
24.โหม่งมอญลูกโหม่ง จานวน 1 ชุด
25.ปี่มอญ จานวน 1 เลา
26.ไม้สาหรับตีฆ้องมอญ
จานวน 2 คู่
27.ไม้สาหรับตีกลองชาตรี
จานวน 1 คู่
28.ไม้สาหรับตีโหม่งมอญ
จานวน 1 อัน
29.ไม้สาหรับตีระนาดเอกเหล็ก
จานวน 1 คู่
30.ไม้สาหรับตีระนาดทุ้มเหล็ก
จานวน 1 คู่
31.เศียรพระพิฆเนศ
จานวน 1 ศีรษะ
32.เศียรพระพิราพ
จานวน 1 ศีรษะ
33.เศียรพระปรคนธรรพ
จานวน 1 ศีรษะ
34.เศียรพระวิษณุกรรม
จานวน 1 ศีรษะ
35.เศียรพระอิศวร
จานวน 1 ศีรษะ
36.เศียรพระนารายณ์
จานวน 1 ศีรษะ

50 จัดซื้อครุภัณฑ์
ประจาอาคารพลศึกษา
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
อาเภอพนัสนิคม

- เพื่อซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
พลศึกษาของโรงเรียน
ประจาอาคารพลศึกษา ดังนี้
- เพื่อให้มีสถานที่พร้อมในการ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2566

2567

งบประมาณ
2568

891,140

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 66 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
37.เศียรพระพรหม จานวน 1 ศีรษะ
38.เศียรพระอินทร์ จานวน 1 ศีรษะ
39.กรับเสภา จานวน 2 คู่
40.เตียงทองแกะลาย
ปิดทองคาเปลว จานวน 1 หลัง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร)
41.กระจับปี่ จานวน 3 ตัว
42.เศียรพระปัญจสิงขร
จานวน 1 ศีรษะ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนหัวถนนวิทยำ)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- มีแหล่งสืบค้นเทคโนโลยี
ด้านการเรียนการสอน
และความรู้ให้กับนักเรียน
- มีสถานที่ในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 67 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
จานวน 1 จอ
4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง
5.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 43 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
6.ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ไม่รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 32,000
บีทียู จานวน 4 เครื่อง
8.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 2 เครื่อง
9.ตู้เหล็ก
- แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้
- แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
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งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 68 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
10.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จานวน 4 งาน
11.โต๊ะ
- สาหรับตั้งคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x
60.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ตัว
- สาหรับทางาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x
80.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 3 ตัว
- สาหรับประชุม 12 ที่นั่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 240.00 x
120.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 1 ตัว
12.เตียงนอน 2 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต
จานวน 30 ตัว
13.ฟูกนอนยางพารา
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต
จานวน 60 อัน
14.เก้าอี้
- สาหรับนั่งทางาน ระดับไหล่
จานวน 3 ตัว

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- สาหรับนั่งประชุม ระดับหลัง
จานวน 12 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนหัวถนนวิทยำ)
- เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาล - จัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการ ประจาเรือนพยาบาล ดังนี้
ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและครู 1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
- เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือและ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
ด้านสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น
2.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
และเพียงพอต่อจานวนนักเรียน ครู 1 kVA จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
และบุคลากรในโรงเรียน
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.รถเข็นทาแผล จานวน 1 คัน
4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter)
ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

2567

129,900

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการบริการ
สุขภาพที่ดีในเบื้องต้นทันที
เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
- นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตนในการดูแล
ป้องกันและรักษาสุขภาพ
ตนเองให้ดีอยู่เสมอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
~ 69 ~

51 จัดซื้อครุภัณฑ์
ประจาเรือนพยาบาล
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
อาเภอพนัสนิคม

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 70 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 2 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
6.เครื่องชั่งน้าหนักแบบคานสมดุล
พร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง
7.กระติกน้าร้อนไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.80 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
8.พัดลมโคจรติดเพดาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 12 ตัว
9.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 ฟุต
จานวน 2 ตู้
10.โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
11.เก้าอี้สานักงาน ระดับหลัง
จานวน 2 ตัว
12.ฉากกั้นห้องพยาบาล
ขนาดไม่น้อยกว่า 180.00 x
200.00 เซนติเมตร จานวน 2 ชุด
13.ตู้ทาน้าเย็น ขนาดความจุ
ไม่ต่ากว่า 20 ลิตร จานวน 1 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนหัวถนนวิทยำ)

53 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสังข์
ตาบลหนองเหียง
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยการเรียนรู้
และสามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้
ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนวัดหนองสังข์
สาหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่องพิมพ์ Multifunction,

2566
825,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

846,150

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
กศ.
การสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่มีความพร้อมในการใช้งาน
เพื่อให้บริการแก่คนในชุมชน

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่เพียงพอ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 71 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
52 อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินสัก
- เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม
สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเนินสัก
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ สาหรับส่งเสริมประสิทธิภาพ
(1) โครงการส่งเสริม
สาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
การจัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
และเยาวชนในชุมชน
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการ
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่องสารองไฟฟ้า,
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเนินสัก)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 7,250 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
832,250 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.4341411, 101.2253494

กศ.

54 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42
(บ้านเนินแร่ฯ)
ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม
จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการทาสีพื้น
Epoxzy coating
อาคารอเนกประสงค์

- เพื่อปรับปรุงทาสีพื้น
Epoxzy coating
อาคารอเนกประสงค์ สาหรับให้
นักเรียนมีลานสถานที่ทากิจกรรม
การเรียนการสอน ได้ตลอดทั้งวัน
- เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร
อเนกประสงค์ เป็นลานกีฬา
ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้บริการ
แก่นักเรียนและให้บริการแก่ชุมชน
สาหรับทากิจกรรมต่างๆ

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42
(บ้านเนินแร่ฯ) สาหรับทาสีพื้น
Epoxzy coating ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นลานกีฬา
(ตำมแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 42 (บ้ำนเนินแร่ฯ))
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 81,400 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 325,600 บำท)
จุดพิกัดเริ่มต้น
13.401532, 101.248681
จุดพิกัดสิ้นสุด
13.401743, 101.248902

2566

2567

งบประมาณ
2568

244,200

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนมีลานอเนกประสงค์
ที่สมบูรณ์แบบ ในการจัด
กิจกรรม เช่น การออกกาลังกาย
เข้าแถว ทากิจกรรมนักเรียน
และทากิจกรรมร่วมกับชุมชน
- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่เพียงพอ
และมีความแข็งแรงพร้อมใช้งาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 72 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดหนองสังข์)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 10,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
856,150 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.491645, 101.232524

55 อุดหนุนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก

- เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูให้มีครูครบชั้นเรียน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้างสอน
วุฒิปริญญาตรี จานวน 53 อัตรา
(จานวน 53 โรงเรียนๆ ละ 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 9,390,000 บำท
สนง. สมทบ 1,440,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 2)

2566
621,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ในห้อง E-Learning ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- นักเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
อย่างมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 73 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) โครงการพัฒนาห้อง
- เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในห้อง
- สนับสนุนงบประมาณให้
E-Learning
E-Learning ใช้ในการจัดการเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(บ้านเนินแร่ฯ) สาหรับพัฒนา
- เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ห้อง E-Learning โดยดาเนินการ
ทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
อย่างมีคุณภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์,
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก,
ระบบไฟฟ้า ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 42
(บ้ำนเนินแร่ฯ))
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 10,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
631,000 บำท)

7,950,000 7,950,000 7,950,000 7,950,000 7,950,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
56 อุดหนุนโรงเรียนวัดเซิดสาราญ
- เพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้เด็ก - เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
(บ้านเซิดวิทยาคาร)
ที่มีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ
วุฒิปริญญาตรี จานวน 3 อัตรา
อาเภอพนัสนิคม
(เด็กพิการ)
(งบประมำณทั้งสิ้น 505,500 บำท
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กที่มี
โรงเรียนสมทบ 54,000 บำท)
(1) โครงการโรงเรียนแกนนา
ความต้องการเป็นกรณีพิเศษ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา (เด็กพิการ) ให้มีโอกาสเข้ารับ
โรงเรียนวัดเซิดสำรำญ)
ขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลออทิสติก การศึกษาเท่าเทียมกัน

2566
451,500

2567
451,500

งบประมาณ
2568
451,500

2569
451,500

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
451,500 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เด็กที่มีความต้องการ
เป็นกรณีพิเศษ (เด็กพิการ)
ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างเต็มศักยภาพ
- เด็กที่มีความต้องการ
เป็นกรณีพิเศษ (เด็กพิการ)
มีโอกาสเข้ารับการศึกษา
เท่าเทียมกันและดาเนินชีวิต
ประจาวันได้อย่างมีความสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
- เป็นค่าจ้างครู จานวน 1 อัตรา
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
- เพื่อให้มีครูที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
และครบตามจานวนชั้นเรียน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดป่ำแก้ว)

150,500

150,500

150,500

150,500

150,500

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น
- ครูมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ และครบ
ตามจานวนชั้นเรียน

กศ.

58 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูสอน วุฒิปริญญาตรี
การสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ จานวน 2 อัตรา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
ตามที่กาหนด
โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนบ้ำนสระสี่เหลี่ยม)

301,000

301,000

301,000

301,000

301,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- นักเรียนได้รับความรู้
ทางวิชาการอย่างเต็ม
ศักยภาพตรงตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สูงขึ้น

กศ.

~ 74 ~

57 อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
59 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสังข์
- เพื่อจัดจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน - เป็นค่าจ้างครูช่วยสอน
อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
(1) โครงการจ้างครูช่วยสอน
มากขึ้น
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ของนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองสังข์)

2566
150,500

2567
150,500

งบประมาณ
2568
150,500

2569
150,500

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
2570
(KPI)
150,500 - จานวน
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
กศ.
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่ให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- เป็นค่าจ้างครู จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดแก้วศิลำรำม)

301,000

301,000

301,000

301,000

301,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น
- ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์
และครบตามจานวนชั้นเรียน

กศ.

61 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านกลาง
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดบ้ำนกลำง)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนสามารถจัด
การเรียนการสอนของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
การศึกษา

กศ.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา

~ 75 ~

60 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
อาเภอพนัสนิคม
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อให้ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์
(1) โครงการพัฒนาการเรียน
และครบตามชั้นเรียน
การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

63 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายุบ
(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนแกนนา
จัดการเรียนร่วม

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนครู
ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ

- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนป่ำยุบ
(บุ้นกีประชำนุเครำะห์))

2566
2,992,700

2567
-

งบประมาณ
2568
-

150,000

150,000

150,000

2569
-

2570
-

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ยกระดับกาลังคนอาชีวศึกษา
กศ.
ในทักษะการสื่อสารด้านภาษา
จีน รองรับการทางานของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
และเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน
และวัฒนธรรมจีน
- มีศูนย์กลางในการติดต่อ
สื่อสาร ประสานงานการผลิต
กาลังคนกับสถานประกอบการ
ของจีนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากร
เพิ่มขึ้น ในการพัฒนาเด็ก
ที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 76 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
62 อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง ยกระดับกาลังคนในทักษะการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
ด้านภาษาจีน รองรับการทางาน
สาหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
(1) โครงการปรับปรุง
ของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
ภาษาจีน ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาจีน
งานรื้อถอน, งานผนัง
และนวัตกรรมจีน
และจัดซื้อครุภัณฑ์
- เพื่อให้มีศูนย์กลางในการติดต่อ เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์,
สื่อสาร ประสานงานการผลิต
โต๊ะ + เก้าอี้ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กาลังคนกับสถานประกอบการ
วิทยำลัยเทคนิคชลบุร)ี
ของจีนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
(วิทยำลัยฯ สมทบ
จำนวน 977,601 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
3,990,301 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.2913630, 101.1660076

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
64 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
-เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการ - เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
บ้านหัวกุญแจ อาเภอบ้านบึง
จาเป็นพิเศษได้รับสิทธิและโอกาส จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ในการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ (งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท
(1) โครงการโรงเรียนแกนนา
- เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการ โรงเรียนสมทบ 60,000 บำท)
จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา จาเป็นพิเศษได้รับการดูแล
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ขั้นพื้นฐาน สาหรับบุคคลออทิสติก อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวกุญแจ)
และนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวม

2566
300,000

2567
300,000

งบประมาณ
2568
300,000

2569
300,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
300,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษได้รับสิทธิ
และโอกาสในการศึกษา
เท่าเทียมกับเด็กปกติ
และได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
จานวน 5 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 540,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 90,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
เขตกำรศึกษำ 12 จังหวัดชลบุรี)

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- นักเรียนได้รับการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
- ประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนสาหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษเพิ่มมากขึ้น

กศ.

66 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)
อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 189,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 39,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่แก้ว
(พูลสุขสหกำรอุปถัมภ์))

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
- โรงเรียนมีบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน

กศ.

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
วิชาการให้กับนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- เพื่อจ้างครูทดแทนครู
ที่ขาดแคลน

~ 77 ~

65 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
อาเภอบ้านบึง
- เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการ
จานวน 1 โครงการ
เรียนการสอนสาหรับนักเรียน
(1) โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
67 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองน้าเขียว - เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับ - เป็นค่าจ้างครูจ้างสอน
อาเภอบ้านบึง
การศึกษาและการพัฒนา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ที่มีคุณภาพ
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
การเรียนการสอน
ความสามารถของนักเรียน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว)
- เพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้าง ในสาขา
วิชาที่ขาดแคลน ได้แก่ วิชา
คณิตศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาหนด สาหรับรองรับการพัฒนา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
EEC

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำไผ่ (เชี่ยววิทยำคุณ))

2567
150,500

300,000

300,000

300,000

2569
150,500

300,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
150,500 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ
300,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาและการพัฒนา
ที่มีคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้ความสามารถ
ในศตวรรษที่ 21
- โรงเรียนมีครูอัตราจ้าง
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- โรงเรียนสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
สาหรับรองรับการพัฒนา
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.
~ 78 ~

68 อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาไผ่
(เชี่ยววิทยาคุณ) อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจ้างครูผู้สอน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

2566
150,500

งบประมาณ
2568
150,500

2566
850,500

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ห้องเรียนจานวน 9 ห้อง
มีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้ในการจัด
การเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 79 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
69 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องเรียน
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องเรียน - จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี จานวน 9 ห้อง
1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
อาเภอพานทอง
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 75 นิ้ว จานวน 9 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
2.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จานวน 180 ชุด
3.โต๊ะครู ระดับ 7 - 9
ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x
80.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 9 ตัว
4.กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ
หน้าเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า
120.00 x 240.00 เซนติเมตร
จานวน 9 ตัว
5.เก้าอี้สานักงาน จานวน 9 ตัว
6.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 91.70 x
45.70 x 185.00 เซนติเมตร
จานวน 9 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
70 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
- เพื่อเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ทนแทนเครื่องที่ชารุด
ทดแทนเครื่องปรับกาศเก่าที่ชารุด แบบแยกส่วน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี และเสื่อมสภาพ
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
อาเภอพานทอง
ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 8 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)
- เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
เรียนร่วม/เรียนรวม ตามมาตรฐาน
เรียนร่วม/เรียนรวม และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
บุคลากร ประกอบด้วย
(1) จัดจ้างครู วุฒิปริญญาตรี
จานวน 3 อัตรา
(2) จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 757,800 บำท
โรงเรียนสมทบ 126,300 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพำนทอง)

2567
-

631,500

631,500

631,500

2569
-

2570
-

631,500

631,500

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ที่ดี สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ แก่นักเรียน
และบุคคลอื่นที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ

- การจัดการศึกษาสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
เรียนร่วม/เรียนรวม
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 80 ~

71 อุดหนุนโรงเรียนพานทอง
อาเภอพานทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

2566
396,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
72 อุดหนุนโรงเรียน
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนครู
- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
ชุมชนวัดหนองตาลึง
ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ วุฒิปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา
อาเภอพานทอง
จาเป็นพิเศษ
(งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท
จานวน 1 โครงการ
โรงเรียนสมทบ 60,000 บำท)
(1) โครงการโรงเรียนแกนนา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
จัดการเรียนรวมระดับการศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง)
ขั้นพื้นฐาน

2566
300,000

2567
300,000

งบประมาณ
2568
300,000

2569
300,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
300,000 - จานวน
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
สถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กที่มีความ
ที่ให้บริการ ต้องการจาเป็นพิเศษ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
- เพื่อให้ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์
และครบตามชั้น

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ
(สุขเกษมรำษฎร์สำมัคคี))

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น
- บุคลากรครูมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์และครบตามชั้น

กศ.

74 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพานทอง
วัดหนองกระทุ่ม อาเภอพานทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง)

- เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในเขตชุมชนให้มีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลพำนทอง
วัดหนองกระทุ่ม)

150,500

150,500

150,500

150,500

150,500

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
- การบริหารจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเขตชุมชน
ได้มาตรฐานการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชน

กศ.

~ 81 ~

73 อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเก่า
(สุขเกษมราษฎร์สามัคคี)
อาเภอพานทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
75 อุดหนุนโรงเรียนวัดโป่งตามุข
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
อาเภอพานทอง
การสอนและพัฒนาคุณภาพ
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน (งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่กาหนด
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
การจัดการเรียนการสอน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดโป่งตำมุข)
- เพื่อสนับสนุนการทางาน
- จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
ของฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 4 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 4 เครื่อง
3.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 4 เครื่อง
4.ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 4 ชุด
5.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
จานวน 4 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2567
150,000

758,000

-

-

2569
150,000

-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
150,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ
-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานกาหนด

- โรงเรียนมีครุภัณฑ์สานักงาน
ที่มีความพร้อมในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.
~ 82 ~

76 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
อาเภอศรีราชา

2566
150,000

งบประมาณ
2568
150,000

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 83 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6.ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้
7.เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
ความละเอียด 300 x 600
จุดต่อตารางนิ้ว จานวน 1 เครื่อง
8.เครื่องทาลายเอกสาร
(แบบตัดละเอียด) ทาลายครั้งละ
20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000
บีทียู จานวน 4 เครื่อง
10.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 1 เครื่อง
11.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 4 ตู้
12.ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 4 ตู้
13.ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
จานวน 2 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

77 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะนักเรียน
ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
อาเภอศรีราชา
สร้างนวัตกรรมในอนาคต
- เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเสริมสร้างประสบการณ์ตรง
ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ดังนี้
1.กล้องดูดาวหักเหแสง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ความยาวโฟกัส 900.00
มิลลิเมตร, ขนาดหน้ากล้อง 70.00
มิลลิเมตร, กาลังขยายสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 450x จานวน 2 เครื่อง
2.กล้องดูดาวหักเหแสง 6 นิ้ว
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ความยาวโฟกัส 1,200.00
มิลลิเมตร, ขนาดหน้ากล้อง
150.00 มิลลิเมตร, มีกล้องเล็ง

2566

2567

งบประมาณ
2568

485,480

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ
ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
สามารถนาความรูท้ ี่ได้เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
หรือสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมต้นแบบ
ในอนาคตได้
- ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ตรงจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ
ในการเรียนการสอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 84 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x
60.00 x 75.00 เซนติเมตร
พร้อมเก้าอี้ จานวน 4 ชุด
15.โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
150.00 x 75.00 x 75.00
เซนติเมตร พร้อมกระจกและเก้าอี้
จานวน 4 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 85 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(กล้องนา) ขนาด 9.00 x 50.00
มิลลิเมตร จานวน 1 เครื่อง
3.กล้องดูดวงอาทิตย์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ มีขนาดหน้าเลนส์ 40.00
มิลลิเมตร, ความยาวโฟกัส 9.00
เมตร, มีขาตั้งอลูมิเนียม
จานวน 2 เครื่อง
4.กล้องส่องทางไกล สองตาซูม
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังขยายไม่น้อยกว่า 20 180 เท่า มีความกว้างหน้ากล้อง
100 มิลลิเมตร จานวน 6 เครื่อง
5.กล้องดูดาวสะท้อนแสง 4.5 นิ้ว
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ เป็นกล้องดูดาวสะท้อนแสง
ความยาวโฟกัส 1,000.00
มิลลิเมตร, ขนาดหน้ากล้อง
114.00 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง
6.ชุดถ่ายทอดสัญญาณจากกล้อง
เข้าคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อ
กล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์
หรือจอโทรทัศน์ได้ จานวน 2 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 86 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7.มอเตอร์ตามดาว มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
สามารถติดตามการเคลื่อนที่
ของวัตถุบนท้องฟ้า ตามแกนขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์ได้ มีรีโมตสามารถ
ปรับความเร็ว 2x และ 4x ได้
จานวน 2 อัน
8.โมเดลดวงจันทร์พื้นผิวดวงจันทร์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 32.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ชุด
9.โมเดลดวงอาทิตย์ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
30.00 เซนติเมตร จานวน 4 ชุด
10.แบบจาลองละติจูด / ลองติจูด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จานวน 4 ชุด
11.ลูกโลกทรงกลมท้องฟ้าใส
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 30.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ชุด
12.แบบจาลองวิถีดวงจันทร์
จานวน 4 ชุด
13.โมบายระบบสุริยะ
จานวน 4 ชุด
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14.ชุดโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
โคจรโลก แกนหมุนยาวไม่น้อยกว่า
15 นิ้ว จานวน 8 ชุด
15.ชุดประกอบกล้องดูดาวจาลอง
เลนส์ 1 ชั้น กาลังขยายไม่น้อยกว่า
4x จานวน 10 ชุด
16.ชุดประกอบกล้องดูดาวจาลอง
เลนส์ 2 ชั้น กาลังขยายไม่น้อยกว่า
20x จานวน 10 ชุด
17.เครื่องฉายดาว สามารถใช้
เลนส์ฉายดาวได้ไม่น้อยกว่า
10,000 ดวง จานวน 2 ชุด
18.เครื่องวัดตาแหน่งดาว
ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00
เซนติเมตร จานวน 6 ชุด
19.วัสดุส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
เช่น หนังสือรอบรู้ดาว, แผนที่ดาว,
นาฬิกาแดด, เลเซอร์ชี้ดาว เป็นต้น
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)

2566
320,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- โรงเรียนมีนักเรียนของชมรม
กศ.
นาฏศิลป์ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับชุมชน สามารถสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์
ประเพณี ให้เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศชาติสืบไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
78 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก - จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์
ดังนี้
อาเภอศรีราชา
ของความเป็นไทย และสืบทอด
1.โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
ศิลปวัฒนธรรมไทย
150.00 x 75.00 x 75.00
เซนติเมตร พร้อมกระจกและเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
2.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส
- ขนาดไม่น้อยกว่า 91.00 x
45.00 x 183.00 เซนติเมตร
จานวน 6 ตู้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x
45.00 x 87.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ตู้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x
45.00 x 87.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ตู้
3.ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x
45.00 x 87.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ตู้
4.ตู้แขวนชุดนาฏศิลป์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาด 240.00 x 45.70 x
183.00 เซนติเมตร, ด้านหลัง
ติดกระจกเงา หนาไม่น้อยกว่า
3.00 มิลลิเมตร โครงสร้างทาจาก
อลูมิเนียมชุบขาวป้องกันสนิม
จานวน 4 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.กระจกเงาบานใหญ่
กรอบอลูมิเนียมชุบขาว
ขนาดไม่น้อยกว่า 240.00 x
180.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง
จานวน 4 บาน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)
- เพื่อพัฒนานักเรียนในด้าน
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ และการออกแบบ
ด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท
เทคโนโลยี และสามารถนาไปประยุกต์ ดังนี้
สร้างนวัตกรรมในอนาคต
1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบ
- เพื่อสนับสนุนให้ครู และบุคลากร จาลองนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางการศึกษา มีสื่ออุปกรณ์
เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์
ที่หลากหลาย สาหรับจัดการเรียนรู้ เป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ
ตามแนวสะเต็มศึกษา
ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้
- ชุดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
หลักวิทยาศาสตร์ เช่น กลศาสตร์
พลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า
แรงดันอากาศ เป็นต้น
จานวน 1 ชุด

2567

1,967,250

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนได้รับการพัฒนา
ในด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมพื้นฐาน คณิตศาสตร์
และการออกแบบเทคโนโลยี
และสามารถนาไปประยุกต์
สร้างนวัตกรรมในอนาคต
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสื่ออุปกรณ์
ที่หลากหลายสาหรับจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 89 ~

79 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์
และไมโครบิท
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
อาเภอศรีราชา
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งบประมาณ
2568
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งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- พลังงานสะอาด
พลังงานทดแทน จานวน 1 ชุด
- ชุดผสมผสานการเรียนรู้
รูปแบบ STEM จานวน 1 ชุด
- แขนกลหรือกลไกควบคุม
การเคลือนไหว จานวน 4 ชุด
- เรดาร์ เซ็นเซอร์ อัลตราโซนิก
หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 4 ชุด
- การทาโครงงานระบบอัตโนมัติ
โดยใช้ MICRO: BIT เป็นบอร์ด
ควบคุม หรือเทคโนโลยีอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ชุด
- การทาโครงงานระบบอัตโนมัติ
ด้วยใช้โปรแกรม S4A
หรือ SCRATCH หรือโปรแกรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 8 ชุด
- การเขียนโปรแกรม
ด้วยบัตรคาสั่ง หรือการเรียนรู้
โปรแกรมสร้างเทคโนโลยี
หรือแอปพลิเคชัน จานวน 8 ชุด
- การพัฒนาทักษะ
ปัญญาประดิษฐ์ จานวน 4 ชุด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องมือกลพื้นฐาน
และการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ
ของพลังงานสะอาด จานวน 1 ชุด
- พลังงานโน้มถ่วง
การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลง
ของพลังงาน จานวน 1 ชุด
- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงาน
รูปแบบต่างๆ จานวน 1 ชุด
พร้อมฐานรองแบบจาลอง หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด
- โครงสร้าง ขนาดและรูปทรง
จานวน 6 ชุด
2.ชั้นวางอุปกรณ์หนังสือและคู่มือ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x
30.00 x 120.00 เซนติเมตร
จานวน 14 ชุด
3.ภาพประกอบและตัวอักษร
ชุดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
การออกแบบนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ หนา 0.25 เซนติเมตร,
จานวนพื้นที่รวม 30.00
ตารางเมตร, สติกเกอร์เคลือบด้าน
รีดพีวีซี ผิวเรียบ จานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.วัสดุส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท
เช่น ภาชนะพลาสติกสาหรับ
จัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดเล็ก
เป็นต้น
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)
- เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - สนับสนุนงบประมาณให้
ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอ โรงเรียนวัดตโปทาราม
กับนักเรียน มีคอมพิวเตอร์
สาหรับจัดทาห้องปฏิบัติการ
พร้อมใช้งานมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการ
และทันสมัย
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
- เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
การใช้เทคโนโลยีและการศึกษา
เครื่องสารองไฟฟ้า, เครื่องพิมพ์
ค้นคว้าข้อมูลความรู้ในอินเตอร์เน็ต Multifunction, โต๊ะ + เก้าอี้,
ติดตั้งระบบเครือข่าย
และระบบไฟฟ้าสาหรับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดตโปทำรำม)

2567

1,607,100

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนรู้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 92 ~

80 อุดหนุนโรงเรียนวัดตโปทาราม
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

2566

งบประมาณ
2568

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 10,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,617,100 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.1872789, 100.9773803
- เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อ
การเรียนรู้และสามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบ
ตามความต้องการของผู้เรียน

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนวัดเขาฉลาก
สาหรับจัดทาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โดยดาเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่องสารองไฟฟ้า, โต๊ะ + เก้าอี้,
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำฉลำก)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 5,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,241,800 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.176841, 100.953013

2567

1,236,800

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบ
การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
~ 93 ~

81 อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาฉลาก
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

2566

งบประมาณ
2568

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
82 อุดหนุนโรงเรียนวัดนาพร้าว
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนครู
- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
อาเภอศรีราชา
ในการพัฒนานักเรียนที่มีความ
จานวน 3 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
(งบประมำณทั้งสิ้น 541,800 บำท
(1) โครงการโรงเรียนแกนนา
โรงเรียนสมทบ 90,300 บำท)
จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลออทิสติก
โรงเรียนวัดนำพร้ำว)

2566
451,500

2567
451,500

งบประมาณ
2568
451,500

2569
451,500

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
451,500 - จานวน
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
สถานศึกษา ในการพัฒนาเด็กที่มีความ
ที่ให้บริการ ต้องการจาเป็นพิเศษ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างสอน
ครูที่ขาดแคลน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนด

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนระเวิง)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด

กศ.

84 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง
(ศรีราชา) อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนชองโรงเรียน
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ดีขึ้น

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนบึง (ศรีรำชำ))

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- การเรียนการสอนของ
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

กศ.

~ 94 ~

83 อุดหนุนโรงเรียนบ้านระเวิง
อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
85 อุดหนุนโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน - เพื่อจ้างครูสอน วุฒิปริญญาตรี
- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
อาเภอบางละมุง
ที่มีความรู้ความสามารถ
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของโรงเรียน
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
การเรียนการสอน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวน (รำยละเอียดตำมโครงกำร
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน โรงเรียนผินแจ่มวิชำสอน)
มีพัฒนาการทางการศึกษาและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2567
150,500

2569
150,500

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
150,500 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
- กระบวนการเรียน
การสอนของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ดีขึ้น

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเวฬุวนำรำม)

150,500

150,500

150,500

150,500

150,500

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- กระบวนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

กศ.

87 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางละมุง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
อาเภอบางละมุง
การสอนในโรงเรียน
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
(1) โครงการจ้างครูและบุคลากร เรียนให้ดีขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในโรงเรียน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนบำงละมุง)

150,500

150,500

150,500

150,500

150,500

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- กระบวนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น

กศ.

~ 95 ~

86 อุดหนุนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
อาเภอบางละมุง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดจ้างครูสาขา
ที่ขาดแคลน

2566
150,500

งบประมาณ
2568
150,500

2566
1,255,200

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีจุดใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั่วทั้งบริเวณ
โรงเรียน
- โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ต
เพียงพอต่อการใช้งานด้าน
การจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 96 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
88 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
- เพื่อเพิ่มจุดใช้งานอินเทอร์เน็ต
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้น
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้
อาเภอสัตหีบ
- เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
โรงเรียน ให้เพียงพอต่อการใช้งาน (Access Point) แบบที่ 2
ด้านการจัดการเรียนการสอน
จานวน 16 เครื่อง
และการบริหารงานโรงเรียน
2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ขนาด 9U จานวน 7 ตู้
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
Fiber Optic SFP Single mode
1,000 base - LX จานวน 18 อัน
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่าย (L2 Poe switch)
ขนาด 24 พอร์ต จานวน 8 เครื่อง
6.วัสดุปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
เช่น สายใยแก้วนาแสง,
สายสัญญาณ ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

2566
925,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ
ผู้สอนสามารถออกแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
Active Learning สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ให้มีความสามารถและมี
สมรรถนะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 97 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
89 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
สาหรับการเรียนการสอน
ห้องเรียนอัจฉริยะ ผู้สอนสามารถ เครื่องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สาหรับการเรียนการสอน ดังนี้
อาเภอสัตหีบ
ตามแนวทาง Active Learning
1.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 21.5 นิ้ว จานวน 47 เครื่อง
ให้มีความสามารถและมีสมรรถนะ (ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
ในการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องแม่ข่าย มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
หน่วยประมวลผลหลัก (CPU)
ขนาด 12 แกน มีพอร์ตสื่อสาร
แบบ USB ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต
หน่วยความจาหลักแบบ DDR4
2666 Mhz ขนาด 64 GB
จานวน 4 เครื่อง
3.อุปกรณ์เครื่องลูกข่าย
มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ เป็นอุปกรณ์ประมวลผล
ขนาดเล็ก ทางานร่วมกับ
เครื่องแม่ข่าย หน่วยประมวลผล
หลัก (CPU) ขนาด 4 แกน,
มีพอร์ตสื่อสาร แบบ USB
ไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต
หน่วยความจาหลักขนาด 512 MB
จานวน 46 เครื่อง

90 จัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
การใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
- เพื่อปรับบรรยากาศในการเรียน
การสอนในห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ให้เหมาะต่อการเรียนรู้

- จัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ดังนี้
1.กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา
จานวน 15 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
2.แบบจาลองระบบหมุนเวียน
เลือดของมนุษย์ จานวน 1 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

487,100

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 98 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.ซอฟต์แวร์สาหรับควบคุม
เครื่องลูกข่าย จานวน 1 โปรแกรม
5.อุปกรณ์สลับสัญญาณ KVM
Swutch มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้ สลับควบคุมคอม
พิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง
รองรับความละเอียด 1920 x
1440 พิกเซล รองรับการต่อพ่วง
อุปกรณ์ Keyboard และ Mouse
จานวน 1 เครื่อง
6.วัสดุคอมพิวเตอร์
สาหรับการเรียนการสอน เช่น
แป้นพิมพ์ (Keyboard) , Optical
Mouse, งานติดตั้งระบบ ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพอเพียงในการจัด
การเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.หุ่นจาลองระบบครึ่งตัว
ของมนุษย์ จานวน 2 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)
- เพื่อแก้ไขปรับปรุงห้องเรียน
ที่มีอากาศอบอ้าว ให้มีบรรยากาศ
ในการเรียนภาษาไทย ให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลน
ในการเรียนการสอนของศูนย์
การเรียนรู้ภาษาไทย

- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 4 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 6 เครื่อง

2567

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนมีทักษะการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และมีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบและมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

522,400

-

-

-

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- ระบบงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและ
การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

กศ.
~ 99 ~

91 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อ
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

2566

งบประมาณ
2568

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 6 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)
- เพื่อใช้ห้องจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์สาหรับงานเผยแพร่
ผลงานด้านการอนุรักษ์ทางทะเล
ของโรงเรียน แก่เยาวชน
และผู้สนใจทั่วไป
- เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป
ที่เข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดง
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล
และการอนุรักษ์

- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องจัดแสดง
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางทะเล รูปแบบ Smart
Museum ดังนี้
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 3 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง

2567

581,500

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักท่องเที่ยว ประชาชน
หน่วยงาภาครัฐ เอกชน บุลคากร
ผู้สนใจทั่วไปและกลุ่มอาเซียน
สามารถเข้ารับบริการศูนย์
เครือข่ายการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ทางทะเลและการอนุรักษ์
เพื่อการศึกษาและท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเล
รูค้ ุณค่าของทรัพยากรทางทะเล
และเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 100 ~

92 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องจัดแสดง
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางทะเล รูปแบบ Smart
Museum
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

2566

งบประมาณ
2568

93 จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้อง
ปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

- เพื่อพัฒนาห้องให้พร้อมสาหรับ
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาห้องให้สามารถ
เก็บชิ้นงานของนักเรียนและอุปกรณ์
การใช้งานได้เป็นระบบ

- จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้อง
ปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 6 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

429,700

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 101 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว จานวน 5 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
4.ตู้แสดงสื่อการเรียนรู้ (Kiosk)
จอแสดงภาพแบบสัมผัส
(Touch Screen)
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
จานวน 3 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- มีห้องสาหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีห้องที่สามารถจัดเก็บ
ชิ้นงานของนักเรียนและ
อุปกรณ์การใช้งานได้
อย่างเป็นระบบ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 102 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว
จานวน 1 จอ
4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง
5.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 65 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 3 เครื่อง
7.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน 4 ตู้
8.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 4 ตู้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9.ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง
จานวน 4 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)
- เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาล
ที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน
- เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อจานวน
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
เรือนพยาบาล ดังนี้
1.รถเข็นทาแผล จานวน 1 คัน
2.หม้อต้มเครื่องมือ
จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องชั่งน้าหนังแบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง

2567

251,800

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้เรียน และครู
- มีเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในการให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยเพิ่มขึ้นและเพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 103 ~

94 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
เรือนพยาบาล
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

2566

งบประมาณ
2568

95 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

- เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
- เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อการจัดการศึกษาได้ดี

- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ดังนี้
1.เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 450 ลิตร
ต่อนาที จานวน 1 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

297,450

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 104 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7.เครื่องฟอกอากาศ แบบฝัง
ใต้เพดานหรือแบบติดผนัง
ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม
จานวน 1 เครือ่ ง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
8.ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส
4 ล้อ พร้อมฝาสแตนเลส
ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 x 59.00
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
9.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า 61.00 x
36.00 x 32.00 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสมกับการจัด
การเรียนรู้
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้
เอื้อต่อการจัดการศึกษาได้ดี

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 105 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง
3.เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 29.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
6.เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา
ขนาด 15 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง
7.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ
ขนาด 9 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
8.เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ
ขนาด 2.50 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง
9.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
10.โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
11.ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง
จานวน 3 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

96 จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน
วิชาคหกรรม
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

- เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่มีมาตรฐาน
และเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนแก่นักเรียน
- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้
2.เตาแก๊ส จานวน 5 เตา
3.เตาอบไมโครเวฟ จานวน 1 เตา
4.เครื่องดูดควัน จานวน 2 เครื่อง
5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

2566

2567

งบประมาณ
2568

341,680

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 106 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12.ปั๊มน้าอัตโนมัติ แบบคงที่
ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
จานวน 5 เครื่อง
13.ปั้มดูดน้าแบบแช่ (ไดโว่)
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
14.พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า
18 นิ้ว จานวน 20 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอกับการเรียนรู้
ของนักเรียน
- นักเรียนสามารถนาความรู้
จากห้องเรียนไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 107 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6.หม้อหุงข้าวแก๊ส
สามารถหุงข้าวได้ไม่น้อยกว่า
10 ลิตร จานวน 2 หม้อ
7.โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส
ขากลม 2 ชั้น จานวน 5 ตัว
8.ตู้กับข้าวแบบแขวน 3 ช่วง
จานวน 5 ชุด
9.พัดลมโคจรติดเพดาน
ขนาด 56 นิ้ว จานวน 5 เครื่อง
10.คูลเลอร์ไฟฟ้า 14 ลิตร
จานวน 1 ใบ
11.คูลเลอร์น้า 50 ลิตร
จานวน 1 ใบ
12.ซิงค์ล้างจานสแตนเลส
2 อ่างหลุม ขนาดไม่น้อยกว่า
50.00 x 50.00 x 30.00
เซนติเมตร จานวน 2 ชุด
13.วัสดุสาหรับการจัดการเรียน
การสอนวิชาคหกรรม เช่น
หม้อ, กระทะ ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

98 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจับเต่า
อาเภอสัตหีบ
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
ด้านวิชานาฎศิลป์

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างสอน
ครูที่ขาดแคลน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาหนด

- เป็นค่าจ้างครูสอน
วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดหนองจับเต่ำ)

2566
740,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

150,000

150,000

150,000

2569
-

2570
-

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้เพียงพอ
กศ.
ต่อจานวนนักเรียนและ
ห้องเรียนทุกห้องมีพัดลม
ติดเพดานเพื่อใช้ในการระบาย
ความร้อน ส่งเสริมให้
บรรยากาศการเรียนการสอน
ในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 108 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
97 พัฒนาห้องเรียนพร้อมใช้งาน
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สาหรับ
- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียน
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
พร้อมใช้งาน ดังนี้
อาเภอสัตหีบ
ที่พร้อมใช้งานเพียงพอกับจานวน 1.โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
นักเรียนของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตามมาตรฐาน
- เพื่อจัดหาพัดลมประจาห้องเรียน อุตสาหกรรม (มอก.) ระดับ 6
ทดแทนพัดลมที่ชารุดในห้องเรียน จานวน 200 ชุด ประกอบด้วย
โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 x
60.00 x 76.00 เซนติเมตร
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 36.00 x
40.00 x 46.00 เซนติเมตร
2.พัดลมติดเพดาน
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ว
และเดินระบบไฟฟ้า
จานวน 200 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ)

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
99 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินวง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวน
- เป็นค่าจ้างครูสอน
อาเภอสัตหีบ
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
มีพัฒนาการทางการศึกษาและมี
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
การเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
- เพื่อจ้างครูสอน วุฒิปริญญาตรี โรงเรียนบ้ำนหินวง)
ที่มีความรู้ความสามารถ

2566
150,500

2567
150,500

งบประมาณ
2568
150,500

2569
150,500

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
150,500 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- กระบวนการเรียนการสอน
กศ.
ของโรงเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย
- โรงเรียนมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากร
ทางการศึกษาจัดการเรียนร่วม
สาหรับบุคคลออทิสติก
- เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรับบุคคลออทิสติก
ให้มีประสิทธิภาพ

- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
วุฒิปริญญาตรี จานวน 3 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 541,800 บำท
โรงเรียนสมทบ 90,300 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนเขำบำยศรี)

451,500

451,500

451,500

451,500

451,500

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
ในการจัดการเรียนร่วม
สาหรับบุคคลออทิสติก
- บุคคลออทิสติกได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

กศ.

101 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเขาซก
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
อาเภอหนองใหญ่

- เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีในการส่งเสริม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีของครูและนักเรียน

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 18 เครื่อง

468,000

-

-

-

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เหมาะสม
กับสถานการณ์

กศ.

~ 109 ~

100 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี
อาเภอสัตหีบ
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการแกนนาจัดการเรียน
รวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับบุคคลออทิสติก

102 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
โรงเรียนบ้านเขาซก
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
อาเภอหนองใหญ่

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการ
พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน
- เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนและตรงต่อ
ความต้องการของเด็กปฐมวัย
และเอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และเพิ่มศักยภาพทางด้านการจัด
การเรียนการสอน

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย ดังนี้
1.โฟมยาง EVA ขนาดไม่น้อยกว่า
100.00 x 100.00 x 10.00
เซนติเมตร จานวน 60 แผ่น
2.ไอคิวโซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า
90.00 x 200.00 x 60.00
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
3.บ้านบอล ขนาดไม่น้อยกว่า
3.50 x 3.50 เมตร จานวน 1 ชุด
4.ชุดโต๊ะเก้าอี้ อาเซียน (โต๊ะ 1 ตัว
เก้าอี้ 10 ตัว) จานวน 1 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- นักเรียนและครูได้มีการใช้
เทคโนโลยีในการส่งเสริม
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนและครู
มีทักษาะทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยี
มากขึ้น

483,250

-

-

-

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีสื่อและครุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาเต็มศักยภาพ
และมีพัฒนาการสูงขึ้น

กศ.

~ 110 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 18 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนเขำซก
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

103 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรักษาพยาบาล
โรงเรียนบ้านเขาซก
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
อาเภอหนองใหญ่

- เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาล
ที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อจานวน
นักเรียน ครู และบุคลากร
ภายในโรงเรียน

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

2566

2567

งบประมาณ
2568

410,000

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 111 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.เก้าอี้ใส่ของเล่น 3 ช่อง
ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 48.00 x
115.00 x 30.00 เซนติเมตร
ที่ใส่ของขนาดไม่น้อยกว่า 30.00 x
35.00 x 24.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ชุด
6.เครื่องเล่นโยกเยก
ขนาดไม่น้อยกว่า 25.00 x
90.00 x 65.00 เซนติเมตร
จานวน 8 แบบ แบบละ 2 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนเขำซก
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีห้องพยาบาล
มีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ได้มาตรฐานเพียงพอและเอื้อ
ต่องานด้านการดูแล
สุขภาพอนามัยในสถานศึกษา
เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 112 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูง จานวน 4 เครื่อง
4.เครื่องวัดความดันโลหิต
ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 4 เครื่อง
6.ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
จานวน 4 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
7.ชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ โต๊ะทางาน ขนาด 150.00 x
60.00 x 75.00 เซนติเมตร,
ลิ้นชัก ซ้าย - ขวา 5 ใบ
พร้อมกุญแจล็อคแยกแต่ละฝั่ง,
เก้าอี้ มีโช๊คสามารถปรับระดับ
ความสูงได้ 80.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ชุด
8.ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 121.80 x
45.70 x 183.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ตู้

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 113 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9.ฉากกั้นห้องพยาบาล 4 ตอน
ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00
เซนติเมตร จานวน 4 อัน
10.ถังขยะแบบเหยียบสแตนเลส
ขนาดไม่น้อยกว่า 31.00 x
46.50 เซนติเมตร
ความจุไม่น้อยกว่า 2.00 ลิตร
จานวน 4 ถัง
11.เตียงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
3.50 ฟุต พร้อมฟูก
ความหนาไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
จานวน 4 ชุด
12.ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 912.00 x
948.00 x 311.00 มิลลิเมตร
จานวน 4 ตู้
13.ผ้าม่านหน้าต่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า
2.00 x 4.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
จานวน 3 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนเขำซก
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

2566
266,500

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การบริหารงานวิชาการ
งานทะเบียน งานวัดผล
และกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีครุภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ
เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มบริหารวิชาการและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ส่งผลให้พัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 114 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
104 จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องส่งเสริม - เพื่ออานวยความสะดวกและ
- จัดซื้อครุภัณ์ประจาห้องส่งเสริม
งานด้านวิชาการ
ให้การบริการแก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานด้านวิชาการ ดังนี้
โรงเรียนบ้านเขาซก
ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ให้เพียงพอต่อ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
การจัดการเรียนรู้
งานประมวลผล แบบที่ 2
อาเภอหนองใหญ่
- เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อ จานวน 3 เครื่อง
งานราชการ เกิดความสะดวก
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
และคล่องตัวในการดาเนินงาน
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
จานวน 3 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3.เครื่องทาลายเอกสาร
(แบบตัดละเอียด) ทาลายครั้งละ
10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
4.ชุดรับแขก มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1,860.00 x
860.00 x 850.00 มิลลิเมตร,
โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 940.00 x
860.00 x 850.00 มิลลิเมตร
จานวน 2 ตัว, โต๊ะกลาง
ฯลฯ จานวน 1 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 115 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ตู้หนังสือไม้ 8 ประตู
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200.00 x
400.00 x 2,000.00 มิลลิเมตร
จานวน 1 ชุด
6.โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
2.80 เมตร จานวน 1 ตัว
7.เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า
64.00 x 65.00 x 116.00 x
122.00 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
8.เก้าอี้สานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า
90.00 x 55.00 x 55.00
เซนติเมตร จานวน 5 ตัว
9.ตู้วางทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า
180.00 x 42.00 x 39.00
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนเขำซก
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

2566
248,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ที่เพียงพอ ปลอดภัย
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 116 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
105 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในสถานศึกษา
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านเขาซก
ให้เพียงพอ ปลอดภัย อยู่ในสภาพ 1.ตรวจสอบระบบการทางาน
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
พร้อมใช้งาน
ของหม้อแปลง 400 KWA Tes PM
อาเภอหนองใหญ่
- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน จานวน 1 ชุด
และกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน
2.Tes DCA ทดสอบระบบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 400 KWA
จานวน 1 ชุด
3.บาลานซ์ระบบการใช้ไฟฟ้า
ภายในอาคารทั้งหมด
พร้อมเปลี่ยนระบบเบรคเกอร์
และสายไฟที่ชารุด
จานวน 1 ระบบ
4.ทดสอบปรับปรุงระบบ
จ่ายกระแสไฟฟ้าประจาอาคาร
จานวน 1 ระบบ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนเขำซก
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

2566
1,768,100

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยี
กศ.
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
และเท่าเทียมกัน
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
ต่อจานวนผู้เรียนในการ
จัดการเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 117 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
106 อุดหนุนโรงเรียนหนองใหญ่- เพื่อให้นักเรียนมีสื่อประกอบ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ศิริวรวาทวิทยา
การเรียนรู้ที่ทันสมัย
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ตาบลหนองใหญ่
และมีประสิทธิภาพ
สาหรับปรับปรุงครุภัณฑ์
อาเภอหนองใหญ่
- เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 โครงการ
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
โดยดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
(1) โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์,
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ,
เครื่องสารองไฟฟ้า,
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวำทวิทยำ)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 20,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,788,100 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.14789, 101.36190

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
107 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
- เพื่อจัดหางบประมาณในการจ้าง - เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
บ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) ครูการศึกษาพิเศษมาสอนนักเรียน จานวน 2 อัตรา
อาเภอหนองใหญ่
เรียนร่วม
(งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เสมอกันในการรับการศึกษา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ผู้เรียนโรงเรียนแกนนา
ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนคลองพลู
จัดการเรียนร่วม
(วิศิษฐ์วิทยำทำน))

2566
301,000

2567
301,000

งบประมาณ
2568
301,000

2569
301,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
301,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
ในการจัดการเรียนร่วม
สาหรับบุคคลที่มีความ
จาเป็นต้องการพิเศษ
- บุคคลมีสิทธิ และโอกาส
เสมอกันในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
- เป็นค่าจ้างครูสอน วุฒิปริญญาตรี
การสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ จานวน 1 อัตรา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมำณทั้งสิ้น 180,600 บำท
ตามที่กาหนด
โรงเรียนสมทบ 30,100 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองเสือช้ำง
(จรุงรำษฎร์พัฒนำ))

150,500

150,500

150,500

150,500

150,500

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
- การเรียนการสอนของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

กศ.

109 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชากนา
อาเภอหนองใหญ่
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

- เพื่อจ้างครูในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน
- เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ

กศ.

- เป็นค่าจ้างครูในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน จานวน 1 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนชำกนำ)

~ 118 ~

108 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองเสือช้าง
(จรุงราษฎร์พัฒนา)
อาเภอหนองใหญ่
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
110 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
- เพื่อจ้างบุคลากรครูสอนทดแทน - เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
หนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่
ในวิชาเอกที่ขาดแคลน เป็นการเพิ่ม วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 โครงการ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
(งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สืบสานทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
โรงเรียนสมทบ 30,000 บำท)
การเรียนการสอน
ไทยและดนตรีสากล
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลหนองใหญ่)
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ
และการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาในและนอกสถานศึกษา

- จัดซื้อรถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด 6 ล้อ
ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
4,000 ซีซี พร้อมแอร์รถยนต์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

2567
150,000

2,225,000

-

-

2569
150,000

-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
150,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ
-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนสืบสานทาง
วัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย
และดนตรีสากล
- โรงเรียนมีรถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ (มินิบัส) เพื่อใช้
เป็นพาหนะในการเดินทาง
ของนักเรียนในการทากิจกรรม
นอกสถานที่ เช่น การแข่งขัน
ทักษะวิชาการและการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ทั้งในและนอก
สถานศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.
~ 119 ~

111 จัดซื้อรถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ (มินิบัส)
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
อาเภอบ่อทอง

2566
150,000

งบประมาณ
2568
150,000

2566
498,400

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- อาคารสถานที่และทรัพย์สิน
กศ.
ของทางราชการ นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีระบบดูแลเพื่อความปลอดภัย
อย่างมีคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 120 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
112 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- เพื่อความปลอดภัยของอาคาร
- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วย
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากร 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อาเภอบ่อทอง
ทางการศึกษา
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 1 จานวน 1 ตัว
2.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
21.50 นิ้ว จานวน 1 จอ
3.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
จานวน 20 ตัว
5.อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 32 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

2566
261,850

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- นักเรียนมีอุปกรณ์ในการจัด
กศ.
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
- นักเรียนเกิดทักษะ
ทางด้านอาชีพ สามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 121 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
113 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน - เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
กลุ่มสาระศิลปะ
การพัฒนาด้านอาชีพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ดังนี้
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
สถานศึกษาในการส่งเสริม
1.เตาเผาเซรามิก คุณลักษณะ
อาเภอบ่อทอง
การเรียนรู้ด้านศิลปะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มีอุณภูมิเผาขณะเผา 1,300 องศา
เซลเซียส, ขนาดช่องเผา 250.00 x
150.00 x 100.00 มิลลิเมตร,
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์,
กาลังไฟฟ้า 4,000 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง
2.วัสดุสาหรับการเรียนการสอน
กลุ่มสาระศิลปะ เช่น ดินดา,
ดินปั้นดูดอากาศ, สีน้าอะคริลิค,
แป้นหมุนอลูมิเนียม ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

2566
361,840

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ที่พร้อม
และเหมาะแก่การเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 122 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
114 ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้
- เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ - จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ที่เพียงพอต่อการพัฒนา ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
ทางการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
1.กล้องดูดาวหักเหแสง
อาเภอบ่อทอง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนี้ ขนาดหน้ากล้อง 6 นิ้ว,
ความยาวโฟกัส 1,200.00
มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่อง
2.กล้องจุลทรรศน์ มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล,
กาลังขยาย 40 - 1,000 เท่า,
สามารถดูภาพสด / ถ่ายภาพ /
ถ่ายวิดีโอ / ปรับสี / วัดขนาด
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
จานวน 4 เครื่อง
3.มอเตอร์ตามดาว มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
สามารถติดตามการเคลื่อนที่
ของวัตถุบนท้องฟ้า ตามแกนขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์ได้ มีรีโมตสามารถ
ปรับความเร็ว 2x และ 4x ได้
จานวน 3 อัน

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 123 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.ลาโพงเคลื่อนที่ มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มีแอมป์ในตัว สามารถใช้งาน
ภาคสนามได้ ความสูง 60.00
เซนติเมตร มีไมค์ลอย 2 ตัว,
มีช่องเสียบ USB จานวน 1 ชุด
5.ตู้เก็บอุปกรณ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200.00 x
500.00 x 1,900.00 เซนติเมตร
จานวน 2 ตู้
6.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 118.80 x
40.80 x 87.70 เซนติเมตร
จานวน 4 ตัว
7.วัสดุห้องปฏิบัติการการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น บีกเกอร์,
หลอดทดลอง, กระบอกตวง,
เทอร์โมมิเตอร์ปรอท, หลอดหยด,
ตัวต้านทาน (R) ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

116 จัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ให้สูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ดังนี้
1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 5 ตู้
2.โต๊ะหมู่บูชา จานวน 2 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

232,400

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่สากล
- นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษา
ได้เต็มศักยภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 124 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
115 พัฒนานวัตกรรมด้านภาษา
- เพื่อให้นักเรียนมีนวัตกรรม
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
สู่สากล Teaching Innovation ด้านภาษาสู่สากล Teaching
แบบที่ 2 จานวน 25 เครื่อง
Through Tablet PC
Innovation Through Tablet PC (ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
ด้านภาษาให้สามารถเรียนรู้
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
อาเภอบ่อทอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านภาษาของนักเรียน (สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))
โดยใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต
- เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้น
- ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 125 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.ลูกโลก ขนาด 10 นิ้ว
จานวน 40 ลูก
4.แผนที่ประเทศไทย
ขนาด 100.00 x 138.00
เซนติเมตร จานวน 40 แผ่น
5.เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
สามารถรับรู้ข้อมูลสภาพอากาศ
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ได้แบบ Real Time
จานวน 2 เครื่อง
6.เข็มทิศ จานวน 40 อัน
7.แอนนิโมมิเตอร์ มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มีจอแสดงผลแบบ LCD,
มีการแจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่า,
มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
เมื่อไม่ได้ใช้งานนาน จานวน 5 อัน
8.เทอร์โมมิเตอร์ จานวน 100 อัน
9.บาร์โรมิเตอร์แบบแอนิรอยด์
จานวน 2 อัน
10.เครื่องวัดน้าฝน มีพื้นที่หน้าตัด
ของถังรองรับน้าฝนไม่น้อยกว่า
200.00 ตารางเซนติเมตร
จานวน 5 อัน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11.เทปวัดระยะทาง ขนาด 50.00
เมตร จานวน 2 ตลับ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))
- เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
และเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เหมาะสมและใช้งานได้อย่างปลอดภัย จานวน 14 รายการ ดังนี้
- เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่สะอาด 1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
สวยงาม และเหมาะสมต่อบรรยากาศ จานวน 2 เครื่อง
การจัดการเรียนการสอน
2.เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ
จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 22 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
4.ชุดปั้มน้าแบบใช่พลังงาน
แสงอาทิตย์ จานวน 4 ชุด
5.ปั้มดูดน้าแบบแช่ (ไดโว่)
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
จานวน 4 ตัว

2567

400,800

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนได้รับความปลอดภัย
จากการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ที่มีความพร้อมสาหรับ
การใช้งาน
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่มีคุณภาพและเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.
~ 126 ~

117 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนา
งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
อาเภอบ่อทอง

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 127 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6.กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้เล็ก
จานวน 10 อัน
7.กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่
จานวน 5 อัน
8.ปั๊มลม ขนาด 30 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
9.สว่านไขควงมือไร้สาย
ขนาด 12 โวลต์ จานวน 2 ชุด
10.ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 3 นิ้ว
จานวน 2 ตัว
11.ชุดประแจบล็อก 25 ชิ้น
จานวน 1 ชุด
12.เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ก้านยาว 4.25 เมตร
โซ่ขนาด 10 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
13.เลื่อยคันธนู ขนาด 24 นิ้ว
จานวน 5 อัน
14.เครื่องตัดหญ้าติดรถไถ
ขนาด 1.00 เมตร จานวน 1 อัน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

2566
333,200

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- มีห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
กศ.
ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
และสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
- นักเรียนมีเจตคติที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 128 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
118 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
- เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
มัลติมีเดีย
ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสะดวก ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ดังนี้
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ในการจัดการเรียนการสอน
1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
อย่างเพียงพอ
แบบ Smart TV
อาเภอบ่อทอง
- เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ระดับความละเอียดจอภาพ
ต่อการจัดการเรียนการสอน
3840 x 2160 พิกเซล
สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ
ขนาด 75 นิ้ว พร้อมติดตั้ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 1 เครื่อง
และมีความปลอดภัย
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
3.ชุดเครื่องเสียง มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
เครื่องขยายเสียงเป็นแบบ Power
Mixer หรือ Power Amplifier,
รองรับการใช้งานช่องเสียบแบบ
TS สเตอริโอ และ RCA สเตอริโอ,
กาลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์,
จานวน 1 ชุด
4.เก้าอี้เลคเชอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
38.00 x 40.00 x 83.00
เซนติเมตร จานวน 48 ตัว

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 129 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ชุดโซฟา ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 185.00 x 82.00 x
67.00 เซนติเมตร
- โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 80.00 x 82.00 x
80.00 เซนติเมตร
- โต๊ะกลาง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
80.00 x 45.00 x 45.00
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
6.ผ้าม่าน ผ้า Dimout ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4.00 x 2.00 เมตร
กันแสงได้ 80% พร้อมติดตั้ง
จานวน 3 ชุด
7.วัสดุห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
เช่น สาย HDMI, สาย AUX ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

2566
412,360

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
มัลติมีเดียที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
และสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 130 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
119 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องธรรมะ
- เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องธรรมะ
จริยธรรม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
จริยธรรม ดังนี้
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
วิชาพระพุทธศาสนา
1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
- เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย แบบ Smart TV
อาเภอบ่อทอง
ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และสะดวก ระดับความละเอียดจอภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
3840 x 2160 พิกเซล
อย่างเพียงพอ
ขนาด 75 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
3.โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
4.ชุดเครื่องเสียง มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
เครื่องขยายเสียงเป็นแบบ Power
Mixer หรือ Power Amplifier,
รอบรับการใช้งานช่องเสียบแบบ
TS สเตอริโอ และ RCA สเตอริโอ,
กาลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์,
จานวน 1 ชุด

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 131 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.เวทีสเตจ สาเร็จรูป
ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x
100.00 x 50.00 เซนติเมตร
แบบถอดประกอบได้
จานวน 12 ชุด
6.ชุดโซฟา จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
- โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
185.00 x 82.00 x 67.00
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
- โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
80.00 x 82.00 x 80.00
เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า
80.00 x 45.00 x 45.00
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
7.ผ้าม่าน ผ้า Dimout
กันแสงได้ 80% พร้อมติดตั้ง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x
2.00 เมตร จานวน 2 ชุด
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 x
1.00 เมตร จานวน 2 ชุด
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x
0.80 เมตร จานวน 2 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8.พรมปูพื้น ขนาด 2.00 x 3.00
เมตร จานวน 4 ผืน
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาย HDMI, สาย AUX ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))
- เพื่อให้มีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยอย่างพอเพียง
- เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
ดังนี้
1.ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
3.เตียงเหล็ก ขนาด 3.50 ฟุต
พร้อมที่นอน, ผ้าปูที่นอน, หมอน
และปลอกหมอน จานวน 3 ชุด

2567

385,600

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย
อย่างพอเพียง
- เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 132 ~

120 เพิ่มประสิทธิภาพห้องพยาบาล
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
อาเภอบ่อทอง

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 133 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.ตู้เหล็กชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
90.00 x 185.00 x 40.00
เซนติเมตร จานวน 2 ใบ
5.ผ้าม่าน ผ้า Dimout
กันแสงได้ 80% พร้อมติดตั้ง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x
2.00 เมตร จานวน 3 ชุด
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x
1.80 เมตร จานวน 2 ชุด
6.พาติชั่น ฉากกั้นห้อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x
5.50 x 150.00 เซนติเมตร
จานวน 9 ชุด
- ติดตั้งประตูกระจกบานสวิง
ประกอบด้วย
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00
เมตร จานวน 2 ชุด
- ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 x 2.00
เมตร จานวน 1 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

2566
496,380

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
สาหรับพัฒนาการเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนมีความสุข
ในการเรียน และการร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 134 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
121 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
- เพื่อให้มีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สาหรับพัฒนาการเรียน
ดังนี้
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.หญ้าเทียมเกรดเอ คุณลักษณะ
อาเภอบ่อทอง
- เพื่อให้นักเรียนมีความสุข
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ในการเรียน และการร่วมกิจกรรม ความยาวหญ้า 1.00 เซนติเมตร
สามารถกันเชื้อราได้
สามารถใช้กลางแจ้งได้
จานวนไม่น้อยกว่า 128.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
2.ชุดหอคอยปีนป่าย คุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ขนาด 400.00 x 550.00 x
350.00 เซนติเมตร โครงสร้าง
เป็นเสากลม ขนาด 89.00
มิลลิเมตร จานวน 1 เครื่อง
3.ชุดเครื่องเล่นสไลด์เดอร์
พร้อมชิงช้า คุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ขนาด 230.00 x 370.00 x
310.00 เซนติเมตร โครงสร้าง
เสากลม ขนาด 76.00 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องเล่นสนาม 5 อย่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 200.00 x
600.00 x 220.00 เซนติเมตร
จานวน 1 เครื่อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.ชุดเครื่องเล่นม้าหมุน
ขนาดไม่น้อยกว่า 170.00 x
170.00 x 120.00 เซนติเมตร
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เพื่อให้มีเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
ที่มีสมรรถนะที่ดี สามารถตัดหญ้า
สนามฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อดูแลพื้นสนามฟุตบอล
ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน

- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

170,000

-

-

-

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- มีเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
ที่มีสมรรถนะที่ดี
สามารถตัดหญ้าสนามฟุตบอล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถดูแลพื้น
สนามฟุตบอลให้ใช้งานได้
อย่างยาวนาน

กศ.

123 จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์
อาคารปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีความสุข
ในการเรียนและการร่วมกิจกรรม

- จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์
อาคารปฐมวัย ดังนี้
1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว
จานวน 1 จอ

144,700

-

-

-

-

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- นักเรียนมีควาสุขในการเรียน
และการร่วมกิจกรรม

กศ.

~ 135 ~

122 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
อาเภอบ่อทอง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 136 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
3.ชุดเครื่องเสียง มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
เครื่องขยายเสียงเป็นแบบ Power
Mixer หรือ Power Amplifier
รองรับการใช้งานช่องเสียบแบบ
TS สเตอริโอ และ RCA สเตอริโอ
กาลังขับไม่น้อยกว่า 400 วัตต์
จานวน 1 ชุด
4.วัสดุสื่อโสตทัศน์อาคารปฐมวัย
เช่น สาย HDMI, สาย AUX ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

2566
397,950

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ
- นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนการสอนวิชา
การงานอาชีพ มีความรู้เพิ่มเติม
ในการดารงชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 137 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
124 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง
- เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ดังนี้
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
วิชาการงานอาชีพ
1.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ
อาเภอบ่อทอง
- เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ขนาด 8 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
ต่อการเรียนการสอนวิชา
2.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
การงานอาชีพ มีความรู้เพิ่มเติม
- ขนาด 5 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
ในการดารงชีวิต
- ขนาด 9 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
3.สว่าน
- แบบเจาะกระแทกโรตารี่
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 800 วัตต์,
มีระบบการปรับหมุนซ้าย - ขวา,
ความเร็วรอบ 4,500 รอบ/นาที
จานวน 2 เครื่อง
- แบบไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 450 วัตต์
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
3,000 รอบ/นาที จานวน 2 เครื่อง
- แบบแท่น คุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
กาลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า
1/3 แรงม้า 4 Pole กาลังไฟฟ้า
340 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 138 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- แบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า
12 โวลต์ แรงบิดไม่น้อยกว่า 14
นิวตันเมตร จานวน 2 ชุด
4.มอเตอร์หินเจียร์
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 250 วัตต์
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 1/3 แรงม้า
ขนาดของหินเจียร์ 150.00
มิลลิเมตร (6 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง
5.ปากกาจับโลหะ
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
จานวน 1 อัน
6.ทั่งตีเหล็ก น้าหนักไม่น้อยกว่า
30 กิโลกรัม จานวน 1 อัน
7.รอกโยก รองรับน้าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม
จานวน 2 ตัว
8.กาพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า
400 ซีซี จานวน 2 ชุด
9.เครื่องกลึงขนาดเล็ก
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ มอเตอร์ 450 วัตต์ เดินมีด
แบบอัตโนมัติได้ กลึงเกลียวได้
จานวน 1 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
10.เครื่องขัดกระดาษทรายตั้งโต๊ะ
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังมอเตอร์ 370 วัตต์
ขนาดสายพาน 4 x 36 นิ้ว
ความเร็วของสายพาน 450
รอบ/นาที จานวน 1 เครื่อง
11.กระดาษทรายสายพาน
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 940 วัตต์
ขนาดกระดาษทราย 100.00 x
610.00 มิลลิเมตร ความเร็ว
ของกระดาษทราย 380 รอบ/นาที
จานวน 2 เครื่อง
12.โต๊ะเครื่องเลื่อยสายพาน
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 900 วัตต์
มีระบบกาจัดฝุ่น มีไฟส่องสว่าง
ในตัว ปรับระดับได้ 2 ระดับ
จานวน 1 ชุด
13.เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์
IGBT มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้ กระแสไฟเชื่อม
10 - 200 แอมป์ เพวเวอร์แฟกเตอร์
0.99 ขนาดลวดเชื่อม
2.60 - 5.00 มิลลิเมตร
จานวน 1 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
14.แท่นเลื่อยตัดองศาสไลด์
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 1,800 วัตต์
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด 260.00
มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 3,200
รอบ/นาที จานวน 1 เครื่อง
15.เครื่องเป่าลม ดูดฝุ่นไฟฟ้า
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 820 วัตต์
ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/นาที
ความแรงลม 270 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง จานวน 2 เครื่อง
16.เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมหัวแรง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
ด้ามจับกระชับเสริมยางกันลื่น
ปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้
จานวน 2 เครื่อง
17.เครื่องเซาะร่องไม้
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังไฟฟ้า 1,650 วัตต์
หัวจับดอกขนาด 12.00
มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
160.00 x 148.00 มิลลิเมตร
จานวน 2 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
18.เลื่อยจิ๊กซอว์ ขนาดไม่น้อยกว่า
550 วัตต์ จานวน 2 เครื่อง
19.ตู้เครื่องมือช่าง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ มีลิ้นชัก 7 ชั้น
ขนาด 765.00 x 465.00 x
812.00 มิลลิเมตร ขนาดล้อ
ไม่ต่ากว่า 5 x 2 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 ชุด
20.วัสดุเครื่องมือช่าง เช่น
เวอร์เนียดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว ตะปู
ลูกแม็กยิงไม้ ประแจ คีม
ตลับเมตร ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))
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- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีอุปกรณ์ประกอบอาหาร
เพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน
ครู และคณะศึกษาดูงาน
- นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
125 จัดซื้อครุภัณฑ์
- เพื่อให้มีอุปกรณ์ห้องประกอบ
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ห้องประกอบอาหาร
อาหาร เพื่อประกอบอาหาร
ห้องประกอบอาหาร ดังนี้
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ให้นักเรียน ครู และคณะศึกษาดูงาน 1.ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
จานวน 1 ตู้
อาเภอบ่อทอง
- เพื่อให้นักเรียน ครู และคณะศึกษา (ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ดูงาน ได้รับประทานอาหารที่สะอาด มำตรฐำนครุภัณฑ์)
ถูกสุขลักษณะ
2.ถังต้มน้าไฟฟ้า มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ความจุถัง 10 ลิตร ตัวถังผลิตจาก
สแตนเลสทั้งชุด ไม่มีรอยต่อ
ฮีตเตอร์และก๊อกผลิตจาก
สแตนเลส ทนอุณหภูมิได้ 200
องศาเซลเซียส จานวน 2 ใบ
3.อ่างอุ่นอาหาร มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ผลิตจากสแตนเลส ตัวอ่างอุ่น
ถอดล้างทาความสะอาดได้
ขนาด 35.00 x 50.00 x 40.00
เซนติเมตร จานวน 5 ใบ
4.เตาแก๊สหัวเดียวพร้อมขาตั้ง
จานวน 4 ตัว
5.ตู้เก็บของแบบกระจกบานเลื่อน
ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x
45.70 x 183.00 เซนติเมตร
จานวน 5 ตู้
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6.ตู้แช่ขาสูงมีบานพับพร้อมมือจับ
ความจุ 150 ลิตร จานวน 2 ตู้
7.โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า
110.00 x 70.00 x 75.00
เซนติเมตร จานวน 8 ตัว
8.ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 115.00 x
50.00 x 150.00 เซนติเมตร
จานวน 4 ตัว
9.อ่างซิงค์สแตนเลส
ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x
150.00 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
10.เครื่องปั่นผสมอาหาร
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ โถปั่น 1.5 ลิตร มีโถสาหรับ
บดอาหารแห้ง/แข็ง กาลังไฟฟ้า
300 วัตต์ จานวน 4 เครื่อง
11.วัสดุห้องประกอบอาหาร เช่น
แก้วชา, แก้วกาแฟ, ช้อนส้อม,
จาน, มีด, กระทะ, กะละมัง ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))
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สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
กศ.
การสอนวิชาดนตรี
- มีอุปกรณ์ไว้ใช้งาน
ของโรงเรียน ชุมชน และ
ใช้ในการแข่งขันทักษะดนตรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
126 พัฒนาวงดนตรีสากล
- เพื่อพัฒนาวงดนตรีสากล
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
กลุ่มสาระศิลปะ ให้มีอุปกรณ์
พัฒนาวงดนตรีสากล ดังนี้
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
การเรียนการสอน และฝึกซ้อมพัฒนา 1.คีย์บอร์ด มีคุณลักษณะ
อาเภอบ่อทอง
ให้วงดนตรีสากลมีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มากยิ่งขึ้น
มีจานวนแป้นคีย์ 61 แป้น
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผลิตผลงาน ระบบเสียงเป็นแบบ AWM
ทางดนตรีให้แก่สถาบัน
Stereo Sampling Polyphonic
และองค์กรอื่นๆ
120 โน้ต มีระบบ Multi Finger
ตั้งค่าเสียงได้ 165 เสียง
จานวน 2 เครื่อง
2.กีตาร์ไฟฟ้า มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มีช่องแบ่งเสียง 20 ช่อง
เครื่องรับสัญญาณเสียง (Pick up)
2 ตัว มีปุ่มปรับความดัง - เบา และ
ทุ้ม - แหลม จานวน 4 ตัว
3.กีตาร์เบสไฟฟ้า มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มีช่องแบ่งเสียง 20 ช่อง
เครื่องรับสัญญาณเสียง (Pick up)
2 ตัว มีปุ่มปรับความดัง - เบา
และความทุ้ม - แหลมของเสียง
จานวน 3 ตัว
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.กีตาร์โปร่ง มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
มีช่องแบ่งเสียง 20 ช่อง
จานวน 17 ตัว
5.กีตาร์โปร่งไฟฟ้า มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
มีช่องแบ่งเสียง 20 ช่อง
จานวน 8 ตัว
6.กลองชุด คุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้
กลองใหญ่ 1 ใบ กลองฟลอร์ทอม
1 ใบ กลองทอม - ทอม 2 ใบ
กลองสแนร์ 1 ใบ ฉาบใหญ่ 2 ฝา
และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น
ขาตั้ง, ไม้กลอง, เก้าอี้สาหรับ
กลองชุด, อุปกรณ์สาหรับ
ปรับแต่งเสียง ฯลฯ จานวน 2 ชุด
7.มัลติเอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้า
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ปุ่มเหยียบแบบ multi - FX
จานวนเอฟเฟคไม่น้อยกว่า 44
เอฟเฟค มีจอ LCD หรือ LED
จานวน 3 เครื่อง

127 ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
สู่มืออาชีพ (ครุภัณฑ์ห้องเรียน
E - SPORT)
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดง - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ทักษะความสามารถทางกีฬาอีสปอร์ต ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
บนพื้นฐานการพัฒนาทักษะ
สู่มืออาชีพ ดังนี้
ทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
และความสัมพันธ์
2.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 5 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8.มัลติเอฟเฟคกีตาร์เบสไฟฟ้า
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ความถี่ Sampling 44.1
kHz ค่าแปลง AD/DA ที่ 24 บิท
มีระบบ AF เอฟเฟคในตัว
ไม่น้อยกว่า 90 แบบ
จานวน 2 เครื่อง
9.ราวเบลล์ จานวนไม่น้อยกว่า
36 บาร์ จานวน 1 ชุด
10.คาวเบลไฟเบอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
จานวน 2 อัน
11.ขาตั้งโน้ตเพลง จานวน 20 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ความสามารถด้านการสื่อสาร
การคิด การแก้ไขปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต การทางาน
เป็นทีม และการใช้เทคโนโลยี
อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเอง

กศ.
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โดยใช้กระบวนการทาง
เทคโนโลยีและนาไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจาวัน
หรือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
ที่สร้างมูลค่าได้
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
สาคัญตามหลักสูตรการศึกษา
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
ขั้นพื้นฐาน อันประกอบด้วย
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง
ความสามารถด้านการสื่อสาร
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
การคิด การแก้ไขปัญหา
(Access Point) แบบที่ 1
การใช้ทักษะชีวิต การทางานเป็นทีม จานวน 2 เครื่อง
และการใช้เทคโนโลยี
5.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
6.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 75 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
7.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 4 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8.เครื่องคอมพิวเตอร์ e - sport
Gaming มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
6 แกนหลัก, ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน 3.2 GHz,
หน่วยความจาหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 ขนาด 16 GB
ความเร็ว Bus ไม่น้อยกว่า 2666
MHz, มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพ โดยเป็นแผงวงจร
เพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก จานวน 20 เครื่อง
9.เครื่อง All In One VR
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ความละเอียดระดับ 1832 x
1920 พิกเซล ต่อสายตาแต่ละข้าง
หน่วยความจาขนาด 6 GB
แหล่งเก็บข้อมูลภายใน
ขนาด 64 GB จานวน 10 ชุด
10.โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้
Gaming จานวน 20 ชุด
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
โต๊ะ ขนาด 60.00 x 120.00 x
75.00 เซนติเมตร, มีรีโมทไร้สาย
สาหรับปรับแสงไฟ LED,
มีช่องสาหรับจัดการสายเคเบิล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เก้าอี้ รองรับน้าหนักได้ 150
กิโลกรัม, พนักพิงปรับเอนได้
155 องศา, ปรับความสูง
ของเก้าอี้ได้ 8.00 เซนติเมตร
11.โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้
จานวน 6 ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ที่กาหนด ดังนี้
โต๊ะ ขนาด 120.00 x 50.00
เซนติเมตร
เก้าอี้ สามารถปรับระดับ
เพิ่มความสูงได้
12.ตู้ Wall Rack 6U
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาด 56.00 x 66.00 x
46.00 เซนติเมตร, ประตูมีกุญแจ
สาหรับล็อค, ฝาด้านข้างสามารถ
ถอดเข้าออกได้ จานวน 1 ตู้
13.อุปกรณ์สาหรับเดินระบบ
เครือข่ายพร้อมค่าแรงติดตั้ง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์)
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336,900
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพิเศษ
อย่างมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
128 จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องเรียน - เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน
- จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องเรียน
ภาษาต่างประเทศ
ที่มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์
ภาษาต่างประเทศ ดังนี้
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
อาเภอบ่อทอง
จัดการการจัดการเรียนการสอน
สาหรับงานประมวลผล
ภาษาต่างประเทศ
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
- เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
ภายในโรงเรียน สามารถจัด
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
การเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนอย่างสูงสุด
2.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล
ขนาด 70 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 2 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
4.โต๊ะเลคเชอร์แบบมีเบาะ
สาหรับนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า
69.00 x 80.00 x 75.00
เซนติเมตร จานวน 35 ตัว

129 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม
สัจจาภิมณฑ์
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อให้งานวิชาการ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
มีความพร้อมในการบริการ
แก่นักเรียน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและมีความพร้อม
ในบริเวณโรงเรียน

- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม
สัจจาภิมณฑ์ ดังนี้
1.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
ประกอบด้วย
1.1 เครื่องควบคุมไมค์ประชุม
แบบไร้สาย มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มี LCD display ง่ายต่อการใช้งาน
ใช้คลื่นแบบ UHF803.3 - 805.5
MHz ในระยะ 60.00 เมตร
ใช้งานร่วมกันได้ 50 ไมค์
จานวน 1 เครื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5.โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ตาข่าย
จานวน 1 ชุด
6.ตู้โชว์บานกระจก
สาหรับเก็บสื่อ / อุปกรณ์
การจัดการเรียนรู้
ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x
30.00 x 200.00 เซนติเมตร
จานวน 6 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

- โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ที่มีประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์
เรื่องรวมและกิจกรรมต่างๆ
ให้กับนักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรม
สาหรับนักเรียนต่อไป

กศ.

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 152 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1.2 ไมค์ประชุมแบบไร้สาย
สาหรับผู้ร่วมประชุม จานวน 21 ตัว
และสาหรับประธาน จานวน 1 ตัว
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ สามารถใช้ได้ต่อชุด 20 ตัว
สามารถเพิ่มไมค์ได้ 50 ตัว
โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริม
สั่งปิดที่ชุดควบคุมได้
เมื่อปิดการประชุม ไมค์ประธาน
และไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมจะปิดเอง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
เครื่องชาร์จถ่าน, ถ่านชาร์จ,
รวมถึงค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง
ฯลฯ
2.ชุดโต๊ะประชุมรูปตัวยู
ขนาด 20 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
570.00 x 270.00 x 75.00
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
3.เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม
ขนาดไม่น้อยกว่า 55.00 x 60.00 x
90.00 เซนติเมตร จานวน 60 ตัว
4.ติดม่านห้องประชุม ดังนี้
- ขนาด 4.17 x 1.70 เมตร
จานวน 1 ชุด

130 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่องานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อให้งานวิชาการ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
มีความพร้อมในการบริการ
แก่นักเรียน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์
สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและมีความพร้อม
ในบริเวณโรงเรียน

- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่องานประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1.เครื่องขยายเสียง มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่า ดังนี้
1.1 Class - TD ขนาด 1,600 วัตต์
มีกาลังขยายเสียงที่ 8 โอห์ม
1,600 วัตต์ ต่อชาแนล
จานวน 2 เครื่อง
1.2 Class - H ขนาด 1,000 วัตต์
มีกาลังขยายเสียงที่ 8 โอห์ม
1,000 วัตต์ ต่อชาแนล
จานวน 4 เครื่อง

2566

2567

งบประมาณ
2568

1,268,000

-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนมีระบบ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ที่มีประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์
เรื่องรวมและกิจกรรมต่างๆ
ให้กับนักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรม
สาหรับนักเรียนต่อไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 153 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาด 4.20 x 1.70 เมตร
จานวน 2 ชุด
- ขนาด 0.89 x 2.10 เมตร
จานวน 1 ชุด
- ขนาด 1.90 x 2.10 เมตร
จานวน 1 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์)

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 154 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2.เครื่องผสมเสียง มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
มิกเซอร์ดิจิตอล 32 ช่องสัญญาณ
16 มิกซ์, เฟดเดอร์ 100 มิลลิเมตร,
สามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์
แบบไร้สายได้ จานวน 1 เครื่อง
3.ครอสแยกเสียงแบบดิจิตอล
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ มีช่อง inputs 2 ช่อง,
มีช่อง outputs 4 ช่อง, รองรับ
การเชื่อมต่อแบบ USB
หรือ RS485 จานวน 1 เครื่อง
4.ตู้ลาโพงชนิดความถี่สูง
แบบแขวนต่อเรียงต่อกัน
เป็นแนวตั้ง 2 ทาง
ขนาด 12 นิ้ว พร้อมชุดแขวน
จานวน 8 ใบ
5.ตู้ลาโพงชนิดความถี่สูง
ขนาด 15 นิ้ว จานวน 4 ใบ
6.ตู้ลาโพงมอนิเตอร์
ขนาด 15 นิ้ว จานวน 4 ใบ
7.ตู้ลาโพงชนิดความถี่ต่า
ขนาด 18 นิ้ว จานวน 8 ใบ

2566
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งบประมาณ
2568
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2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 155 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8.เครื่องปรับความถี่ของเสียง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ อีควอไลเซอร์กราฟฟิก
31 แบนด์ค,ู่ พารากราฟเสมือน
31 แบนด์ค,ู่ ค่าความผิดพลาด
น้อยกว่า 0.05% จานวน 1 เครื่อง
9.ตู้แร็คเก็บเครื่องขยายเสียง
16U ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 ใบ
10.เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
ขนาด 1,600 วัตต์ กระแสไฟ
ขาออก 7 แอมป์, จอแสดงสถานะ
การทางานแบบ LED, ช่อง USB
Output 5 โวลต์ / 3.4 แอมป์
จานวน 1 เครื่อง
11.อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อควบคุม
ระยะไกล สาหรับเครื่องผสมเสียง
แบบดิจิตอล 32 ช่อง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ หน้าจอ 12.90 นิ้ว,
ความละเอียด 2048 x 2732
พิกเซล, หน่วยความจา 128 GB
จานวน 1 เครื่อง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
รวมค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง
จานวน 1 งาน และค่าวัสดุปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่องาน
ประชาสัมพันธ์ เช่น ไมโครโฟน,
ขาตั้งไมโครโฟน, สายสัญญาณ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์)
- เพื่อให้โรงเรียนมีครุภัณฑ์
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ศักยภาพการจัดกิจกรรม
จัดการการจัดการเรียนการสอน
การเรียนการสอน ดังนี้
- เพื่อให้งานการจัดการเรียนการสอน 1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)
นักเรียนมีครุภัณฑ์สาหรับเตรียม
แบบ Smart TV
ความพร้อมแหล่งเรียนรู้
ระดับความละเอียดจอภาพ
ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาด 65 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง
2.เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000
บีทียู จานวน 4 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริม
ศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมพิเศษ
อย่างมีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กศ.

~ 156 ~

131 จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
อาเภอบ่อทอง
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ตัวชี้วัด
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 157 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3.โต๊ะเหล็กครู ขนาดไม่น้อยกว่า
4.50 ฟุต พร้อมเก้าอี้ตาข่าย
จานวน 7 ชุด
4.เก้าอี้เลคเชอร์แบบมีเบาะ
ขนาดไม่น้อยกว่า 69.00 x
80.00 x 75.00 เซนติเมตร
จานวน 60 ตัว
5.ตู้โชว์ไม้บานกระจก
ขนาดไม่น้อยกว่า 130.00 x
70.00 x 30.00 เซนติเมตร
จานวน 3 ตู้
6.เครื่องเคลือบเอกสาร A3
จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์)

2566
2,577,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีห้องเรียน
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
- โรงเรียนมีห้องเรียน
เหมาะสมต่อการเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
School online ที่ครู
และนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้
ทุกที่ ทุกเวลา เป็นมาตรฐาน
การเรียนการสอนที่จะเป็น
แหล่งการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และนักเรียน
สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ในรายวิชาต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 158 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
132 อุดหนุนโรงเรียนบ่อทองวงษ์- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- สนับสนุนงบประมาณให้
จันทร์วิทยา
และประสิทธิผลในการจัดการเรียน โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง การสอนในสถานการณ์ต่างๆ
สาหรับพัฒนาห้องเรียน
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย
(1) โครงการพัฒนาห้องเรียน
ให้แก่ครูผู้สอนให้มีสื่อเทคโนโลยี
สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
และโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย
ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยสู่มาตรฐาน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
สากลเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยดาเนินการ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
(Eastern Economic Corridor : EEC)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์,
EEC)
เครื่องสารองไฟฟ้า, งานติดตั้ง
เดินสายสัญญาณเข้าระบบ
และทดสอบระบบ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยำ)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 5,500 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
2,582,500 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.28844, 101.42153

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในเขตชุมชนให้มีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จานวน 3 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 541,800 บำท
โรงเรียนสมทบ 90,300 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลบ่อทอง)

1,543,300

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

451,500

451,500

451,500

451,500

451,500

2566

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวัสดุ
ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้
จากการได้ปฏิบัติจริง กับสื่อ
คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้
- ครูและบุคลากรมีแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มเติม มีสื่อและ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 159 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
133 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง - เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง
ในการใช้งานและการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
จานวน 2 โครงการ
เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย
สาหรับจัดหาคอมพิวเตอร์
(1) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อการศึกษา โดยดาเนินการ
เพื่อการศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสาหรับ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
ความเข้าใจในการใช้งานและพัฒนา ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
ทักษะของนักเรียนให้เท่าเทียม
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
หรือมากกว่าบุคคลทั่วไปเพื่อรองรับ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์,
การเข้ามาของ EEC
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เครื่องสารองไฟฟ้า, โต๊ะ + เก้าอี้ ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลบ่อทอง)
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 10,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 1,553,300 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.28168, 101.43366

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
- การบริหารจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ
และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเขตชุมชน
ได้มาตรฐานการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของชุมชน

กศ.

2566
1,243,770

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีห้องเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- นักเรียน ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
134 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์
- เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียน
- สนับสนุนงบประมาณให้
(วันครู 2500)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์
ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน (วันครู 2500) สาหรับปรับปรุง
จานวน 2 โครงการ
มากขึ้น
อาคารเรียน (สปช. 216
(1) โครงการปรับปรุง
- เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง 46) โดยดาเนินการ
อาคารเรียน (สปช. 216
สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารฯ เป็นห้องเรียน
ปรับปรุง 46)
ให้เกิดผลดี
จานวน 4 ห้องเรียน ดังนี้
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์
1.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 16.00 เมตร
(วันครู 2500)
จานวน 2 ห้องเรียน
2.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร
จานวน 2 ห้องเรียน
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนเกำะโพธิ์
(วันครู 2500))
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 414,600 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
1,658,370 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.388847, 101.281092

135 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เกาะจันทน์ อาเภอเกาะจันทร์
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการแกนนาจัดการเรียน
สาหรับบุคคลออทิสติก
และจ้างครูสอนสาขา
ที่ขาดแคลน

- เพื่อเป็นค่าตอบแทนครู ในการ
พัฒนาเด็กที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ (บุคคลออทิสติก)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาให้นักเรียนทุกคนและ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง

- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ
วุฒิปริญญาตรี จานวน 2 อัตรา
(งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนอนุบำลเกำะจันทน์)

2566
521,370

2567
-

งบประมาณ
2568
-

301,000

301,000

301,000

2569
-

2570
-

301,000

301,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนมีห้องเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- นักเรียน ผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

~ 161 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) โครงการปรับปรุง
- เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียน
- สนับสนุนงบประมาณให้
อาคารเรียน (สปช.105/29)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน (วันครู 2500) สาหรับปรับปรุง
(วันครู 2500)
มากขึ้น
อาคารเรียน (สปช.105/29)
- เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการปรับปรุงอาคารฯ
สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นห้องเรียน ขนาดกว้าง
ให้เกิดผลดี
6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
จานวน 4 ห้องเรียน
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนเกำะโพธิ์
(วันครู 2500))
(โรงเรียนฯ สมทบ
จำนวน 173,800 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
695,170 บำท)
จุดพิกัดโครงการ
13.389463, 101.281171

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ

- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
ในการพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
(บุคคลออทิสติก)
- โรงเรียนมีการจัด
การศึกษาให้นักเรียนทุกคน
และเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษมีประสิทธิภาพ
และได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
136 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด - เพื่อดาเนินการจัดจ้างบุคลากร
- เป็นค่าจ้างครู จานวน 2 อัตรา
(ประจวบอุปถัมภ์)
เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ในสาขา
(งบประมำณทั้งสิ้น 361,200 บำท
อาเภอเกาะจันทร์
ที่ขาดแคลนตามภารกิจและ
โรงเรียนสมทบ 60,200 บำท)
จานวน 1 โครงการ
ความจาเป็น
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
(1) โครงการจ้างครูเชี่ยวชาญ
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้ำนหนองชุมเห็ด
สาขาขาดแคลน
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(ประจวบอุปถัมภ์))

รวม 140 โครงกำร

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้ดีและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม
ดึงดูดความสนใจต่อการอยากเรียนรู้
ของนักเรียน

- ปรับปรุงทาสีภายนอก
อาคารเรียน ประกอบด้วย
1.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
4 ชั้น ขนาด 56.00 x 9.00 เมตร
2.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
3 ชั้น ขนาด 40.50 x 9.50 เมตร
3.งานทาสีภายนอกโรงอาหาร
ขนาด 44.00 x 24.00 เมตร
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

2567
301,000

498,000

-

-

2569
301,000

-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
301,000 - จานวน
สถานศึกษา
ที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
และมีคุณภาพ
-

300,180,740 197,512,000 197,512,000 197,512,000 197,512,000

- จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับ
การพัฒนา
ด้านอาคาร
สถานที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

- สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อยู่ในสภาพดีและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
- บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนมีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ
ต่อการอยากเรียนรู้ของนักเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.
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137 ปรับปรุงทาสีภายนอก
อาคารเรียน
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

2566
301,000

งบประมาณ
2568
301,000

2 อุดหนุนโรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 6 โครงการ
(1) โครงการจัดซื้อตูผ้ สมยา
เคมีบาบัด แบบขั้นสูง
สาหรับให้บริการผสมยา
เคมีบาบัดแก่ผปู้ ่วยโรคมะเร็ง

- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการรักษาผูป้ ่วย
- เพื่อใช้ในการให้บริการเตรียม
ยาเคมีบาบัดแก่ผปู้ ่วยโรคมะเร็ง
ปริมาณมากกว่า 200 ขนาน ต่อวัน
- เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัตงิ าน
เฉพาะทางของเภสัชกรที่ได้รับการ
รับรองโดยสมาคมเภสัชกรรม

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีสาหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตผู้ สมยา
เคมีบาบัด แบบขั้นสูง
(โรงพยำบำล สมทบ 220,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 2,200,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลมะเร็งชลบุร)ี

2566
34,002,900

2567
-

1,980,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
พยาบาลได้รับ
การสนับสนุน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพิ่มช่องทางในการเดินทาง
สามารถนาผูป้ ่วยส่งถึงมือแพทย์
ได้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน หรือความเจ็บป่วย
กระทันหัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผูป้ ่วยและประชาชน
ทั่วไป

- โรงพยาบาลสามารถให้บริการ
ผูป้ ่วยโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยา
เคมีบาบัดในภาคตะวันออก
ได้เพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรผูป้ ฏิบัตงิ าน
มีความปลอดภัยจาก
การสัมผัสสารก่อมะเร็ง
ขณะปฏิบัตงิ าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนโรงพยาบาลชลบุรี - เพื่อจัดตัง้ ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
- สนับสนุนงบประมาณให้
อาเภอเมืองชลบุรี
เมืองชลบุรี แห่งใหม่ โรงพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรีสาหรับจัดตัง้ ศูนย์
จานวน 1 โครงการ
ชลบุรี
สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี แห่งใหม่
(1) โครงการจัดตัง้ ศูนย์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี จัดการการส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก 2,170.00 ตารางเมตร
แห่งใหม่
ประชาชนในจังหวัดชลบุรี
(โรงพยำบำล สมทบ
- เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 11,334,300 บำท
และการเข้าถึงบริการได้
งบประมำณทั้งสิ้น 45,337,200 บำท)
อย่างรวดเร็ว
(ตำมแบบกระทรวงสำธำรณสุข
เลขที่ 10847)

2566
2,133,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ่วยโรคมะเร็งนรีเวชได้รับ
การรักษาถูกต้องแม่นยา
และปลอดภัย ส่งผลให้เพิ่มโอกาส
ผลการควบคุมโรคและลดอาการ
แทรกซ้อนรวมทั้งผลข้างเคียง
จากการรักษาและเป็นการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดยี ิ่งขึ้น
- บุคลากรทางการแพทย์
ด้านรังสีรักษาและอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการให้บริการ
ผูป้ ่วยโรคมะเร็ง
- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
สามารถยกระดับศักยภาพและ
ขีดความสามารถการรักษาผูป้ ่วย
โรคมะเร็งสูม่ าตรฐานสากล
เพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
ทางด้านโรคมะเร็ง แห่งเดียว
ในภาคตะวันออก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

~ 164 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) โครงการจัดซื้อ
- เพื่อให้ผปู้ ่วยโรคมะเร็งนรีเวช
- สนับสนุนงบประมาณให้
ชุดเครื่องมือสอดใส่แร่
ทุกสิทธิการรักษาเข้าถึงบริการ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีสาหรับจัดซื้อ
แบบ 3 มิติ สาหรับ
ที่มีคุณภาพ ทันเวลาและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชุดเครื่องมือ
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การบริการรักษาที่มีความต่อเนื่อง สอดใส่แร่ แบบ 3 ประกอบด้วย
การให้บริการผูป้ ่วย
- เพื่อโอกาสการรักษาผูป้ ่วย
ชุดเครื่องมือสาหรับสอดใส่แร่สาหรับ
โรคมะเร็งนรีเวชที่เข้ารับ
โรคมะเร็งนรีเวช ลดโอกาส
เทคโนโลยีฉายรังสีระยะใกล้
การรักษาด้วยการใส่แร่
เกิดผลข้างเคียงและอาการ
แบบ 3 มิติ, ชุด Appliator
แทรกซ้อนจากการรักษา
สาหรับเครื่องสอดใส่แร่
ด้วยการใส่แร่ลงได้อย่างชัดเจน
(โรงพยำบำล สมทบ 237,000 บำท
- เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
งบประมำณสิ้น 2,370,000 บำท)
ศักยภาพการให้บริการผูป้ ่วย
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรคมะเร็งให้แก่แพทย์และ
โรงพยำบำลมะเร็งชลบุร)ี
บุคลากรทางการแพทย์
ด้านรังสีรักษา เพื่อเป็นศูนย์
แห่งความเป็นเลิศทาง
ด้านโรคมะเร็ง
- เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพ
ความสามารถการรักษาผูป้ ่วย
โรคมะเร็งขององค์กรสูม่ าตรฐาน
สากล

(4) โครงการจัดซื้อ
ตูอ้ บความร้อนไฟฟ้า
(Hot air oven) สาหรับใช้
ในการอบฆ่าเชื้อ
ทาความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องแก้วที่ใช้ใน
กระบวนการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัตกิ าร

- เพื่อใช้อบฆ่าเชื้อ
ทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
เครื่องแก้ว ที่ใช้ในกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีสาหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
ตูอ้ บความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven)
มีความจุไม่น้อยกว่า 449 ลิตร
สามารถปรับอุณภูมิได้ตงั้ แต่ 5°c ฯลฯ
(โรงพยำบำล สมทบ 29,500 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 295,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลมะเร็งชลบุร)ี

2566
1,122,300

2567
-

265,500

-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ผูป้ ่วยมะเร็ง รวมทั้งผูป้ ่วยอื่น
สธ.
ที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัดชลบุรี
และภาคตะวันออก ได้รับการ
คัดกรองถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได้รับบริการในการ
ดูแลผูป้ ่วยในยุค new normal
ตามมาตรฐาน

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

- ห้องปฏิบัตกิ าร โรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรี มีตอู้ บความร้อน
ไฟฟ้า (Hot air oven) ในการ
อบฆ่าเชื้อทาความสะอาด
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว
ที่ใช้ในกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตกิ าร
ทดแทนตูเ้ ดิมที่มีอายุการใช้งาน
มานานมากกว่า 25 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 165 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(3) โครงการจัดซื้อ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ คัดกรองผูป้ ่วยให้ถูกต้อง รวดเร็ว โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีสาหรับจัดซื้อ
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ แม่นยา และเชื่อมต่อกับระบบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เชื่อมต่อ
โรงพยาบาล
สารสนเทศโรงพยาบาลโดย
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
อัตโนมัติ
ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน
- เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ชนิดสอดแขน, ระบบคัดกรองผูป้ ่วย
เก็บข้อมูล ลดความแออัดหน้าจุด อัตโนมัติ, ระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตาม
คัดกรอง
สันญาณชีพ พร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อ
- เพื่อให้สามารถตอบสนอง
สาหรับส่งข้อมูล ฯลฯ
นโยบาย smart hospital และ
(โรงพยำบำล สมทบ 124,700 บำท
ดูแลผูป้ ่วยในยุด new normal
งบประมำณทั้งสิ้น 1,247,000 บำท)
สามารถขับเคลือ่ นองค์กรไปสู่
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงพยำบำลมะเร็งชลบุร)ี

-

สธ.

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(5) โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่ง - เพื่อฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า
- สนับสนุนงบประมาณให้
ฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า
อัตโนมัตใิ นตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีสาหรับจัดซื้อ
อัตโนมัติ (Autoclave)
ก่อนส่งทาลายตามขั้นตอน
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
สาหรับใช้ในการทาให้
การกาจัดขยะติดเชื้อ
ด้วยแรงดันไอน้าอัตโนมัตขิ นาดห้องนึ่ง
ปราศจากเชื้อของสิง่ ส่งตรวจ
มีความจุไม่น้อยกว่า 54 ลิตร
และวัสดุอุปกรณ์
(โรงพยำบำล สมทบ 26,000 บำท
ในห้องปฏิบัตกิ าร
งบประมำณทั้งสิ้น 260,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลมะเร็งชลบุร)ี
- เพื่อใช้สาหรับการปั่นตกตะกอน
ในการอ่านผลหมู่เลือดของขั้นตอน
การเตรียมเลือด งานธนาคารเลือด
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

- สนับสนุนงบประมาณให้
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีสาหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องปั่น
ตกตะกอนสาหรับธนาคารเลือด
ความเร็วในการปั่นสูงสุดไม่น้อยกว่า
3,400 รอบต่อนาที ฯลฯ
(โรงพยำบำล สมทบ 13,500 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 135,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลมะเร็งชลบุร)ี

2567
-

121,500

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจที่รอทาลาย
สธ.
ตามขั้นตอนการกาจัดขยะติดเชื้อ
ได้รับการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดัน
ไอน้าอัตโนมัตกิ ่อนการส่งให้
บริษัทไปกาจัด สามารถป้องกัน
การปนเปื้อนจากเชื้อโรค
ในสิง่ แวดล้อมได้

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

- ห้องปฏิบัตกิ าร โรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรีมีเครื่องปั่น
ตกตะกอน (Blood Bank
centrifuge, serofuge)
สารองใช้ทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานมานาน
ใช้สาหรับการปั่นตกตะกอน
ในการอ่านผลหมู่เลือดของ
ขั้นตอนการเตรียมเลือด
ให้กับผูป้ ่วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สธ.
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(6) โครงการจัดซื้อเครื่องปั่น
ตกตะกอนสาหรับ
ธนาคารเลือด (Blood Bank
centrifuge, Serofuge)
สาหรับใช้ปั่นตกตะกอน
ในการเตรียมเลือดให้ผปู้ ่วย
ทางด้านธนาคารเลือด

2566
234,000

งบประมาณ
2568
-

4 อุดหนุนโรงพยาบาล
- เพื่อลดอัตราการตาย
พนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม อัตราการสูญเสีย ลดการส่งต่อ
จานวน 1 โครงการ
ไปยังโรงพยาบาลชลบุรีและ
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพ โรงพยาบาลนอกเขตบริการอื่นๆ
ในการให้บริการประชาชน - เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้
บริการของโรงพยาบาลพนัสนิคม
ให้ได้สงู ขึ้นตามมาตรฐาน

- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
พนัสนิคมสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
เครื่องให้การรักษาด้วยคลืน่ กระแทก
(Shock wave), เครื่องตรวจ
สมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต,
เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดไฟฟ้า ฯลฯ
โรงพยำบำล สมทบ 100,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 10,812,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลพนัสนิคม)

2566
497,300

10,712,000

งบประมาณ
2567
2568
497,300 497,300

-

-

2569
497,300

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
497,300 - จานวนหน่วย - อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
สธ.
บริการที่ได้รับ ในคนและสัตว์เลีย้ งลดลง
การสนับสนุน
- ไม่มีการแพร่พันธุ์เพิ่มของ
วัสดุ เวชภัณฑ์ ประชากรสุนัขและแมวจรจัด
ในการป้องกัน ในพื้นที่
ควบคุมโรค
- เรื่องร้องเรียนจากเหตุ
เดือดร้อนราคาญเนื่องจากสุนัข
และแมวจรจัดลดลง

-

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

- โรงพยาบาลสามารถให้บริการ
ในภาวะวิกฤตและภาวะทั่วไป
แก่ประชาชนในพื้นที่
อาเภอพนัสนิคมและ
อาเภอใกล้เคียง ได้เพิ่มมากขึ้น
ตามศักยภาพที่มี
- ลดการส่งต่อผูป้ ่วยไป
โรงพยาบาลชลบุรีและ
โรงพยาบาลนอกเขตบริการอื่นๆ
- ผูป้ ่วยได้รับบริการอย่าง
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน

สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 อุดหนุนสานักงานปศุสตั ว์
- เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษ
- สนับสนุนงบประมาณให้
จังหวัดชลบุรี
สุนัขบ้าในคนและสัตว์เลีย้ ง
สานักงานปศุสตั ว์สาหรับจัดหาวัสดุ/
อาเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อควบคุมการแพร่พันธุ์ของ เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
จานวน 1 โครงการ
ประชากรสุนัขและแมวจรจัด
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(1) โครงการรณรงค์ป้องกัน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และควบคุมสุนัขและแมวจรจัด
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและ - เพื่อลดปัญหาเหตุเดือดร้อน
เช่น วัคซีน, ยาสลบ, ยากล่อมประสาท,
ควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ราคาญจากสุนัขและแมวจรจัด
ยาปฎิชีวนะ ฯลฯ
จังหวัดชลบุรี
- เพื่อให้ประชาชนมีความ
(หน่วยงำนฯ สมทบ 34,000 บำท
ตระหนัก มีความเข้าใจ
งบประมำณทั้งสิ้น 531,300 บำท)
และมีความรับผิดชอบในการเลีย้ ง (รำยละเอียดตำมโครงกำร
และดูแลสุนัขและแมว
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี)

6 อุดหนุนโรงพยาบาลพานทอง
อาเภอพานทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพบริการ
ได้ตามมาตรฐาน
- เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
ในการวินิจฉัย รักษาและช่วยชีวิต
- เพื่อให้ประชาชนผูเ้ ข้ารับ
บริการสามารถเข้าถึงบริการ
ได้รวดเร็วและมีความพึงพอใจ

- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
พานทองสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก
พื้นฐาน, ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก,
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบสูญญากาศ,
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ
(โรงพยำบำล สมทบ 200,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 4,080,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลพำนทอง)

2566
6,885,000

2567
-

3,880,000

-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการรักษาด้วย
เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย
ทันท่วงที
- แพทย์ทาการรักษาได้
อย่างถูกต้องถูกโรค
- โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์
ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
ในการตรวจวินิจฉัยผูป้ ่วย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5 อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านบึง - เพื่อให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือ - สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
อาเภอบ้านบึง
แพทย์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการ
บ้านบึงสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
จานวน 1 โครงการ
ดาเนินงานรักษาพยาบาลผูป้ ่วย ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ ในเขตพื่นที่และอาเภอใกล้เคียง
เครื่องเอกซเรย์เคลือ่ นที่ดจิ ิตอล จานวน
การดาเนินงานด้าน
- เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA
การตรวจวินิจฉัยผูป้ ่วย
การตรวจวินิจฉัยผูป้ ่วยเป็นไปด้วย และเครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ด้วยคลืน่ เสียงความถี่สงู ระดับความ
- เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์
คมชัดสูง 3 หัวตรวจ จานวน 1 เครื่อง
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (โรงพยำบำล สมทบ 765,000 บำท
ในการดาเนินงานรักษาผูป้ ่วย
งบประมำณทั้งสิ้น 7,650,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลบ้ำนบึง)

-

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

- โรงพยาบาลพานทองสามารถ
ให้การรักษาผูป้ ่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
- ผูร้ ับบริการได้รับบริการที่มี
คุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย
ตามมาตรฐานบริการ
- ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

สธ.

2566
20,000,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ่วยที่มารับบริการรักษา
ได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วย
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถรับการรักษาได้ทันท่วงที
- ประชาชนในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง
ที่เข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลได้รับบริการ
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพได้มาตรฐาน
ในระดับโรงเรียนแพทย์
- โรงพยาบาลเอกชนและ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขใกล้เคียงสามารถ
ส่งต่อผูป้ ่วยมาทาการวินิจฉัย
เพิ่มเติมและให้การรักษา
พยาบาลที่ถูกต้องและต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

~ 169 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
7 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ - เพื่อให้ผรู้ ับบริการที่มารับการ
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
พระบรมราชเทวี
รักษาพยาบาล ได้รับการดูแล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ณ ศรีราชา อาเภอศรีราชา อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จานวน 1 โครงการ
มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ - เพื่อสามารถให้บริการ
ชุดปฏิบัตกิ ารแสดงผลและควบคุม
เครื่องมือแพทย์
ด้านการดูแลรักษาผูป้ ่วยฉุกเฉิน
ติดตามสัญญาณชีพ, ชุดปฏิบัติ
ที่ได้มาตรฐานสากล
ผูป้ ่วยหนัก ผูป้ ่วยผ่าตัด
การแสดงผลและควบคุมติดตาม
เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ผูป้ ่วยส่องกล้อง
สัญญาณชีพ, เครื่องช่วยหายใจ
ผูป้ ่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับเด็ก, เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้า
- เพื่อให้ผรู้ ับบริการเกิดความ
สมอง (EEG), เครื่องตรวจสมรรถภาพ
เชื่อมั่นและศรัทธา
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ฯลฯ
ในการรักษาพยาบาล
(โรงพยำบำล สมทบ 14,000 บำท
ของโรงพยาบาล
งบประมำณทั้งสิ้น 20,014,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี
ณ ศรีรำชำ)

(2) โครงการจัดตัง้ หอบาบัด - เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์
วิกฤตผูป้ ่วยหนัก (ICU)
ที่มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
และหน่วยไตเทียม
ในการให้บริการผูป้ ่วยวิกฤต
- เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
ผูป้ ่วยไตวายระยะสุดท้าย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล
รักษาผูป้ ่วยวิกฤตและผูป้ ่วยหนัก
- เพื่อลดการส่งต่อผูป้ ่วย
ไปยังโรงพยาบาลอื่น

- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
แหลมฉบัง สาหรับจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียม
ในเลือดอัตโนมัติ และระบบผลิต
น้าบริสทุ ธิ์แบบจ่ายตรง
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 หัวจ่าย
(โรงพยำบำล สมทบ 35,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 3,795,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลแหลมฉบัง)

2566
9,600,000

2567
-

3,760,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

จานวนสถาน
พยาบาลได้รับ
การสนับสนุน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ่วยและผูร้ ับบริการ
ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็วและมีคุณภาพ
- ผูป้ ่วยและผูร้ ับบริการ
ได้รับการวินิจฉัยโรคจาก
การฉายภาพรังสีการแพทย์
ที่ถูกต้อง แม่นยา
- อัตราการบาดเจ็บ
และอันตรายจากการ
ฉายภาพรังสีการแพทย์ลดลง
- อัตราการส่งต่อผูป้ ่วย
ไปยังโรงพยาบาลอื่นลดลง
- ผูป้ ่วยไตวายระยะสุดท้าย
ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมตามมาตรฐาน
- อัตราการเสียชีวิตในผูป้ ่วย
ไตวายระยะสุดท้ายลดลง
- อัตราการส่งต่อผูป้ ่วย
ไปยังโรงพยาบาลอื่นลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

~ 170 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8 อุดหนุนโรงพยาบาล
- เพื่อให้ผปู้ ่วยและผูร้ ับบริการ
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
แหลมฉบัง อาเภอศรีราชา ในเขตอาเภอศรีราชา
แหลมฉบัง สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
จานวน 2 โครงการ
ได้รับบริการที่สะดวก
ทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
(1) โครงการซื้อ
รวดเร็วและมีคุณภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
- เพื่อลดการบาดเจ็บ
แบบแขวนเพดานดิจิตอล
และอันตรายจาก
2 จอรับภาพ (DR)
การฉายภาพรังสีการแพทย์
(โรงพยำบำล สมทบ 30,000 บำท
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล
งบประมำณทั้งสิ้น 9,630,000 บำท)
รักษาผูป้ ่วยอุบัตเิ หตุ - ฉุกเฉิน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
- เพื่อลดการส่งต่อผูป้ ่วย
โรงพยำบำลแหลมฉบัง)
ไปยังโรงพยาบาลอื่น

สธ.

2566
13,206,200

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึง
บริการได้สะดวกและรวดเร็ว
- ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับ
ความพึงพอใจในการบริการ
- ประชาชนในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการดูแล
ด้านสาธารณสุขที่ครบถ้วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

~ 171 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
9 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ - เพื่อให้หอผูป้ ่วยมีอุปกรณ์
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
พระนางเจ้าสิริกิติ์
การแพทย์ที่มีคุณภาพและได้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์
กรมแพทย์ทหารเรือ
มาตรฐานด้านสาธารณสุข
ทหารเรือ สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
อาเภอสัตหีบ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
จานวน 2 โครงการ
การดูแลรักษาที่รวดเร็ว
เตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอนกันแผลกดทับ,
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ และปลอดภัย
เครื่องวัดความดันโลหิตและ
การดูแลผูป้ ่วยของหอผูป้ ่วย - เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์ที่
สัญญาณชีพอัตโนมัติ,
ทันสมัยในการปฏิบัตงิ าน
เครื่องให้สารละลาย
เกิดผลลัพธ์ที่ดใี นการดูแลผูป้ ่วย
ทางหลอดเลือดดา,
- เพื่อให้หอผูป้ ่วยมีความพร้อม กล้องส่องทางเดินหายใจสาหรับ
ปลอดภัยในการรองรับโรคติดเชื้อ ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดที ัศน์
และโรคอุบัตใิ หม่สามารถรับ
ตูอ้ บเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ
และดูแลรักษาประชาชนทุกพื้นที่ โดยอัตโนมัติ ฯลฯ
- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ (โรงพยำบำล สมทบ 1,467,415 บำท
และสร้างความพึงพอใจของ
งบประมำณทั้งสิ้น 14,673,615 บำท)
ประชาชนและผูร้ ับบริการ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์
กรมแพทย์ทหำรเรือ)

2566
18,791,100

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชนในพื้นที่สตั หีบและ
สธ.
พื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึง
การบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ครอบคลุมทุกกลุม่ การรักษา
- ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ
- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงได้รับการรักษา
พยาบาลด้วยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องมือ - เพื่อให้ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล - สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
แพทย์ประจาห้องตรวจ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯิ์
โรคฉุกเฉิน
มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
และเพียงพอสาหรับบริการ
ระบบบริการทางไกลบนรถพยาบาล,
ประชาชน สามารถรองรับการ
เครื่องตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ,
ให้บริการทางการแพทย์กับ
เครื่องตรวจอวัยวะภายใน,
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
เครื่องส่องกล่องเสียง,
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เครื่องช่วยหายใจ,
ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ
(โรงพยำบำล สมทบ 2,087,900 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 20,879,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์
กรมแพทย์ทหำรเรือ)

2566
874,500

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
พยาบาลได้รับ
การสนับสนุน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีอาคารอเนกประสงค์
สาหรับเป็น
โรงพยาบาลสนามให้บริการ
ประชาชน ในสถานการณ์
โควิค 2019
- ประชาชนลดเวลาการ
เดินทาง ลดความแออัด
ในโรงพยาบาลอาเภอ
- มีลานกิจกรรมสาหรับ
ชมรมผูส้ งู อายุ, ชมรม
ออกกาลังกายแอโรบิค,
และสาหรับผูม้ ารับบริการ
และญาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
10 อุดหนุนสานักงานสาธารณสุข - เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
จังหวัดชลบุรี
บริการทางการแพทย์
ทรงจั่ว ขนาดกว้าง 10.00 เมตร
อาเภอเมืองชลบุรี
สถานการณ์ระบาดของโรค
ยาว 20.00 เมตร
จานวน 1 โครงการ
โควิด 2019
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทาง (ตามแบบโรงพยาบาล
อเนกประสงค์
ไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลอาเภอ ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเตาถ่าน)
รพ.สต. บ้านเตาถ่าน
- เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ (หน่วยงำนฯ สมทบ 291,500 บำท
ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ นั่งพักรอรับบริการ และประกอบ งบประมำณทั้งสิ้น 1,166,000 บำท)
กิจกรรมในวันที่มีคลินิกต่าง ๆ
เช่น สันทนาการชมรมผูส้ งู อายุ,
คลินิกโรคเรื้อรัง, คลินิกเด็กดี
และชมรมออกกาลังกาย

2566
2,070,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงพยาบาลหนองใหญ่
มีครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความ
จาเป็นในการให้บริการผูป้ ่วย
ที่เพียงพอ
- ผูป้ ่วยปลอดภัยจากภาวะ
วิกฤตฉุกเฉิน
- ผูร้ ับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดความ
พึงพอใจ
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การดูแลและรักษาพยาบาล
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11 อุดหนุนโรงพยาบาล
- เพื่อให้ทางโรงพยาบาล
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
หนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่ มีเครื่องมือแพทย์เพียงพอ
หนองใหญ่สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
จานวน 3 โครงการ
มีคุณภาพแก่การรักษาพยาบาล ทางการแพทย์เครื่องถ่ายภาพรังสี
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะ
การแพทย์เครื่องถ่ายภาพ การรักษาของโรงพยาบาล
ระบบดิจิตอล ชนิด 3 มิติ
รังสีฟันทั้งปากและ
ให้สงู ขึ้น
(โรงพยำบำล สมทบ 230,000 บำท
กระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล - เพื่อใช้สาหรับถ่ายภาพรังสี
งบประมำณทั้งสิ้น 2,300,000 บำท)
ชนิดสามมิติ เพื่อสนับสนุน ระบบดิจิตอลของฟันข้อต่อ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
การรักษาและบริการ
ขากรรไกรและกระโหลกศีรษะ
โรงพยำบำลหนองใหญ่)
ทางทันตกรรมและเพื่อ
เพื่อประกอบการวินิจฉัยและ
ตอบสนองต่อความก้าวหน้า รักษาผูป้ ่วยทางทันตกรรม
ทางเทคโนโลยีการแพทย์ โดยสามารถแสดงภาพในระบบ
ในปัจจุบัน
ดิจิตอลและส่งข้อมูลไประบบ
จัดเก็บและรับส่งข้อมูลทาง
การแพทย์ผา่ นระบบเครือข่าย
ทางคอมพิวเตอร์ได้
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การดูแลรักษาพยาบาลได้อย่าง
มีคุณภาพมาตรฐาน

(3) โครงการจัดซื้อเครื่อง
ดึงหลังและดึงคออัตโนมัติ
พร้อมเตียงปรับระดับได้

- เพื่อรองรับการให้บริการ
กายภาพบาบัดแก่ประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ระยะเวลารอคอยในการรักษา
ผูร้ ับบริการกายภาพบาบัด
- เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่อง
มือเพียงพอแก่การให้บริการ

- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
หนองใหญ่สาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เครื่องดึงหลังและดึงคอ
อัตโนมัตพิ ร้อมเตียงปรับระดับได้
(โรงพยำบำล สมทบ 37,500 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 375,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลหนองใหญ่)

2566
1,070,000

2567
-

337,500

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
พยาบาลได้รับ
การสนับสนุน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงพยาบาลหนองใหญ่
มีห้องทันตกรรมที่เพียงพอกับ
จานวนทันตแพทย์ผรู้ ักษา
ในการให้บริการทางทันตกรรม
แก่ผปู้ ่วย
- ผูร้ ับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย
เกิดความพึงพอใจ
- โรงพยาบาลมีความพร้อม
ในการให้บริการในระดับแม่ข่าย
ด้านทันตกรรม
- โรงพยาบาลหนองใหญ่
มีเครื่องมือในการให้บริการ
ผูป้ ่วยที่เพียงพอ
- ผูร้ ับบริการได้รับการรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความพึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) โครงการปรับปรุงต่อเติม - เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีห้อง
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
ห้องทันตกรรม
ทันตกรรมเพียงพอต่อความ
หนองใหญ่สาหรับปรับปรุงต่อเติม
อาคารทันตกรรม
ต้องการเข้าถึงการบริการ
ห้องทันตกรรม อาคารทันตกรรม
ทางทันตกรรมในปัจจุบัน
จากเดิม 4 ห้องหัตถการ
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ
เป็น 7 ห้องหัตถการ
ผูม้ ารับบริการทางทันตกรรม
(ตามแบบศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้รับการบริการอย่างสะดวก
ที่ 6 เลขที่ 11/2564)
ทั่วถึง รวดเร็ว และพึงพอใจ
(โรงพยำบำล สมทบ 359,000 บำท
- เพื่อให้มีห้องรักษาบริการทาง งบประมำณทั้งสิ้น 1,429,000 บำท)
ทันตกรรมเพียงพอกับจานวนผูใ้ ห้
บริการรักษาทางทันตกรรม

(2) โครงการปรับปรุงอาคาร - เพื่อให้มีห้องคลอดที่พร้อมให้
ผ่าตัดเป็นอาคารสูตกิ รรม บริการผูป้ ่วยได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
- เพื่อให้สามารถบริการผูป้ ่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
ลดการแพร่กระจายเชื้อ

- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
บ่อทองสาหรับปรับปรุงอาคารผ่าตัด
เป็นอาคารสูตกิ รรม โดยดาเนินการ
ในส่วนงานโครงสร้าง, งานฝ้าเพดาน
งานสถาปัตยกรรม, งานครุภัณฑ์ ฯลฯ
(ตามแบบเลขที่ 1149
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร)ี
(โรงพยำบำล สมทบ 300,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 1,200,000 บำท)

2566
7,326,000

2567
-

900,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครุภัณฑ์การแพทย์เพียงพอ
ต่อการให้บริการประชาชน
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
- ประชาชนผูม้ ารับบริการ
มีความพึงพอใจ

- จานวนสถาน - โรงพยาบาลมีห้องคลอด
พยาบาลได้รับ ที่พร้อมให้บริการสาหรับผูป้ ่วย
การสนับสนุน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
เพื่อยกระดับ
มีความเป็นสัดส่วน
คุณภาพองค์กร - สามารถให้บริการผูป้ ่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว
ลดการแพร่กระจายเชื้อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
12 อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง - เพื่อให้มีครุภัณฑ์การแพทย์ที่
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
อาเภอบ่อทอง
จาเป็นเพียงพอต่อความต้องการ บ่อทองสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
จานวน 2 โครงการ
ให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า
ทางการแพทย์
ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล
เพื่อพัฒนาระบบบริการผูป้ ่วย ได้มาตรฐาน และมีความพึงพอใจ 1 จอรับภาพ และเครื่องช่วย
ในการบริการ
กระบวนการปั๊มและคืนชีพผูป้ ่วย
(โรงพยำบำล สมทบ 74,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 7,400,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลบ่อทอง)

(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรค
ประสิทธิภาพในการบริการ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
คลินิกกายภาพบาบัด
ระบบประสาทได้มารักษา
ที่โรงพยาบาลเกาะสีชัง
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีเครื่องมือที่ใช้รักษา
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อลดภาระการเดินทางและ
ภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ ่วยที่ตอ้ ง
ไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัด

- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
เกาะสีชังสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เครื่องกระตุน้ กล้ามเนื้อ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์
(โรงพยำบำล สมทบ 13,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 260,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลเกำะสีชัง)

2566
148,500

2567
-

247,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลเกิดความสะดวก
และประทับใจการบริการ
เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่เพียงพอ
และพร้อมใช้งาน ส่งผลให้เกิด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ผูป้ ่วย ลดระยะเวลารอคอย
ในการรักษา รวมถึงเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบัตงิ านมีอุปกรณ์
การใช้งานที่เพียงพอ

- ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับโรคระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ระบบประสาท
ได้มารักษาที่โรงพยาบาล
เกาะสีชัง
- การบริการและรักษา
ทางกายภาพบาบัดเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
ในตัวจังหวัดมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

สธ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
13 อุดหนุนโรงพยาบาลเกาะสีชัง - เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
อาเภอเกาะสีชัง
ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อ
เกาะสีชังสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
จานวน 3 โครงการ
ผูม้ ารับบริการในหน่วยงานต่าง ๆ ทางการแพทย์ ประกอบด้วย
(1) โครงการการจัดหา
- เพื่อให้ผรู้ ับบริการเกิดความ
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ, โต๊ะคร่อมเตียง Overbed,
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
สะดวกในการรับบริการ
เพื่อสนับสนุนระบบบริการ
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
สุขภาพแผนกผูป้ ่วยนอก
อัตโนมัตชิ นิดพกพา
ผูป้ ่วยใน และบริการปฐมภูมิ
(โรงพยำบำล สมทบ 16,500 บำท
และองค์รวม
งบประมำณทั้งสิ้น 165,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลเกำะสีชัง)

รวม 25 โครงกำร

2566
80,750

2567
-

140,245,050 497,300

งบประมาณ
2568
-

497,300

2569
-

2570
-

497,300

497,300

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
บริการทาง
การแพทย์
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผูป้ ่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจได้รับการส่งต่อ
ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และเจ้าหน้าที่สามารถดูแล
คนไข้ได้อย่างเต็มที่และ
เต็มความสามารถ อีกทั้งยัง
สร้างความมั่นใจให้กับผูม้ า
รับบริการที่เป็นประชาชน
ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ด้านการรักษาและการส่งต่อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.

~ 178 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ - เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล
ทางการแพทย์
ทางการแพทย์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ เกาะสีชังสาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งต่อผูป้ ่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือ
การส่งต่อทางทะเล
ทางทะเล
ระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน
ของผูป้ ่วยวิกฤตฉุกเฉิน
(Oxylator) ประกอบด้วย
เครื่องช่วยเหลือระบบหายใจ
แบบฉุกเฉิน, ท่อนาแก๊สช่วยหายใจ ฯลฯ
(โรงพยำบำล สมทบ 4,250 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 85,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงพยำบำลเกำะสีชัง)

รวม 1 โครงกำร

2566
992,200

2567

งบประมาณ
2568

-

-

-

-

992,200

-

-

-

-

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
สถานศีกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้
กส.
ด้านการฝึกพูดให้กับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- มีสถานที่พร้อม
ในด้านการฝึกพูด สื่อ
และสิ่งอานวยความสะดวก
แก่นักเรียนภายในโรงเรียน
ได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินสามารถสื่อสาร
เบื้องต้นกับบุคคลทั่วไป
ในสังคมได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 179 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษา - เพื่อส่งเสริมการศึกษา
- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
จังหวัดชลบุรี
และพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โสตศึกษาสาหรับพัฒนาห้องฝึกพูด
อาเภอเมืองชลบุรี
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในด้าน
โดยดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
จานวน 1 โครงการ
การฝึกพูดให้สามารถ
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,
(1) โครงการพัฒนา
ดารงชีวิตและสื่อสารกับบุคคลอื่น เครื่องปรับอากาศ, ชุดโปรแกรม
ห้องฝึกพูด
ในสังคมได้ สร้างความเสมอภาค ฝึกพูดด้วยระบบคอมพิวเตอร์,
โรงเรียนโสตศึกษา
ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาห้องฝึกพูด
จังหวัดชลบุรี ตาบลแสนสุข - เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความ ฯลฯ
อาเภอเมืองชลบุรี
พร้อมในด้านห้องฝึกพูด
(โรงเรียน สมทบ 5,000 บำท
สื่อ และสิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งสิ้น 997,200 บำท)
แก่นักเรียนภายในโรงเรียน
(รำยละเอียดตำมโครงกำรของ
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดชลบุรี)
- เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
สามารถสื่อสารเบื้องต้น
กับบุคคลทั่วไปในสังคมได้

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

2 อุดหนุนวัดหนองรี
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ตาบลหนองรี อาเภอเมืองชลบุรี ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ
- เพื่อให้มสี ถานที่ประกอบกิจกรรม
ของภาครัฐและเอกชน

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหนองรี สาหรับบูรณะอุโบสถ
ประกอบด้วย
1.งานสถาปัตยกรรม
2.งานฝาผนัง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองรี)

2566
1,000,000

2567
-

1,000,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
สังฆกรรมของสงฆ์
และพุทธศาสนิกชน
- วัดมีสถานที่ในการทาบุญ
ในวันพระสาคัญทาง
พุทธศาสนา การจัดงานกฐิน
ผ้าป่า และจัดงานบรรพชา
อุปสมบท
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐ
และเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนวัดอ่างศิลา
- เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมืองชลบุรี ของสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน
วัดอ่างศิลา สาหรับบูรณะ
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อเป็นสถานที่ในการทาบุญ
ศาลาการเปรียญในส่วนของ
(1) โครงการบูรณะ
ในวันพระสาคัญทางพุทธศาสนา
งานหลังคา
ศาลาการเปรียญ
การจัดงานกฐิน ผ้าป่า และจัดงาน (รำยละเอียดตำมโครงกำร
บรรพชาอุปสมบท
วัดอ่ำงศิลำ)

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 อุดหนุนวัดแจ้งเจริญดอน
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
วัดแจ้งเจริญดอน สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
ของพระสงฆ์และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวก
1.งานโครงสร้าง
อเนกประสงค์
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม 2.งานสถาปัตยกรรม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดแจ้งเจริญดอน)

- เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณี - สนับสนุนงบประมาณให้
งานบุญต่างๆ
วัดท้องคุ้ง สาหรับก่อสร้าง
- เพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่น ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้างหลังคา
พร้อมมุงแผ่นเมทัลชีท
2.งานฝ้าตาข่ายกันนก
3.งานแฟลชชิ่ง
4.งานรางน้าแสตนเลสหนา 1 มม.
5.งานทาสีโครงเหล็ก
6.ค่าดาเนินการ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดท้องคุง้ )

2567
-

1,000,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- วัดมีสถานที่ประกอบกิจกรรม
กศ.
ทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวย
ความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่จัดงานประเพณี
งานบุญต่างๆ
- วัดมีสถานที่ในการบริการ
ประชาชนในท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กศ.
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4 อุดหนุนวัดท้องคุ้ง ตาบลนาป่า
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

2566
1,000,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
5 อุดหนุนวัดไตรรัตน์วนาราม
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
วัดไตรรัตน์วนาราม สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
ของพระสงฆ์และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวก
1.งานโครงหลังคา - หลังคา
อเนกประสงค์
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม 2.งานพื้นตกแต่ง
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดไตรรัตน์วนำรำม)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- วัดมีสถานที่ประกอบกิจกรรม
กศ.
ทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวย
ความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเซิดสาราญ สาหรับบูรณะวิหาร
พระพุทธเชียงแสน ประกอบด้วย
1.งานโครงหลังคา - หลังคา
2.งานพื้นตกแต่ง
3.งานผนัง - ผนังตกแต่ง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเซิดสำรำญ)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมและประเพณีตา่ งๆ

กศ.

7 อุดหนุนวัดทุ่งขวาง ตาบลทุ่งขวาง
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดทุ่งขวาง สาหรับบูรณะอุโบสถ
ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้าง
2.งานโครงหลังคา - หลังคา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดทุ่งขวำง)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- วัดมีสถานที่อานวย
ความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

- เพื่อให้เป็นสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
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6 อุดหนุนวัดเซิดสาราญ
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
ตาบลบ้านเซิด อาเภอพนัสนิคม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
จานวน 1 โครงการ
ของพระสงฆ์และประชาชน
(1) โครงการบูรณะวิหาร
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
พระพุทธเชียงแสน
กิจกรรมและประเพณีตา่ งๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8 อุดหนุนวัดสาเภา
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดสาเภา สาหรับบูรณะอุโบสถ
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ในส่วนของงานโครงสร้าง
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ
- เพื่ออานวยความสะดวก
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม วัดสำเภำ)
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวย
ความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ของภาครัฐและเอกชน

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหน้าพระธาตุ สาหรับก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ในส่วนของ
งานฝ้าเพดาน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหน้ำพระธำตุ)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
เอกชน

กศ.

10 อุดหนุนวัดหนองเม็ก
ตาบลหนองเหียง
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของประชาชน
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมในวันสาคัญต่างๆ
ทางพระพุทธศาสนา

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหนองเม็ก สาหรับก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ในส่วนของ
งานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองเม็ก)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม ในวันสาคัญต่างๆ
ทางพระพุทธศาสนา

กศ.

~ 183 ~

9 อุดหนุนวัดหน้าพระธาตุ
ตาบลหน้าพระธาตุ
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
11 อุดหนุนวัดหนองไทร
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดหนองไทร สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ในส่วนของ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม งานโครงสร้าง
อเนกประสงค์
ของภาครัฐและเอกชน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองไทร)

- เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ชั้น
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลามและประชาชน
ทั่วไป
- เพื่อให้การอานวยความสะดวก
ในการประกอบศาสนกิจ
สาหรับชุมชนมุสลิม
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ของภาครัฐและภาคเอกชน

- สนับสนุนงบประมาณให้
มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ สาหรับก่อสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ประกอบด้วย
1.งานหลังคา
2.งานพื้นผิวและผนัง
3.งานประตูหน้าต่าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดนูรุลฺฮิดำยะห์ )

2567
-

500,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
เอกชน

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- มัสยิดมีการอานวยความ
สะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจสาหรับชุมชนมุสลิม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 184 ~

12 อุดหนุนมัสยิดนูรุลฮิดายะห์
ตาบลหมอนนาง
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
13 อุดหนุนมัสยิดดารุสซิดดีกีน
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลนาวังหิน อาเภอพนัสนิคม ศาสนกิจของชาวมุสลิม
มัสยิดดารุสซิดดีกีน สาหรับต่อเติม
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดอบรม อาคารมัสยิด ประกอบด้วย
(1) โครงการต่อเติมอาคารมัสยิด คุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวมุสลิม
1.งานสถาปัตยกรรม
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
2.งานประตู - หน้าต่าง
จัดกิจกรรมทางศาสนา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กิจกรรมสาหรับชุมชนหมู่บ้าน
มัสยิดดำรุสซิดดีกนี )

- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชั้นเดียว
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ของภาครัฐและภาคเอกชน

- สนับสนุนงบประมาณให้
มัสยิดอัล - อิตติฟากียะห์
สาหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
3.งานหลังคา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดอัล - อิตติฟำกียะห์

2567
-

500,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สัปบุรุษที่มาประกอบ
ศาสนกิจ และขอใช้สถานที่
มีความสะดวกและพึงพอใจ
- มัสยิดมีสถานที่ใช้ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาเพียงพอ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเหมาะสมสาหรับรองรับ
สัปบุรุษที่มาประกอบ
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 185 ~

14 อุดหนุนมัสยิดอัล - อิตติฟากียะห์
ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ชั้นเดียว

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
15 อุดหนุนมัสยิดอัลฮุซนา
- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหนองเหียง
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม มัสยิดอัลฮุซนา สาหรับก่อสร้าง
อาเภอพนัสนิคม
ทางศาสนาอิสลาม
อาคารอเนกประสงค์
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคา
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
ของภาครัฐและภาคเอกชน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
อเนกประสงค์
มัสยิดอัลฮุซนำ)

- เพื่อให้มีอาคารที่เอื้อประโยชน์
แก่สปั บุรุษได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม
- เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมของชาวมุสลิม และรองรับ
การอบรมอย่างเพียงพอ

- สนับสนุนงบประมาณให้
มัสยิดดารุสซอลีฮนี สาหรับก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.งานสี
2.งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิคผิวมัน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดดำรุสซอลีฮีน)

2567
-

500,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

- มีอาคารที่เอื้อประโยชน์
แก่สปั บุรุษได้เข้ามาใช้เป็น
สถานที่ประกอบศาสนกิจ
ของชาวมุสลิม
- มีสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมของชาวมุสลิม
และรองรับผูเ้ ข้าอบรม
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 186 ~

16 อุดหนุนมัสยิดดารุสซอลีฮนี
ตาบลหนองเหียง
อาเภอพนัสนิคม
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
17 อุดหนุนมัสยิดฮีดาย่าตุล้ มุสลีมีน - เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหนองเหียง
ทางศาสนาอิสลาม
มัสยิดฮีดาย่าตุล้ มุสลีมีน
อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม สาหรับปรับปรุงซ่อมแซม
จานวน 1 โครงการ
ของภาครัฐและภาคเอกชน
และขยายมัสยิด
(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ในส่วนของงานปูกระเบื้อง
และขยายมัสยิด
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดฮีดำย่ำตุ้ลมุสลีมีน )

- เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบ
พิธีทางศาสนาของประชาชนชาวพุทธ
และรองรับพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์
ประชาชนชาวพุทธผูเ้ ข้ารับการอบรม
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้มีอาคารที่สามารถรองรับ
การจัดอบรม และการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาได้

- สนับสนุนงบประมาณให้
2,000,000
มูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี
สาหรับปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
มูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี
ประกอบด้วย
1.งานพื้น
2.งานฝ้าเพดาน
3.งานหลังคา
4.งานประตู - หน้าต่าง
5.งานสุขภัณฑ์
6.งานสี
7.งานเบ็ดเตล็ด
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มูลนิธิพทุ ธมณฑลชลบุรี )
(มูลนิธิฯ สมทบ
จำนวน 2,640,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น
จำนวน 4,640,000 บำท)

2567
-

2569
-

2570
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

- มีสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมของชาวพุทธ
และรองรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
อย่างเพียงพอ
- มีอาคารที่สามารถรองรับ
การจัดอบรมและจัดกิจกรรม
ทางศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 187 ~

18 อุดหนุนมูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี
ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
19 อุดหนุนวัดตาลดาผดุงราษฎร์
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
วัดตาลดาผดุงราษฎร์ สาหรับบูรณะ
และประชาชน
จานวน 1 โครงการ
ศาลาการเปรียญ ประกอบด้วย
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม 1.งานโครงสร้าง
(1) โครงการบูรณะศาลา
ของภาครัฐและเอกชน
การเปรียญ
2.งานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดตำลดำผดุงรำษฎร์)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
เอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหนองเขิน สาหรับบูรณะ
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองเขิน)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

21 อุดหนุนวัดเขาแรต
ตาบลมาบไผ่ อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะ
ศาลาอเนกประสงค์

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเขาแรต สาหรับบูรณะ
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้าง
2.งานโครงหลังคา-หลังคา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเขำแรต)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

~ 188 ~

20 อุดหนุนวัดหนองเขิน
ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะศาลา
อเนกประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
22 อุดหนุนวัดมาบคล้า
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดมาบคล้า สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
วิหารพระพุทธเชียงแสน
(1) โครงการก่อสร้างวิหาร
- เพื่อให้อานวยความสะดวก
ประกอบด้วย
พระพุทธเชียงแสน
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
2.งานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดมำบคล้ำ)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวย
ความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้เป็นสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหนองอ้อ สาหรับก่อสร้างอุโบสถ
ในส่วนของงานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองอ้อ)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

24 อุดหนุนวัดเขาน้อยคีรีวัน
ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะศาลา
อเนกประสงค์

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเขาน้อยคีรีวัน สาหรับบูรณะ
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเขำน้อยคีรีวัน)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

~ 189 ~

23 อุดหนุนวัดหนองอ้อ
ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
25 อุดหนุนวัดตะเคียนคู่
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดตะเคียนคู่ สาหรับบูรณะ
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
(1) โครงการบูรณะศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวก
งานสถาปัตยกรรม
อเนกประสงค์
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม (รำยละเอียดตำมโครงกำร
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
วัดตะเคียนคู่)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเขาถ้า สาหรับบูรณะ
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้าง
2.งานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเขำถ้ำ)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

27 อุดหนุนวัดคลองใหญ่สถิตยาราม
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดคลองใหญ่สถิตยาราม
สาหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดคลองใหญ่สถิตยำรำม)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
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26 อุดหนุนวัดเขาถ้า
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
(1) โครงการบูรณะศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวก
อเนกประสงค์
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
28 อุดหนุนวัดอ่างเวียน
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดอ่างเวียน สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวก
1.งานโครงสร้าง
อเนกประสงค์
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม 2.งานโครงหลังคา-หลังคา
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดอ่ำงเวียน)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดมงคลสวัสดิ์ สาหรับบูรณะ
วิหารพระพุทธโสธร ประกอบด้วย
1.งานพื้น
2.งานผนัง
3.งานสี
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดมงคลสวัสดิ์)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม

กศ.

30 อุดหนุนวัดหนองยาง
ตาบลหนองบอนแดง
อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ

- เพื่อให้เป็นสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหนองยาง สาหรับบูรณะอุโบสถ
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองยำง)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

~ 191 ~

29 อุดหนุนวัดมงคลสวัสดิ์
ตาบลหนองซ้าซาก อาเภอบ้านบึง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะวิหาร
พระพุทธโสธร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
31 อุดหนุนวัดแหลมแค
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลหน้าประดู่ อาเภอพานทอง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดแหลมแค สาหรับปรับปรุง
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
(1) โครงการปรับปรุง
- เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
1.งานโครงสร้างวิศวกรรม
ศาลาอเนกประสงค์
ของประชาชนและชุมชน
2.งานโครงสร้างเหล็ก
3.งานหลังคาและผนัง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดแหลมแค)

2566
1,000,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่จัดกิจกรรม
ของประชาชนและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดบ้านห้วยกรุ สาหรับก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้าง
2.งานหลังคา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดบ้ำนห้วยกรุ)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

33 อุดหนุนวัดวังหิน
ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวก
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้วัดวังหิน
สาหรับก่อสร้างต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดวังหิน)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

~ 192 ~

32 อุดหนุนวัดบ้านห้วยกรุ
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
34 อุดหนุนมัสยิดอาลียิ้ลกามี่ลยั น์
- เพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคาร
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา
มัสยิดให้เป็นสถานที่ละหมาด
มัสยิดอาลียิ้ลกามี่ลยั น์
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม สาหรับก่อสร้างอาคารมัสยิด
(1) โครงการก่อสร้างอาคารมัสยิด ทางศาสนาอิสลาม
ในส่วนของงานปูพื้นภายใน
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม (รำยละเอียดตำมโครงกำร
ของภาครัฐและภาคเอกชน
มัสยิดอำลียิ้ลกำมี่ลัยน์ )

- เพื่อให้มีสถานที่จัดการเรียน
การสอน อบรม และเผยแพร่
คุณธรรม จริยธรรมของชาวมุสลิม
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลาม

- สนับสนุนงบประมาณให้
มัสยิดสลาม่าตุล้ เลาะห์
สาหรับก่อสร้างอาคารเรียน
ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้างฐานราก
และตอม่อ คสล.
2.งานโครงสร้างพื้น คสล. (ชั้นล่าง)
3.งานโครงสร้างเสารับชั้น 2
4.งานโครงสร้างคาน - พื้น
และบันได ชั้น 2
5.งานโครงสร้างเสารับหลังคา
6.งานโครงสร้างหลังคา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดสลำม่ำตุ้ลเลำะห์)

2567
-

500,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

- มัสยิดมีสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน อบรม
และเผยแพร่คุณธรรม
จริยธรรมของชาวมุสลิม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 193 ~

35 อุดหนุนมัสยิดสลาม่าตุล้ เลาะห์
ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
36 อุดหนุนมัสยิดอัลอิตติฮาต
- เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา
การศึกษาอบรม และเผยแพร่
มัสยิดอัลอิตติฮาต สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
คุณธรรมจริยธรรมของชุมชนเพิ่มขึ้น อาคารอเนกประสงค์
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
- เพื่อให้มัสยิดมีสถานที่รองรับ
ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคา
อเนกประสงค์
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มัสยิดอัลอิตติฮำต)

- สนับสนุนงบประมาณให้
2,000,000
สานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดชลบุรี
สาหรับก่อสร้างอาคารศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจาจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้างฐานรากตอม่อ คสล.
2.งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล.
3.งานโครงสร้างเสารับหลังคา
4.งานโครงสร้างหลังคา
5.งานผนัง
6.งานฝ้าเพดาน
7.งานเดินสายไฟ
8.งานปูวัสดุพื้นผิว
9.งานติดตัง้ ประตู - หน้าต่าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจำจังหวัดชลบุรี)

2567
-

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- มัสยิดมีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมการศึกษาอบรม
และเผยแพร่คุณธรรม
จริยธรรมของชุมชนเพิ่มขึ้น
- มัสยิดมีสถานที่รองรับ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- มีอาคารที่เอื้อประโยชน์
แก่สปั บุรุษ ได้เข้ามาใช้เป็น
สถานที่ประกอบศาสนกิจ
ของชาวมุสลิม
- มีสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมของชาวมุสลิม
และรองรับผูเ้ ข้ารับการ
อบรมสัมมนาอย่างเพียงพอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 194 ~

37 อุดหนุนสานักงานคณะกรรมการ - เพื่อให้มีอาคารศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามประจาจังหวัดชลบุรี
อิสลามและจริยธรรมประจาจังหวัด
ตาบลตะเคียนเตีย้
ชลบุรี ที่เอื้อประโยชน์แก่สปั บุรุษ
อาเภอบางละมุง
ได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่ประกอบ
จานวน 1 โครงการ
ศาสนกิจของชาวมุสลิม
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
- เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบ
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
พิธีกรรมของชาวมุสลิม และรองรับ
และจริยธรรมประจาจังหวัดชลบุรี ผูเ้ ข้ารับการอบรมสัมมนา
อย่างเพียงพอ

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
38 อุดหนุนมัสยิดฮีดาย่าตุสซาลีกีน - เพื่อดาเนินการก่อสร้างหลังคา
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง คลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์อบรม มัสยิดฮีดาย่าตุสซาลีกีน
จานวน 1 โครงการ
จริยธรรม
สาหรับก่อสร้างหลังคา
(1) โครงการก่อสร้างหลังคา
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม คลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์อบรม
คลุมลานอเนกประสงค์
ทางศาสนาอิสลาม
จริยธรรม ประกอบด้วย
ศูนย์อบรมจริยธรรม
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม
ของภาครัฐและภาคเอกชน
2.งานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดฮีดำย่ำตุสซำลีกนี )

2567
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี
บาเพ็ญกุศล ของคณะสงฆ์และชุมชน
- เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ศาสนิกชน

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเขาชีจรรย์ สาหรับก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้างวิศวกรรม
2.งานโครงสร้างเหล็ก
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเขำชีจรรย์)

1,000,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบพิธี
บาเพ็ญกุศล ของคณะสงฆ์
และชุมชน
- วัดมีสถานที่อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ศาสนิกชน

กศ.

40 อุดหนุนวัดราษฎร์สามัคคี
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวก
อเนกประสงค์
ในการบาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดราษฎร์สามัคคี สาหรับก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานหลังคา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดรำษฎร์สำมัคคี)

1,000,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

~ 195 ~

39 อุดหนุนวัดเขาชีจรรย์
ตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

2566
400,000

งบประมาณ
2568
-

42 อุดหนุนวัดเขาซก
ตาบลเขาซก อาเภอหนองใหญ่
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์

- เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ
การประกอบสังฆกรรม สวดอภิธรรม
และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเขาซก สาหรับปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเขำซก)

2566
500,000

2567
-

500,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีความปลอดภัยในการ
ใช้งานอาคารมัสยิด
และป้องกันการเสียหาย
ของอาคารมัสยิด
- ผูเ้ ข้ามาใช้อาคารมีความ
สะดวกสบาย

- วัดมีสถานที่รองรับ
การประกอบสังฆกรรม
สวดอภิธรรม และจัดกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 196 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
41 อุดหนุนมัสยิดอัลฮุดา
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ
อาคารมัสยิดและเพื่อป้องกัน
มัสยิดอัลฮุดา สาหรับซ่อมแซม
จานวน 1 โครงการ
การเสียหายของอาคารมัสยิด
และปรับปรุงอาคารมัสยิด
(1) โครงการซ่อมแซม
- เพื่อความสะดวกสบาย
ประกอบด้วย
และปรับปรุงอาคารมัสยิด
ของผูท้ ี่เข้ามาใช้อาคาร
1.งานทาระบบกันซึมบนหลังคา
2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน
และขอบหน้าต่าง
3.งานติดตัง้ กันสาดโพลีคาร์บอเนต
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดอัลฮุดำ)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
43 อุดหนุนวัดโพธิญาณรังสี
- เพื่อให้อุโบสถอยู่ในสภาพที่มั่นคง - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลคลองพลู อาเภอหนองใหญ่ แข็งแรง พร้อมใช้งาน
วัดโพธิญาณรังสี สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
- เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ อุโบสถ ในส่วนของ
(1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ
ทางพระพุทธศาสนาและอื่นๆ
งานปูพื้นกระเบื้องชั้นล่าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดโพธิญำณรังสี)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- อุโบสถมีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สวยงามเป็นสง่า
คงคุณค่าแก่พุทธศาสนา
- วัดมีสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับ
การประกอบสังฆกรรม และพิธีกรรม
ทางศาสนาได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์และชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดคลองพลู สาหรับก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดคลองพลู)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่รองรับ
การประกอบสังฆกรรม
และพิธีกรรมทางศาสนา
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และชุมชน

กศ.

45 อุดหนุนวัดคลองตะเคียน
ตาบลคลองพลู อาเภอหนองใหญ่
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดคลองตะเคียน สาหรับก่อสร้าง
อุโบสถ ในส่วนของ
งานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดคลองตะเคียน)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.
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44 อุดหนุนวัดคลองพลู
ตาบลคลองพลู อาเภอหนองใหญ่
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

47 อุดหนุนวัดไพรประเสริฐราษฎร์บารุง
ตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดไพรประเสริฐราษฎร์บารุง
สาหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
และงานระบบ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดไพรประเสริฐรำษฎร์บำรุง)

2566
500,000

2567
-

500,000

-

งบประมาณ
2568
-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 198 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
46 อุดหนุนวัดบรรพตนิมิตธรรมาราม - เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่ ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
สาหรับก่อสร้างอุโบสถ
(1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ ประกอบด้วย
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
1.งานผนังตกแต่งพื้นฝ้าเพดาน
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
2.งานลวดลายหน้าบัน
3.งานระบบไฟฟ้า ประปา
4.งานสีภายในและภายนอก
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดบรรพตนิมิตธรรมำรำม)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
48 อุดหนุนวัดบวรราษฎร์บารุง
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลธาตุทอง อาเภอบ่อทอง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดบวรราษฎร์บารุง สาหรับบูรณะ
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
(1) โครงการบูรณะศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ งานโครงสร้างวิศวกรรม
อเนกประสงค์
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
วัดบวรรำษฎร์บำรุง)

2566
500,000

2567
-

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

- เพื่อให้มีสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดคลองมือไทร สาหรับบูรณะอุโบสถ
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดคลองมือไทร)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

50 อุดหนุนวัดวังรีคีรีวันวนาราม
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
การเปรียญ

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดวังรีคีรีวันวนาราม สาหรับก่อสร้าง
ศาลาการเปรียญ ในส่วนของ
งานโครงสร้างวิศวกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดวังรีคีรีวันวนำรำม)

500,000

-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

~ 199 ~

49 อุดหนุนวัดคลองมือไทร
ตาบลธาตุทอง อาเภอบ่อทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
51 อุดหนุนวัดสาเภาทอง
- เพื่อให้มีสถานที่ทาสังฆกรรม
- สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลบ่อกวางทอง อาเภอบ่อทอง ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
วัดสาเภาทอง สาหรับบูรณะอุโบสถ
จานวน 1 โครงการ
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
วัดสำเภำทอง)

- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
และประชาชน
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

53 อุดหนุนวัดทุ่งศาลา
- เพื่อให้มีสถานที่ทาสังฆกรรม
ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
จานวน 1 โครงการ
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
(1) โครงการบูรณะอุโบสถ
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

2567
-

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดเขาดิน สาหรับบูรณะ
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
งานโครงสร้างวิศวกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดเขำดิน)

500,000

-

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดทุ่งศาลา สาหรับบูรณะอุโบสถ
ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดทุ่งศำลำ)

500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

2569
-

2570
-

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

-

-

-

- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

- วัดมีสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

กศ.

- วัดมีสถานที่ทาสังฆกรรม
ของสงฆ์ บรรพชาอุปสมบท
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

~ 200 ~

52 อุดหนุนวัดเขาดิน
ตาบลเกษตรสุวรรณ
อาเภอบ่อทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการบูรณะศาลา
อเนกประสงค์

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
54 อุดหนุนวัดอุดมสุวรรณ
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดอุดมสุวรรณ สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ งานพื้นและอาสน์สงฆ์
อเนกประสงค์
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
วัดอุดมสุวรรณ)

- เพื่อดาเนินการก่อสร้างต่อเติม
อาคารมัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์
(บ้านบึงตะกู) ปีกขวา
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาอิลสาม

- สนับสนุนงบประมาณให้
1,000,000
มัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์ สาหรับก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารมัสยิดปีกขวา
ประกอบด้วย
1.งานโครงสร้างวิศวกรรม
2.งานโครงสร้างเหล็ก
3.งานหลังคา
4.งานผิวพื้น
5.งานสี
6.งานระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สาร
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
มัสยิดดำรุ้ลฮำดียะห์ )

2567
-

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- มีอาคารมัสยิดที่เอื้อ
ประโยชน์แก่สปั บุรุษ
ได้เข้ามาใช้สถานที่ประกอบ
กิจกรรมของชาวมุสลิม
- มัสยิดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 201 ~

55 อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลฮาดียะห์
(บ้านบึงตะกู) ตาบลบ่อกวางทอง
อาเภอบ่อทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคารมัสยิดปีกขวา

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
56 อุดหนุนวัดทับบริบูรณ์
- เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลเกาะจันทร์
ทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ วัดทับบริบูรณ์ สาหรับก่อสร้าง
อาเภอเกาะจันทร์
และประชาชน
ศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ
จานวน 1 โครงการ
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ งานโครงสร้าง
(1) โครงการก่อสร้างศาลา
บาเพ็ญกุศลสาหรับญาติโยม
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
อเนกประสงค์
พุทธศาสนิกชนทั่วไป
วัดทับบริบูรณ์)

- เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์และชุมชน
- เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการจัด
กิจกรรมด้านศาสนพิธี และกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม

- สนับสนุนงบประมาณให้
วัดหนองงูเหลือม สาหรับต่อเติม
หลังคาเมทัลชีทรอบอุโบสถ
ในส่วนของงานโครงสร้าง
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
วัดหนองงูเหลือม)

2567
-

1,000,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- วัดมีสถานที่อานวยความ
สะดวกในการบาเพ็ญกุศล
สาหรับญาติโยม
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

- วัดมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์และประชาชน
- อุโบสถมีสภาพแข็งแรง
ไว้รองรับการประกอบ
สังฆกรรมของพระสงฆ์
และศาสนิกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

กศ.

~ 202 ~

57 อุดหนุนวัดหนองงูเหลือม
ตาบลท่าบุญมี
อาเภอเกาะจันทร์
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการต่อเติมหลังคา
เมทัลชีทรอบอุโบสถ

2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
58 อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลยันนะห์
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้อาคาร - สนับสนุนงบประมาณให้
ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ สถานที่ของมัสยิด ปฏิบัตศิ าสนกิจ มัสยิดดารุ้ลยันนะห์ สาหรับก่อสร้าง
จานวน 1 โครงการ
การศึกษา การอบรมคุณธรรม
อาคารอเนกประสงค์
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร
จริยธรรม
ในส่วนของงานโครงสร้าง คสล.
อเนกประสงค์
- เพื่อให้มีสถานที่รองรับประชาชน (ส่วนที่เหลือ)
ได้อย่างทั่วถึง ในการจัดการประชุม (รำยละเอียดตำมโครงกำร
การเลือกตัง้ การเผยแพร่ข่าวสาร มัสยิดดำรุ้ลยันนะห์)
ของทางราชการ และกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน

2567
-

36,400,000

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนศาสนสถาน
ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสงั ขรณ์
องค์กรต่างๆได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีสถานที่
ปฏิบัตศิ าสนกิจ การศึกษา
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- มีสถานที่รองรับประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง ในการจัด
การประชุม การเลือกตัง้
การเผยแพร่ข่าวสารของ
ทางราชการ และกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
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2566
500,000

งบประมาณ
2568
-

รวม 58 โครงกำร

-

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

2 อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดงานประเพณี
ก่อพระทรายวันไหลบางแสน

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้แก่
โรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ
ภาคเอกชนต่างๆ ที่สนใจร่วมอนุรักษ์
และเผยแพร่ประเพณีก่อพระทราย
วันไหลบางแสนให้เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไป

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ประมาณ
11,300 คน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
เทศบำลเมืองแสนสุข)

2566
2,000,000

งบประมาณ
2567
2568
2,000,000 2,000,000

2569
2,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
2,000,000 - จานวนกิจกรรม
ที่สนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนา

6,000,000 - จานวนกิจกรรม
ที่สนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวิ่งควาย
ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่น
ตามคติความเชื่อชุมชนท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
- เกษตรกรในท้องถิ่น
ในจังหวัดชลบุรีได้ร่วมอนุรักษ์
ควายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควายวิ่ง

- ทุกภาคส่วนได้แก่ โรงเรียน
ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการ
ต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณีก่อพระทรายวันไหล
ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
(ทม.ชลบุรี)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนเทศบาลเมืองชลบุรี
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น - จัดงานประเพณีวิ่งควาย
อาเภอเมืองชลบุรี
ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยให้หน่วยงานราชการ
จานวน 1 โครงการ
วิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) โครงการประเพณีวิ่งควาย ตามคติความเชื่อชุมชนท้องถิ่น
และเอกชนในจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
ให้คงอยู่สืบไป
ได้เข้ามามีส่วนร่วม
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด ให้การสนับสนุนการจัดงาน
ชลบุรี ที่มีอาชีพเกษตรกรรมได้ร่วมกัน โดยมีประชาชนชาวไทย
อนุรักษ์ควายไทยไม่ให้สูญพันธุ์
และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
โดยเฉพาะควายวิ่ง
เข้าร่วมงานประมาณ 100,000 คน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
เทศบำลเมืองชลบุรี)

กศ.
(ทม.แสนสุข)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
3 อุดหนุนเทศบาลตาบลบางพระ - เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
- จัดงานส่งเสริมประเพณี
อาเภอศรีราชา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
แห่พญายม - สงกรานต์บางพระ
จานวน 1 โครงการ
ของท้องถิ่น
โดยมีผู้นาท้องถิ่น คณะครู นักเรียน
(1) โครงการจัดงานส่งเสริม
- เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทย
นักศึกษา องค์กรเอกชน มูลนิธิ
ประเพณีแห่พญายม และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ชมรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชน
สงกรานต์บางพระ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เข้าร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
เทศบำลตำบลบำงพระ)

รวม 4 โครงกำร

- เพื่อราลึกถึงวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชการที่ 5) ผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้าง
พระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งเป็นพระราชวัง
กลางทะเลแห่งเดียวของประเทศไทย
- เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของวิถีชีวิตแบบไทยๆ และสร้างความ
ภูมิใจต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น

- จัดงานราลึกวันคล้าย
วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระปิยมหาราช
ของชาวเกาะสีชัง โดยมีประชาชน
และนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมงาน
ประมาณ 3,000 คน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
เทศบำลตำบลเกำะสีชัง)

2569
1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
1,500,000 - จานวนกิจกรรม
ที่สนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนา

1,500,000 - จานวนกิจกรรม
ที่สนับสนุนส่งเสริม
ในการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนา

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประเพณีแห่พญายม
ได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม
ให้เป็นประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
และประเทศสืบไป
- ประเพณีแห่พญายม
ซึ่งเป็นประเพณีสาคัญ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการเผยแพร่สู่สากล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กศ.
(ทต.บางพระ)

- ประชาชนและนักท่องเที่ยว
กศ.
เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน (ทต.เกาะสีชัง)
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก
ถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน
พระมหากษัติริย์ในราชวงศ์จักรี
- ประชาชนชาวเกาะสีชัง
เห็นคุณค่าของโบราญสถาน
ที่อยู่บนเกาะสีชัง
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ชาวเกาะสีชังและรู้จักรักษา
ไว้ให้คงอยู่สืบไป
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4 อุดหนุนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อาเภอเกาะสีชัง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการจัดงานราลึก
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระปิยมหาราช
ของชาวเกาะสีชัง

2566
1,500,000

งบประมาณ
2567
2568
1,500,000 1,500,000

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน
- เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่นักเรียน
คณะครู บุคลากรของโรงเรียน
รวมถึงชุมชนและคณะศึกษาดูงาน
ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
"ศาสตร์พระราชา" และน้อมนาไปสู่
การปฏิบัติ

2566
19,410,500

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น
1,251,000
(ยกพื้นสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า
6.00 x 11.00 เมตร
(ตำมแบบโรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
กศ.
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ที่ได้รับการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
ด้านอาคาร สถานที่ ได้มาตรฐานสากล
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- สามารถอานวยความสะดวก
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารเรียน 3 ชั้น
ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
ภายในอาคาร ประกอบด้วย
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้มาตรฐานสากลและอยู่ในสภาพ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาเภอเมืองชลบุรี
พร้อมใช้งาน
อาคารเรียน 3 ชั้น, งานติดตั้ง
- เพื่อส่งเสริมและอานวย
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000
ความสะดวกต่อการจัดกิจกรรม
KVA และมิเตอร์ ฯลฯ
การเรียนการสอนของนักเรียน ครู (ตำมแบบโรงเรียนอนุบำล
เมืองใหม่ชลบุร)ี
และบุคลากรทางการศึกษา

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีสถานที่สาหรับ
ที่ได้รับการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านอาคาร สถานที่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมแก่ผู้เรียน
- โรงเรียนป็นสถานที่เรียนรู้
แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร
ของโรงเรียน รวมถึงชุมชน
และคณะศึกษาดูงาน
ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ
"ศาสตร์พระราชา" และน้อมนา
ไปสู่การปฏิบัติ

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
1,922,000
และอาคาร 1
และนักเรียนมีอาคารโดมสาหรับ
และอาคารเรียน 1 ประกอบด้วย
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.ทาโครงเหล็กตาข่ายรอบโดม
เทพาราม
ภายในโรงเรียน ที่สามารถป้องกัน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,117.00
อาเภอเมืองชลบุรี
อันตรายจากลิงได้
ตารางเมตร
- เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 2.ทาโครงเหล็กตาข่าย
และนักเรียนมีห้องเรียนที่แข็งแรง หลังอาคาร 1 ขนาดพื้นที่
และทนทาน ปลอดภัยจาก
ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร
(ตำมแบบโรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนการรบกวนที่ก่อให้เกิดอันตราย
เทพำรำม)
จากลิงได้

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีโครงเหล็ก
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ล้อมรอบอาคารโดม
ด้านอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการทากิจกรรม
อย่างปลอดภัยจากการรบกวน
ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากลิง
- ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนมีห้องเรียน
ที่แข็งแรงและทนทาน
ปลอดภัยจากการรบกวน
ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากลิงได้

- เพื่อให้โรงเรียนมีหอพระ
ประจาโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ส่งเสรืมด้านคุณธรรมจริยธรรม

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 x
3.40 เมตร
(ตำมแบบโรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

221,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีหอพระ
ที่ได้รับการพัฒนา
ประจาโรงเรียน
ด้านอาคาร สถานที่ - ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะ ศาสนา
และวัฒนธรรมที่ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ภายในโรงเรียน

กศ.

5 ก่อสร้างอาคารเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
- เพื่อให้โรงเรียนมีห้องเรียน
ที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น
1,043,000
ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x
10.50 เมตร
(ตำมแบบโรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - ครู และนักเรียนมีห้องเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
ด้านอาคาร สถานที่ การเรียนในรายวิชาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
- มีสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

กศ.

~ 207 ~

4 ก่อสร้างหอพระ
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

7 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
(โรงอาหาร)
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหาร
สาหรับรับประทานอาหาร
ที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน ไม่มีฝุ่นและลิงรบกวน
- เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน
มีโรงอาหารที่มีบรรยากาศดี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของชุมชน

2566
881,000

- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
1,055,000
(โรงอาหาร) โดยติดตั้งประตู
บานสวิง (กระจกและอลูมิเนียม),
หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน,
ติดตั้งช่องแสงอลูมิเนียมบานปิด,
ปรับเทพื้นปูน, ติดตั้งตะแกรง
รางระบายน้าแบบสแตนเลส
ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆ
(ตำมแบบโรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - ลดปัญหาน้าท่วมขังบริเวณ
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
โดยรอบอาคารเรียนและซึม
ด้านอาคาร สถานที่ เข้าตัวอาคารเรียนต่างๆ
- ลดปัญหาอาคารชารุด
เนื่องจากการสาดของฝน

~ 208 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 ปรับปรุงร่องระบายน้า
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
- ปรับปรุงร่องระบายน้า
รอบอาคารเรียน 1
และซึมเข้าบริเวณโดยรอบ
รอบอาคาร 1 และทาหลังคา
และทาหลังคากันสาด
อาคารเรียน 1
กันสาด โดยก่อสร้างรางระบายน้า
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน- เพื่อทากันสาดป้องกันน้าฝนสาด และบ่อพักน้า จานวนไม่น้อยกว่า
เทพาราม
ใส่ตัวอาคารเรียน
72.50 เมตร, พื้นคอนกรีต
อาเภอเมืองชลบุรี
หนา 0.15 เมตร, โครงเหล็ก
หลังคาเมทัลชีท
จานวนไม่น้อยกว่า 134.50
ตารางเมตร
(ตำมแบบโรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีโรงอาหาร
ที่ได้รับการพัฒนา
สาหรับรับประทานอาหาร
ด้านอาคาร สถานที่ - โรงเรียนมีโรงอาหาร
ที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน ไม่มีฝุ่นและลิง
รบกวน

กศ.

9 ก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน
อเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี และสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
ราชวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลนาป่า อาเภอเมืองชลบุรี ของภาครัฐ และนโยบายคณะสงฆ์

2566
498,000

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
16,047,500
คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง
18.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร
พิ้นที่ใช้สอย 1,152.00 ตารางเมตร
(ตำมแบบมหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย)
จุดพิกัดโครงการ
13.37995932, 101.02677982

งบประมาณ
2567
2568
-

-

-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
อยู่ในสภาพดีและเหมาะสม
ด้านอาคาร สถานที่ ต่อการจัดการเรียนการสอน
- บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนมีความสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ
ต่อการอยากเรียนรู้ของนักเรียน

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนนมีสถานที่
ที่ได้รับการพัฒนา
สาหรับบริการวิชาการ
ด้านอาคาร สถานที่ แก่ชุมชน และสังคม
- โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของภาครัฐ
และนโยบายของคณะสงฆ์

กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
8 ปรับปรุงทาสีภายนอก
- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- ปรับปรุงทาสีภายนอก
อาคารเรียน
ในโรงเรียนให้ดีและเหมาะสม
อาคารเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนต่อการจัดการเรียนการสอน
1.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
เทพาราม
- เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงาม
4 ชั้น ขนาด 56.00 x 9.00 เมตร
อาเภอเมืองชลบุรี
ดึงดูดความสนใจต่อการอยากเรียนรู้ 2.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน
ของนักเรียน
3 ชั้น ขนาด 40.50 x 9.50 เมตร
3.งานทาสีภายนอกโรงอาหาร
ขนาด 44.00 x 24.00 เมตร
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โรงเรียนวัดเขำเชิงเทียนเทพำรำม)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
10 ก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัด
- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ใต้ถุนโล่ง) 8 ห้องเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา
และเกิดประสิทธิผล
ขนาดกว้าง 9.50 เมตร
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี ในการพัฒนาผู้เรียน
ยาว 40.50 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
เลขที่ 4/2562)
จุดพิกัดโครงการ
13.2773044, 100.9240386
- เพื่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอ
กับจานวนนักเรียนและจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีอาคารเรียน มีห้องเรียน
สาหรับจัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
และมีห้องพิเศษต่างๆ สาหรับส่งเสริม
การเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น
ใต้ถุนโล่ง (9 ห้องเรียน)
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 28.00 เมตร
(ตำมแบบโรงเรียนวัดท้องคุ้ง
"ไพโรจน์ประชำสรรค์")
จุดพิกัดโครงการ
13.389291, 101.033021

12 ปรับปรุงอาคารเรียน 7
และอาคารอเนกประสงค์
หน้าอนุบาล 3
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
อาเภอพนัสนิคม

- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน ลดความแออัด
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

- ติดตั้งรั้วสแตนเลส
รอบอาคารเรียน ชั้น 1
ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร
และรอบอาคารอเนกประสงค์
หน้าอนุบาล 3
ความยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร
(ตำมแบบโรงเรียนท่ำข้ำม
พิทยำคม)

2569

2570

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
การสอนของนักเรียนได้อย่าง
ด้านอาคาร สถานที่ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- โรงเรียนมีห้องเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน
มีห้องดนตรี ห้องศิลปะ
ห้องนาฏศิลป์

11,707,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
และห้องเรียนสาหรับ
ด้านอาคาร สถานที่ การจัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษา
รวมทั้งห้องพิเศษต่างๆ
มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียน
และต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

กศ.

583,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีพื้นที่สาหรับ
ที่ได้รับการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านอาคาร สถานที่ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอน และลดความแออัด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กศ.
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11 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"
ตาบลนาป่า อาเภอเมืองชลบุรี

2566
12,638,850

งบประมาณ
2567
2568

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
13 ติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง
- เพื่อให้สนามกีฬามีระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ส่องสว่างที่เพียงพอเหมาะสม
สนามฟุตบอลหญ้าจริง
และหญ้าจริง
กับนักเรียน นักกีฬา เยาวชนและ จานวนไม่น้อยกว่า 64 ดวงโคม
พร้อมอุปกรณ์ระบบ
ประชาชนในท้องถิ่น
และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ใช้ในการเล่นกีฬา ชมกีฬา
จานวนไม่น้อยกว่า 43 ดวงโคม
อาเภอพนัสนิคม
หรือมาออกกาลังกาย
พร้อมระบบควบคุม เปิด - ปิด
ไฟส่องสว่าง
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

- เพื่อให้นักเรียนมีห้องเรียน
สาหรับเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และรองรับการเพิ่มจานวน
ของนักเรียนในอนาคต
- เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล และรองรับ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านอุตสาหกรรม
ในอนาคต

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 6 ชั้น
15,536,900
ขนาดกว้าง 12.60 เมตร
ยาว 72.80 เมตร
(ตำมแบบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
จุดพิกัดโครงการ
13.451247, 101.169398
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 60,536,900 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 15,536,900 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 45,000,000 บำท

45,000,000

-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - สนามฟุตบอลมีระบบไฟฟ้า
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ส่องสว่างที่เพียงพอในการ
ด้านอาคาร สถานที่ เล่นกีฬา แข่งขันกีฬา
หรือมาออกกาลังกาย
- นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนหันมาออกกาลังกาย
และเล่นกีฬามากขึ้น ทาให้มี
สุขภาพที่แข็งแรง
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีห้องเรียนสาหรับ
ที่ได้รับการพัฒนา
เรียนรู้อย่างเพียงพอ
ด้านอาคาร สถานที่ และรองรับการเพิ่มจานวน
ของนักเรียนในอนาคต
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสม พร้อมรองรับ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านอุตสาหกรรม
ในอนาคต

กศ.

~ 211 ~

14 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม

2566
22,511,000

งบประมาณ
2567
2568
-

16 ก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อให้มีจานวนห้องเรียนเพียงพอ
โรงเรียนนวัดอรุณรังษี
ต่อปริมาณนักเรียน
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง - เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น
ใต้ถุนโล่ง (4 ห้องเรียน)
ขนาดกว้าง 9.50 เมตร
ยาว 40.50 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
เลขที่ 5/2562)
จุดพิกัดโครงการ
13.3387034, 101.209679

2566
17,100,000

งบประมาณ
2567
2568
30,000,000
-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีสถานที่จัดกิจกรรม
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
การเรียนการสอนเพียงพอ
ด้านอาคาร สถานที่ กับความจาเป็น
- นักเรียนได้รับประโยชน์
จากการใช้สถานที่ในการจัด
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อให้มีห้องเรียนเพียงพอสาหรับ - ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น
15 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
ตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม การเรียนรูไ้ ด้อย่างสมบูรณ์
ยาว 42.00 เมตร
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ตำมแบบโรงเรียนอนุบำล
- เพื่อจัดสภาพภูมิทัศน์บรรยากาศ พนัสศึกษำลัย)
และสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการจัดกิจกรรม จุดพิกัดโครงการ
การเรียนการสอน
13.4506088, 101.1716077
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 47,100,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 17,100,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 30,000,000 บำท

9,293,550

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีจานวนห้องเรียน
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านอาคาร สถานที่ และมีความแข็งแรง
สภาพพร้อมใช้งาน เพียงพอต่อ
ปริมาณนักเรียน
- นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพตามหลักสูตร
เด็กมีความเท่าเทียมกัน

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
17 ปรับปรุงอาคารที่พักนักกีฬา
- เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อนักกีฬา ปรับปรุงอาคารที่พักนักกีฬา
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธา
โดยทาการกั้นห้องนักกีฬา ทาสี
อาเภอพานทอง
จากผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตำมแบบโรงเรียน
ทั่วไป
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)
ของโรงเรียนให้ทัดเทียมกับหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัด
ในระดับภาค และระดับประเทศ

2566
341,000

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีห้องพักนักกีฬา
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย
ด้านอาคาร สถานที่ - นักกีฬาของโรงเรียน
มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อ
การพัฒนาด้านกีฬาและผลงาน
ทางด้านการแข่งขัน

- เพื่อเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน
และทาสีอาคาร เพื่อให้มีความพร้อม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน

- ปรับปรุงอาคารเรียน โดยทาการ
ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
ขนาดไม่น้อยกว่า 756.00
ตารางเมตร ทาสี และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(ตำมแบบโรงเรียน
วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)

782,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่ได้รับการพัฒนา
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ด้านอาคาร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ที่ดี สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ แก่นักเรียน
และบุคคลอื่นที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ

กศ.

19 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมประตูสแตนเลส
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
อาเภอพานทอง

- เพื่อจัดทารั้วสแตนเลส
ทางเข้าโรงเรียนและรั้วด้านหน้า
โรงเรียน

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร
พร้อมประตูสแตนเลส
(ตำมแบบโรงเรียน
วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)

499,300

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีรั้วทางเข้าและรั้ว
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านหน้าโรงเรียน สร้างความ
ด้านอาคาร สถานที่ ปลอดภัยต่อตัวนักเรียนและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

กศ.
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18 ปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
อาเภอพานทอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
20 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้โรงเรียนมีลานคอนกรีต
- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เสริมเหล็ก ไว้ใช้ประโยชน์
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดาเนินการ
อาเภอพานทอง
- เพื่อให้โรงเรียนมีบ่อพักระบายน้า ไม่น้อยกว่า 191.00 ตารางเมตร
พร้อมฝาคอนกรีตและต่อปากขุด
วางท่อระบายน้า คสล.
วางท่อระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพัก และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(ตำมแบบโรงเรียน
วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)

2566
435,000

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - การจราจรภายในโรงเรียน
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
เป็นการเดินรถทางเดียว
ด้านอาคาร สถานที่ เพื่อความสะดวกในการสัญจร
และความปลอดภัย
ของนักเรียน ตลอดจนชุมชน
ที่มาใช้เส้นทางในการสัญจร

- เพื่อสร้างโรงจอดรถยนต์
สาหรับจอดรถให้เป็นระเบียบ
และปลอดภัยสาหรับนักเรียน

- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 x 28.00
เมตร
(ตำมแบบโรงเรียน
วัดยุคลรำษฎร์สำมัคคี)

480,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีที่จอดรถยนต์
ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างมีระเบียบและปลอดภัย
ด้านอาคาร สถานที่ ต่อนักเรียน สร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้แก่นักเรียน
และบุคคลอื่นที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ

กศ.

22 ต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
อาเภอศรีราชา

- เพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาใช้งาน
ให้ได้รับความปลอดภัย

- ต่อเติมห้องประชุม
ประกอบด้วย
1.งานกั้นห้องบริเวณชั้นที่ 1
2.งานตกแต่งห้องประชุมชั้นที่ 3
3.งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
(ตำมแบบโรงเรียนชุมชน
วัดหนองค้อ)

12,600,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีพื้นที่ใช้ประโยชน์
ที่ได้รับการพัฒนา
สาหรับนักเรียน ครู
ด้านอาคาร สถานที่ และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้มาใช้งาน

กศ.

~ 214 ~

21 ก่อสร้างที่จอดรถ
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
อาเภอพานทอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
23 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้รั้วโรงเรียนอยู่ใสภาพที่
- ปรับปรุงรั้ว คสล.
บริเวณด้านหน้าโรงเรียน
เรียบร้อย สามารถป้องกันอันตรายได้ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ประกอบด้วย
อาเภอศรีราชา
ให้มีความสวยงาม
1.งานรื้อถอน
2.งานก่อสร้างรั้วใหม่
3.งานป้ายชื่อโรงเรียน ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนชุมชน
วัดหนองค้อ)
- เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการสัญจร
และทากิจกรรม
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในโรงเรียน

25 ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมลู่วงิ่
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
"กรุงไทยอนุเคราะห์"
ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา

- เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมลู่วงิ่ - ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ให้มีมาตรฐานสาหรับนักเรียน ครู
พร้อมลู่วงิ่ ยางสังเคราะห์
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ขนาดกว้าง 51.50 เมตร
ที่อาศัยอยู่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์
ยาว 94.25 เมตร
ร่วมกัน
(ตำมแบบโรงเรียนทุ่งศุขลำพิทยำ
- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
"กรุงไทยอนุเครำะห์")
การเล่นกีฬาของนักเรียน ครู
จุดพิกัดโครงการ
และประชาชนทั่วไป
13.1025414, 100.9396946

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีรั้วคอนกรีต
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
เสริมเหล็กที่ได้รับการปรับปรุง
ด้านอาคาร สถานที่ ให้สามารถป้องกันอันตรายได้

- ปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อ 2,640,100
ระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ยาวรวม 338.00 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - นักเรียน ครู และบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ทางการศึกษา
ด้านอาคาร สถานที่ ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรและทากิจกรรม
- สามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังภายในโรงเรียนได้

10,602,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - ประชาชน และหน่วยงาน
ที่ได้รับการพัฒนา
โดยรอบโรงเรียน ได้ใช้
ด้านอาคาร สถานที่ สนามฟุตบอลของโรงเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริม
สร้างประสบการณ์
และความสามัคคีในหมู่คณะ
โดยใช้กิจกรรมการจัด
การแข่งขันฟุตบอลเป็นสื่อ
- นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคม
หมู่มากโดยใช้กิจกรรมกีฬา
ในการขับเคลื่อน

~ 215 ~

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
อาเภอศรีราชา

2566
649,900

งบประมาณ
2567
2568
-

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
26 ก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอ - ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน
ชลบุรี ตาบลบ่อวิน
และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ขนาดกว้าง 9.50 เมตร
อาเภอศรีราชา
ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ยาว 40.50 เมตร
ยิ่งขึ้น
พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม)
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
เลขที่ 3/2562)
จุดพิกัดโครงการ
13.018300, 101.081639

2566
16,809,900

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารเรียน
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
ด้านอาคาร สถานที่ การเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้นักเรียน - ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น
มีอาคารเรียนสาหรับใช้จัดการเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
ขนาดกว้าง 13.00 เมตร
- เพื่อให้นักเรียนและชุมชน
ยาว 56.00 เมตร
มีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับประถม)
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
เลขที่ 9/2562)
จุดพิกัดโครงการ
13.0497416, 101.0653966

23,976,900

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาคาร สถานที่ ให้แก่นักเรียน
- นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่

กศ.

28 ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
อาเภอสัตหีบ

- เพื่อยกระบดับคุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่บุคลากร
ของโรงเรียน
- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
แก่บุคลากรของโรงเรียน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิลาเนา
ของตนเอง

8,400,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - บุคลากรของโรงเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
ด้านอาคาร สถานที่ ที่พักอาศัย ทาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกาลัง
ความสามารถ

กศ.

- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น
(ใต้ถุนโล่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า
7.20 x 25.60 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

~ 216 ~

27 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน
(ลิขิตราษฎร์บารุง)
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
29 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 - เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 11,700,000
โรงเรียนบ้านเขาซก
ของโรงเรียนและชุมชนเป็นไปด้วย โดยทาการติดตั้งหลังคา Metal
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
ความสะดวกเรียบร้อย
Sheet จานวนไม่น้อยกว่า 960.00
อาเภอหนองใหญ่
- เพื่อให้บุคลากร นักเรียน ตลอดจน ตารางเมตร, ปรับปรุงฝ้า เพดาน
ผู้มาใช้บริการของโรงเรียน
ผนัง พื้น, ติดตั้งระบบปรับอากาศ
ได้รับความพึงพอใจ
ระบบไฟฟ้า, งานระบบภาพ
การดาเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมี และเครื่องเสียง ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนเขำซก
ประสิทธิภาพ
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - การจัดกิจกรรมต่างๆ
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ของทางโรงเรียนและชุมชน
ด้านอาคาร สถานที่ เป็นไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อย
- บุคลากร นักเรียน ตลอดจน
ผู้มาใช้บริการของโรงเรียน
ได้รับความพึงพอใจ
การดาเนินงานต่างๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่ออานวยความสะดวก
และสร้างความประทับใจ
ให้กับนักกีฬา
- เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ฝึกซ้อมกีฬาได้อย่างเต็มที่
และเต็มความสามารถ

- ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร
หลังที่ 3 ในส่วนของงานอาคาร
โดยทาการกั้นผนังชั้นล่าง,
จัดทาห้องน้า ห้องส้วม ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนเขำซก
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

498,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - นักกีฬาได้รับความสะดวก
ที่ได้รับการพัฒนา
ในการฝึกซ้อม
ด้านอาคาร สถานที่ - นักกีฬามีห้องพักที่ถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ ปลอดภัย
เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการฝึกซ้อม

กศ.

31 ปรับปรุงอาคารเรียน 5
โรงเรียนบ้านเขาซก
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
อาเภอหนองใหญ่

- เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้
- ปรับปรุงอาคารเรียน 5
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษา ในส่วนของงานอาคาร
สุขภาพของนักเรียนและบุคลากร เป็นห้องพยาบาล โดยทาการ
- เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี
ติดตั้งฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟ้า,
ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ทาสี รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนเขำซก
ในโรงเรียน
(เบญจศิริรำษฎร์วิทยำคำร))

480,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีแหล่งเสริมสร้าง
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านอาคาร สถานที่ การดูแลรักษาสุขภาพ
ของนักเรียนและบุคลากร
- นักเรียนและบุคลากร
ได้รับการบริการด้านสุขภาพ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

กศ.
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30 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร
หลังที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาซก
(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
อาเภอหนองใหญ่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
32 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- เพื่อรองรับการให้บริการ
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงพยาบาลหนองใหญ่
ด้านบริการวัคซีนป้องกันโรคระบาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว
อาเภอหนองใหญ่
ของโรคปอดอักเสบ ไวรัสโคโรนา
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 20.00
2019 (Covid - 19) แก่ประชาชน เมตร ยาว 40.00 เมตร
ในพื้นที่อาเภอหนองใหญ่และพื้นที่ (ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
บริเวณใกล้เคียง
เลขที่ 9/2560)
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้รับประโยชน์
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด

- เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่สาหรับ - ต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ใต้ถุนโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีอาคารเรียน ห้องสานักงาน 9.50 x 32.00 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)
และห้องปฏิบัติการเพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอน

2569

2570

4,103,000

-

-

-

-

12,369,800

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนสถาน
พยาบาลได้รับ
การสนับสนุน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงพยาบาลหนองใหญ่
มีอาคารอเนกประสงค์ คสล.
ไว้ให้บริการประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
- มีสถานที่รองรับการให้
บริการด้านการคัดกรองผู้ป่วย
โรคระบาดของโรคปอดอักเสบ
ไวรัสโคโรนา 2019
(Covid - 19) แก่ประชาชน
ในพื้นที่อาเภอหนองใหญ่
และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ห้องสานักงาน
ด้านอาคาร สถานที่ และห้องปฏิบัติการ พอเพียง
สาหรับนักเรียน ครู
และบุคลากร
- ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดระบบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.
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33 ต่อเติมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
อาเภอบ่อทอง

2566

งบประมาณ
2567
2568

กศ.

35 ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
บุคลากร ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เพื่อบารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง

- ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร
ประกอบด้วย งานทาสี
ภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า
1,400.00 ตารางเมตร,
งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน,
งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้า,
งานเปลี่ยนหน้าต่าง ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร (สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

2566
11,151,640

427,500

งบประมาณ
2567
2568
-

-

-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารหอประชุม
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
สามารถใช้เป็นสถานที่ในการ
ด้านอาคาร สถานที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- มีอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้
ที่จาเป็น เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน
และสามารถให้บริการ
กับชุมชนได้

- จานวนสถานศึกษา - บ้านพักบุคลากรของโรงเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม
ด้านอาคาร สถานที่ ให้มีความแข็งแรง ทนทาน
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามอายุ
การใช้งาน

กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
34 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
- เพื่อปรับปรุงอาคารหอประชุม
- ปรับปรุงอาคารหอประชุม
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
ให้มีคุณภาพ มีอุปกรณ์
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
ประกอบด้วย งานรื้อถอน,
อาเภอบ่อทอง
และใช้งานได้เต็มที่
งานปรับปรุง, งานระบบไฟฟ้า,
- เพื่อใช้เป็นที่จัดประชุม
งานระบบปรับอากาศ,
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานระบบภาพและเครื่องเสียง
รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ สาหรับครู
ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียน
นักเรียน และผู้ปกครอง
บ้ำนคลองมือไทร
(สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

2566
2,208,500

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีสถานที่จอดรถ
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ที่เพียงพอ ได้มาตรฐาน
ด้านอาคาร สถานที่ - มีสถานที่เอื้อต่อผู้ที่มาติดต่อ
ราชการและเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน

37 ปรับพื้นที่สระน้า
ภายในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
- เพื่อถมสระน้าธรรมชาติ
สาหรับรองรับการก่อสร้าง
อาคารเรียน / อาคารประกอบ

- ถมดินสระน้าขนาดไม่น้อยกว่า
36.00 x 56.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร
หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
3,689.00 ลูกบาศก์เมตร
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร (สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

1,029,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอย
ที่ได้รับการพัฒนา
มากขึ้น
ด้านอาคาร สถานที่ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดระบบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

กศ.

38 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อให้มีบ่อบาดาลในการ
กักเก็บน้าไว้ใช้ในการรดน้า
สนามฟุตบอล และเก็บน้าไว้ใช้
ในเวลาขาดแคลน

- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ชนิดถังแชมเปญ ขนาดความจุ
30 ลูกบาศก์เมตร สูง 25.00 เมตร
พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล
ระบบจ่ายน้าประปา และถังเก็บน้า
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

1,700,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - มีบ่อบาดาลในการกักเก็บน้า
ที่ได้รับการพัฒนา
ไว้ใช้ในการรดสนามฟุตบอล
ด้านอาคาร สถานที่ และเก็บน้าไว้ใช่ในเวลา
ขาดแคลน

กศ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
36 ก่อสร้างโรงจอดรถ
- เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการ
- ก่อสร้างโรงจอดรถ
พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รับส่งนักเรียน มีสถานที่จอดรถ
จานวน 2 หลัง ดังนี้
ภายในโรงเรียน
ที่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย
หลังที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 x
บ้านคลองมือไทร
25.00 เมตร
(สว่างไสวราษฎร์บารุง)
หลังที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 x
อาเภอบ่อทอง
20.00 เมตร
พร้อมเทลาน คสล. พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 895.97 ตารางเมตร
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนคลองมือไทร (สว่ำงไสวรำษฎร์บำรุง))

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
39 ปรับปรุงอาคารมัธยม
- เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร - ปรับปรุงอาคารมัธยม
ทางการศึกษา สามารถใช้งาน
(อาคารพุดซ้อน) เช่น ซ่อมแซม
(อาคารพุดซ้อน)
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
อาคารเรียนมัธยม (อาคารพุดซ้อน) วัสดุมุงหลังคา โดยการมุงหลังคา
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
Metal Sheet ไม่น้อยกว่า
อาเภอบ่อทอง
378.00 ตารางเมตร, ซ่อมแซม
ฝ้าเพดาน ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))
- เพื่อให้ครู และบุคลากร
- ปรับปรุงอาคารห้องพัก
ทางการศึกษามีที่พักที่ถูกสุขลักษณะ เรือนแถวบุคลากร เช่น
และมีความปลอดภัย
มุงหลังคา Metal Sheet
ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร,
ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องน้า,
ทาสีภายนอกอาคาร,
เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้า ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนบ้ำนหนองใหญ่
(คุรุรำษฎร์อุปถัมภ์))

499,800

-

-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - นักเรียน ครู และบุคลากร
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ทางการศึกษา สามารถใช้งาน
ด้านอาคาร สถานที่ อาคารมัธยม (อาคารพุดซ้อน)
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

- จานวนสถานศึกษา - ครู และบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ทางการศึกษามีที่พัก
ด้านอาคาร สถานที่ ที่ถูกสุขลักษณะและมีความ
ปลอดภัย

กศ.
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40 ปรับปรุงอาคารห้องพัก
เรือนแถวบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
อาเภอบ่อทอง

2566
456,700

งบประมาณ
2567
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
41 ปรับปรุงอาคารอนุบาล
- เพื่อให้อาคารเรียนมีความปลอดภัย - ปรับปรุงอาคารอนุบาล
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
และเป็นการรักษาทรัพย์สิน
ประกอบด้วย
อาเภอบ่อทอง
ของทางราชการ และสร้างความ
1.งานเทพื้น คสล. ขนาด
พึงพอใจผู้มาติดต่อราชการ
ไม่น้อยกว่า 0.90 x 19.00 เมตร
ในโรงเรียน
หนา 0.10 เมตร
2.งานติดตั้งงานระบายน้าหลังคา
3.งานรางระบายน้า คสล. ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนสวนป่ำเขำชะอำงค์)

- เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดง - ปรับปรุงห้องเรียน E - SPORT
ทักษะความสามารถทางกีฬาอีสปอร์ต ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x 16.00
บนพื้นฐานการพัฒนาทักษะ
เมตร ประกอบด้วย
ทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 1.งานรื้อถอนผนังเดิม
ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ 2.งานปรับปรุงพื้นภายใน
และความสัมพันธ์
3.งานฝ้าเพดาน
- เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ 4.งานประตู - หน้าต่าง
สาคัญตามหลักสูตรการศึกษา
ฯลฯ
(ตำมแบบโรงเรียนสวนป่ำขั้นพื้นฐาน อันประกอบด้วย
เขำชะอำงค์)
ความสามารถด้านการสื่อสาร
การคิด การแก้ไขปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต การทางานเป็นทีม
และการใช้เทคโนโลยี

480,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีความพร้อม
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์
ด้านอาคาร สถานที่ และมีอาคารเรียนที่มีความ
ปลอดภัย ความพร้อมสาหรับ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
และเป็นแหล่งบริการ
ด้านการจัดการเรียนรู้แก่
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มาติดต่อ
อย่างเต็มรูปแบบ

- จานวนสถานศึกษา - นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ
ที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักสูตรการศึกษา
ด้านอาคาร สถานที่ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความสามารถ
ด้านการสื่อสาร การคิด
การแก้ไขปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต การทางาน
เป็นทีม และการใช้เทคโนโลยี
อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเอง
โดยใช้กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
หรือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพ
ที่สร้างมูลค่าได้

กศ.
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42 ปรับปรุงห้องเรียน E - SPORT
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
อาเภอบ่อทอง

2566
274,700

งบประมาณ
2567
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
43 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการ
- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
โรงเรียนบ้านคลองยาง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง
คุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้น
ยาว 40.00 เมตร
- เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
มีอาคารอเนกประสงค์ที่ร่มรื่น
เลขที่ 9/2560)
สวยงามและปลอดภัยแก่ผู้เรียน
จุดพิกัดโครงการ
ที่เสริมทักษะและคุณภาพผู้เรียน
13.135910, 101.605486
ด้านต่างๆ

2566
4,103,000

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ด้านอาคาร สถานที่ การเรียนรูแ้ ละส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนเพิ่มขึ้น
- มีอาคารอเนกประสงค์
ที่ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
บังแดด บังฝนได้

- เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่ในการ
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้มีพื้นที่ในการประกอบ
อาหารและจัดเตรียมอาหาร
สาหรับนักเรียนอย่างถูกสุขลักษณะ

- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
ขนาดกว้าง 10.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร
(ตำมแบบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
จุดพิกัดโครงการ
13.328058, 101.274116

1,437,600

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - นักเรียนมีพื้นที่ในการ
ที่ได้รับการพัฒนา
รับประทานอาหารกลางวัน
ด้านอาคาร สถานที่ อย่างเพียงพอ
- โรงเรียนมีพื้นที่ในการ
ประกอบอาหารและจัดเตรียม
อาหารสาหรับนักเรียน
อย่างถูกสุขลักษณะ

กศ.

45 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนวัดสาเภาทอง
(บ้านหนองยายเภา)
ตาบลบ่อกวางทอง
อาเภอบ่อทอง

- เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม - ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น
การเรียนการสอนให้นักเรียน
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร
- เพื่อใช้ห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ยาว 35.00 เมตร
(ตำมแบบสำนักงำนคณะกรรมกำร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์เรียนรู้ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดพิกัดโครงการ
และห้องอาเซียน
13.336203, 101.288031

4,788,000

-

-

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ
ที่ได้รับการพัฒนา
ในการใช้ประโยชน์ ในการ
ด้านอาคาร สถานที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

กศ.
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44 ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ตาบลบ่อกวางทอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
46 ก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อใช้สาหรับจัดกิจกรรม
- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น
โรงเรียนบ้านขุนชานาญ
การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ
ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน)
ตาบลเกษตรสุวรรณ
ของโรงเรียน และชุมชน
ขนาดกว้าง 13.00 เมตร
อาเภอบ่อทอง
- เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนรวม
ยาว 56.00 เมตร
ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม)
การเรียนการสอน
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
เลขที่ 8/2562)
จุดพิกัดโครงการ
13.29984, 101.52151
- เพื่อป้องกันแดดและฝน
- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
ในการดาเนินกิจกรรมด้านกีฬา
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
และกิจกรรมสาคัญต่างๆ
ยาว 40.00 เมตร
ภายในโรงเรียนและชุมชน
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
- เพื่อความปลอดภัยในการ
เลขที่ 9/2560)
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน จุดพิกัดโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
13.41949, 101.33395

4,103,000

-

-

2569
-

2570
-

-

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เป็น
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
คอนกรีต มั่นคง แข็งแรง
ด้านอาคาร สถานที่ สวยงาม และทันสมัย
เหมาะสม เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
- โรงเรียนมีอาคารเรียน
สาหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีสถานที่
จัดกิจกรรมกีฬาและกิจกรรม
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านอาคาร สถานที่ ทางวิชาการเพิ่มเติม
- ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วม
กับโรงเรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

กศ.
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47 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์

2566
18,031,050

งบประมาณ
2567
2568
-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
48 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
- เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
โรงเรียนบ้านสามแยก
ให้เป็นสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
ตาบลท่าบุญมี
การเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน
ยาว 40.00 เมตร
อาเภอเกาะจันทร์
อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ (ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน เลขที่ 9/2560)
องค์กร และชุมชน ในโอกาสต่างๆ จุดพิกัดโครงการ
- เพื่อระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 13.382843, 101.317782
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

2566
4,103,000

งบประมาณ
2567
2568
-

2570
-

-

-

~ 225 ~

2569
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์
กศ.
เป็นสถานที่สาหรับการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านอาคาร สถานที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่นักเรียน
โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

49 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ตาบลท่าบุญมี
อาเภอเกาะจันทร์

- เพื่อให้สถานศึกษามีสถานที่สาหรับ - ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยาว 40.00 เมตร
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
- เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นสถานที่ เลขที่ 9/2560)
จัดกิจกรรมลานกีฬาสาหรับนักเรียน จุดพิกัดโครงการ
และชุมชน
13.4241812, 101.3069497

4,103,000

-

-

- จานวนสถานศึกษา - โรงเรียนมีพื้นที่สาหรับ
ฝึกประสบการณ์ ให้มีพัฒนาการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านอาคาร สถานที่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา อย่างสมบูรณ์
- โรงเรียนมีพื้นที่ทากิจกรรม
การเรียนการสอน กิจกรรมกีฬา
และกิจกรรมการศึกษา
เพื่อการมีงานทา

กศ.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
50 ก่อสร้างสนามกีฬา
- เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการ
- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล
9,191,000
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้าง พร้อมลู่วิ่ง ขนาดกว้าง 92.00 เมตร
ตาบลท่าบุญมี
ทักษะทางด้านกีฬาของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ยาว 178.00 เมตร
อาเภอเกาะจันทร์
- เพื่อให้โรงเรียนมีสนามกีฬา
และระบบไฟฟ้าภายในสนาม
ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (ตำมแบบโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เกำะโพธิ์ถ้วยงำมวิทยำ)
ได้อย่างหลากหลาย
จุดพิกัดโครงการ
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
13.377361, 101.282111

งบประมาณ
2567
2568
-

2570
-

-

-

~ 226 ~

2569
-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กศ.
ที่ได้รับการพัฒนา
มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ด้านอาคาร สถานที่ การเรียนรูแ้ ละส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนเพิ่มขี้น
- โรงเรียนมีสนามกีฬา
ที่สามารถส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ได้อย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ

รวม 50 โครงกำร

307,153,690 75,000,000

-

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

งบประมาณ
2567
2568
-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
ประชากร
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการดูแล
สวัสดิการสังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้สูงอายุและคนพิการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และเข้าร่วมทางสังคม
ทาให้คลายเหงา
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับ
การเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย
จิตใจ และสังคม
- ผู้สูงอายุและคนพิการ
เกิดความตระหนักต่อคุณค่า
และศักยภาพของตนเอง
- ผู้สูงอายุและคนพิการ
ได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ให้กับคนในชุมชนต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กส.
(ทม.ชลบุร)ี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 22,150,000
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการมีพื้นที่ในการ
3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า
และคนพิการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กว้าง 21.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร
เทศบาลเมืองชลบุรี
ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ
(ตำมแบบเทศบำลเมืองชลบุรี)
อาเภอเมืองชลบุรี
และด้านสังคม
จุดพิกัดโครงการ 13.364999,
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
100.977799
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
และคนพิการ
- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
- เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนินงาน
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง (LTC)
- เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ก่อสร้างอาคารเรียน
- เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียน
- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 อย่างเพียงพอต่อจานวนนักเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน
(ทวีโชคอุปถัมภ์)
ที่เพิ่มขึ้น
ขนาดกว้าง 13.00 เมตร
ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง - เพื่อให้นักเรียนในเขตชุมชน
ยาว 56.00 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
เลขที่ 8/2562)
จุดพิกัดโครงกำร
13.319980, 101.128291

รวม 3 โครงกำร

2569
-

2570
-

4,103,000

-

-

-

-

43,524,450

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
- จานวนสถานศึกษา - สถานศึกษามีห้องเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างเพียงพอต่อจานวน
ด้านอาคาร สถานที่ นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
- นักเรียนในเขตชุมชน
ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กศ.
(ทม.บ้านบึง)

- จานวนสถานศึกษา - ประชาชน สถานศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
หน่วยงานราชการ มีอาคาร
ด้านอาคาร สถานที่ อเนกประสงค์ สาหรับรองรับ
กิจกรรมในระดับต่างๆ

กศ.
(อบต.ท่าบุญมี)

~ 228 ~

3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัย - ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการทากิจกรรมต่างๆ
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 7 สาหรับเด็กและชุมชน
ยาว 40.00 เมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี
ตาบลท่าบุญมี
- เพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับ
เลขที่ 9/2560)
อาเภอเกาะจันทร์
การประชุม การอบรม ตลอดจน
จุดพิกัดโครงกำร
เป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิชาการ
13.365012, 101.283415
แก่ชุมชน

2566
17,271,450

งบประมาณ
2567
2568
-

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

2566
3,000,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2567
2568
2569
2570
(KPI)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - จานวน
หน่วยงาน
ที่เข้าร่วม
เป็นเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชลบุรี มีความเป็น
มืออาชีพสามารถแข่งขัน
ให้เทียบเท่าระดับสากล
- สินค้าและบริการทาง
การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
ได้มาตรฐานสากล สาหรับเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ในประเทศและนานาชาติ
- บุคลากรทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชลบุรี สามารถ
เชื่อมโยงการดาเนินงาน
แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
สนับสนุนเกื้อกูลกัน นาไปสู่
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เกิดการพัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายในทุกระดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กท.

~ 229 ~

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวของ
จัดฝึกการอบรม, การจัดประชุมสัมมนา,
ของจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีให้เป็นมืออาชีพ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร,
สามารถแข่งขันให้เทียบเท่า
การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
ระดับสากล
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ฯลฯ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
การให้บริการทางการท่องเที่ยว
กองกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)
ให้ได้มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การทางานแบบบูรณาการ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรภาคีเครือข่าย
ทางการท่องเที่ยวในทุกระดับ

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

2 จัดฝึกอบรมด้านการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

2566
5,000,000

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2567
2568
2569
2570
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - จานวน
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
กท.
การพัฒนาทักษะ ในท้องถิ่นมีสขุ ภาพร่างกาย
การเล่นกีฬา
และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
อย่างมี
- ลดปัญหาสังคม
ประสิทธิภาพ
และอาชญากรรมอันเนื่อง
มากจากยาเสพติด
- หน่วยงานราชการและท้องถิ่น
ต่าง ๆ ได้มีรับโอกาสจัดกิจกรรม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสามัคคี และการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จนเป็นภาคีเครื่อข่าย
ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
การกีฬา
- เด็กเยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้และมีทักษะ
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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- เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
และการออกกาลังกาย
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ได้รับความรู้
ทักษะและแบบฝึกหัดต่าง ๆ
ในแต่ละชนิดกีฬา
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น
มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในการใช้กิจกรรม
การออกกาลังกาย การกีฬา
และนันทนาการเป็นสือ่ เพื่อสร้าง
สังคมที่มีน้าใจนักกีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรม สามัคคีและสมานฉันท์
- เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
ราชการและท้องถิ่นต่าง ๆ
ได้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการร่วมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จัดฝึกอบรมด้านการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด, ค่าวัสดุ เครื่องเขีนน
และอุปกรณ์, ค่าตกแต่งสถานที่อบรม
ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กองกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2566
4,960,000

งบประมาณ
2567
2568
-

2569
-

2570
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
จุดติดตัง้
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผเู้ ข้ามา
ใช้บริการเกิดความรู้สกึ
ปลอดภัยและไว้วางใจในการ
เข้ามาใช้บริการ
- สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
สามารถบริหารจัดการ
ความปลอดภัย การจัดกิจกรรม
ทางการกีฬา การจัดกิจกรรม
นันทนาการและการอื่นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เห็นสมควร ได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่งเสริมงานรักษา
ความปลอดภัยในการบริการ
สาธารณะสาหรับภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ที่เข้ามาใช้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กท.
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3 พัฒนาศักยภาพ
- เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
ด้านความปลอดภัย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
บริเวณสนามฟุตบอลชลบุรี สนามฟุตบอลชลบุรี
สเตเดียม
สเดเดียม ให้มีความทันสมัย
เป็นปัจจุบัน และใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัย
ขอสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
- เพื่อให้ผเู้ ข้ามาใช้บริการ
เกิดความรู้สกึ เชื่อมั่นในระบบ
การรักษาความปลอดภัย
ของสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ในการให้บริการสาธารณะ
ของ อบจ.ชลบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงเปลีย่ นกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
บริเวณสนามฟุตบอลชลุบรีสเตเดียม
จานวน 43 ชุด ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้
ภายในอาคาร แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ
และงานอื่น ๆ จานวน 2 ชุด
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้
ภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ
และงานอื่น ๆ จานวน 36 ชุด
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE
(PoE L2 Switch)
- ขนาด 16 ช่อง จานวน 3 ชุด
- ขนาด 8 ช่อง จานวน 2 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนฯ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม)
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบปรับมุมมองสาหรับติดตัง้
ภายนอกอาคาร เฉพาะงานตรวจการ
ความละเอียดสูง จานวน 2 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้
ภายในอาคาร แบบที่ 4 ช่องสัญญาณ
เพื่อลดจานวนพื้นที่ตดิ ตัง้ จานวน 3 ชุด
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ชนิด POE
จานวน 1 ชุด
7. อุปกรณ์ระบบบันทึกภาพส่วนกลาง
สาหรับการประมวลผล
บันทึกสัญญาณภาพ
สาหรับกล้องชนิด IP จานวน 1 ชุด
8. ตูค้ วบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ภาคสนาม ขนาด 9U พร้อมพัดลม
ระบายอากาศ จานวน 10 ตู้
พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด,
ระบบบันทึกภาพส่วนกลาง,
ระบบเครือข่าย, ระบบไฟฟ้า
และสายสัญญาณ และอุปกรณ์
ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
กองกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)

2566

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 232 ~

รวม 3 โครงกำร

วัตถุประสงค์

12,960,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี )
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

(2) โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จังหวัดชลบุรี
"Bangsaen World Class
Destination"

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างภาพลักษณ์และ
ความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ชายหาดบางแสนเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
- เพื่อสร้างกลุม่ เป้าหมายถาวร
ให้เดินทางมาท่องเที่ยว
งานเทศกาลอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
- เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี
ให้ก้าวไปสูร่ ะดับสากลและ
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
ชายหาดบางแสนเป็นที่รู้จักทั่วโลก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุนงบประมาณให้
ทม.แสนสุข สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม
การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยดาเนินการ
ตกแต่งสถานที,่ ดาเนินการอื่น ๆ ,
ค่าจัดทาแบบประเมิน ฯลฯ
(ทม.แสนสุข สมทบ 1,000,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 5,000,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ทม.แสนสุข)

- สนับสนุนงบประมาณให้
ทม.แสนสุข สาหรับจัดงานส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชลบุรี
โดนดาเนินการติดตัง้ รื้อถอนการ์ดเรล
และวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ของสนามแข่งขัน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - จานวน
- นักท่องเที่ยวเกิดความ
หน่วยงาน
ประทับใจที่มาเที่ยวงาน
ที่เข้าร่วม
- แหล่งท่องเที่ยวภายในเขต
เป็นเครือข่าย เทศบาลเมืองแสนสุข
ด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาดึงดูดคน
มาท่องเที่ยวได้มากขึ้น
- ประชาชนในท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นข้างเคียงมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ประชาชนและนักท่องเที่ยว
กลับมาเที่ยวงานซ้า หรือมี
แนวคิดที่จะกลับมาเที่ยวงาน
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กท.
(ทม.แสนสุข)

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - จานวน
- พ่อค้า แม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น
กท.
หน่วยงาน
โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
(ทม.แสนสุข)
ชายหาดบางแสน ซึ่งจะมี
ที่เข้าร่วม
เป็นเครือข่าย นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยว ชายหาดบางแสนและจังหวัดชลบุรี
คาดว่าไม่ต่ากว่า 100,000 คน
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1 อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข
อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นให้ขยายตัว
และประชาชนในพื้นที่
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- สร้างภาพลักษณ์สง่ เสริม
การเดินทางท่องเที่ยว
- เพื่อให้มีโป๊ะเทียบเรือที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
- เพื่อยกระดับการบริการ
การเดินทางขนส่งทางเรือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

- สนับสนุนงบประมาณให้
เทศบาลเมืองศรีราชาสาหรับ
ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ โดยดาเนินการ
ก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.60 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตารางเมตร
จุดพิกดั โครงกำร
13°10'31.6,N100°55'11.8"E
(ทม.ศรีรำชำ สบทบ
จำนวน 8,696,550 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 34,786,200 บำท
(ตำมแบบ ทม.ศรีรำชำ)

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ชายหาดบางแสนเป็นที่รู้จัก
ไปทั่วโลก
- ชายหาดบางแสนมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

26,089,650

-

-

-

-

- จานวนแหล่ง - มีโป๊ะเทียบเรือที่มีความมั่นคง
ท่องเที่ยวได้
แข็งแรงและปลอดภัย
รับการพัฒนา
- ยกระดับการบริการ
ให้ได้มาตรฐาน การเดินทางขนส่งทางเรือให้มี
สากล
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพ
การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี

กท.
(ทม.ศรีราชา)
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2 อุดหนุนเทศบาลเมือง
ศรีราชา จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเกาะลอย
(โป๊ะเทียบเรือ )
ตาบลศรีราชา
อาเภอศรีราชา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
(ทม.แสนสุข สมทบ 1,000,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 9,000,000 บำท)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ทม.แสนสุข)

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศเข้ามา
ร่วมงาน เป็นการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจภายในเมืองพัทยา
และจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเป็นการรองรับแผนการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และยกระดับ
คุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่
การท่องเที่ยวระดับโลก
- เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจของ
เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี

(2) โครงการเทศกาลดนตรี
เมืองพัทยา (PATTAYA
MUSIC FESTIVAL)

- เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
และจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสร้างงานเทศกาลดนตรี
เมืองพัทยาให้เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับประเทศ

รวม 5 โครงกำร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กท.
(เมืองพัทยา)

- สนับสนุนงบประมาณให้เมืองพัทยา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - จานวน
- สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทุกระดับให้เข้ามาท่องเที่ยว
สาหรับจัดงานดนตรีเมืองพัทยา
หน่วยงาน
ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์,
ที่เข้าร่วม
เมืองพัทยา
งานการจัดแสดงบนเวที,
เป็นเครือข่าย
- การจัดงานเทศกาลดนตรี
งานการตกแต่งสถานที่
ด้านการท่องเที่ยว เมืองพัทยาถือเป็นงานมหกรรม
และสิง่ อานวยความสะดวก ฯลฯ
ดนตรีที่นาไปสูก่ ารท่องเที่ยว
(เมืองพัทยำ สมทบ 10,000,000 บำท
ในรูปแบบอื่น ๆ ส่งผลต่อ
งบประมำณทั้งสิ้น 30,000,000 บำท)
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ของประเทศ
ของเมืองพัทยำ)

กท.
(เมืองพัทยา)

60,089,650 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
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3 อุดหนุนเมืองพัทยา
อาเภอบางละมุง
จานวน 2 โครงการ
(1) โครงการเฉลิมฉลอง
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(PATTAYA COUNTDOWN)

งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
2570
(KPI)
- สนับสนุนงบประมาณให้เมืองพัทยา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - จานวน
- สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
สาหรับจัดการเฉลิมฉลอง
หน่วยงาน
ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุน้
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่เข้าร่วม
เศรษฐกิจเมืองพัทยาและ
ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์,
เป็นเครือข่าย จังหวัดชลบุรีให้ดยี ิ่งขึ้น
งานการจัดกิจกรรม, งานการตกแต่ง
ด้านการท่องเที่ยว - เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานที่และสิง่ อานวยความสะดวก ฯลฯ
ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน
(เมืองพัทยำ สมทบ 5,000,000 บำท
ได้มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมรักษา
งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000 บำท)
วัฒนธรรมที่เป็นสากล
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
- ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ของเมืองพัทยำ)
ได้มีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
และรักษาประเพณี

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างศูนย์บริการและ
เส้นทางจักรยาน
รอบอ่างเก็บน้าบางพระ
อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้
รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
สากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- จังหวัดชลบุรี มีเส้นทาง
จักรยานเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- จังหวัดชลบุรี มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ปั่นจักรยานและใช้จ่ายในพื้นที่
เกิดกระแสการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
รวมถึงเกิดกระบวนการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และกระตุน้ เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ
- ประชาชนในจังหวัดชลบุรี
และประชาชนทั่วไป มีสถานที่
ออกกาลังกายและมีกิจกรรม
นันทนาการเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดใี นครอบครัว
และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กท.
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รวม 1 โครงกำร

งบประมาณ
เป้าหมาย
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล
- ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
194,130,000 134,720,000
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
รอบอ่างเก็บน้าบางพระ ดังนี้
- เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 7,
เชิงธรรมชาติและเชิงกีฬา
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจร
- เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
ที่หลากหลายอันมีความสอดคล้อง กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ระยะทาง
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ไม่น้อยกว่า 15.925 กิโลเมตร
ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประกอบด้วย งานทางจักรยาน,
เชิงกีฬาและนักท่องเที่ยวที่นิยม
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, งานสะพาน,
การออกกาลังกาย
งานขยายสะพาน, งานขยาย
- เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก ทางหลวงชนบทติดทางจักรยาน ฯลฯ
ตอนที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11
และสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยาน
ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก
ตามเส้นทางการท่องเที่ยว
คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.910 กิโลเมตร
ในจังหวัดชลบุรี มีสถานที่
ประกอบด้วย งานทางจักรยาน, งานระบบ
ออกกาลังกาย และมีกิจกรรม
ไฟฟ้าแสงสว่าง, งานทางยกระดับยาว
นันทนาการ เพื่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 470.00 เมตร, งานอาคาร
ความสัมพันธ์ที่ดใี นครอบครัว
Club House, งานปรับปรุงภูมิทัศน์
และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
งานครุภัณฑ์เครื่องออกกาลังกาย ฯลฯ
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)
194,130,000 134,720,000
วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี )
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสูน่ วัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

วัตถุประสงค์

2 ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชน - เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ
และประชาชนระดับอาเภอ จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย
ตาบลหนองใหญ่
และเล่นกีฬาของประชาชน
อาเภอหนองใหญ่
ในเขตพื้นที่และใกล้เคียง
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ
เยาวชนออกกาลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รวม 2 โครงกำร

2566
11,687,000
.

2567
-

- ก่อสร้างสนามกีฬา ลู่ - ลานกรีฑา
13,997,000 40,000,000
พร้อมอัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาด
.
ไม่น้อยกว่า กว้าง 8.10 ม. ยาว 35.00 ม.
จุดพิกดั โครงกำร
13.147743,101.384647
งบประมำณทั้งสิ้น 53,997,000 บำท
- ประจำปี 2566 13,997,000 บำท
- ประจำปี 2567 40,000,000 บำท
(ตำมแบบ ทต.หนองใหญ่)
25,684,000 40,000,000

งบประมาณ
2568
-

2569
-

2570
-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวได้
รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
สากล

- จานวน
สนามกีฬา
ที่ได้รับการพัฒนา
และได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม และเป็นระเบียบ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวได้มากขึ้น
- สร้างรายได้ให้กลุม่
ผูป้ ระกอบการในพื้นที่มากขึ้น

- ประชาชนมีสถานที่สาหรับ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
- ประชาชนได้ออกกาลังกาย
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
และมีสนามกีฬาสาหรับ
จัดการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่าง ๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กท.
(ทม.อ่างศิลา)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ต่อจากเดิม)
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นและพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30.00 เมตร
บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา
ใกล้เคียง
ยาว 36.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
หมู่ที่ 5
- เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชน ดาเนินการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม.
ตาบลอ่างศิลา
และการขยายตัวของ
พิกดั จุดเริ่มต้น
อาเภอเมืองชลบุรี
การท่องเที่ยว
13.33411,100.92352
พิกดั จุดสิ้นสุด
13.33344,100.92221
(ตำมแบบ ทม.อ่ำงศิลำ)

ที่

กท.
(ทต.หนองใหญ่)

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระบบ
ไฟฟ้าที่ได้รับ
การพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สนช.
ของระบบไฟฟ้าและเกิดทัศนียภาพ (ทม.แสนสุข)
ที่สวยงาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
9,200,000
บางแสน จานวน 2 โครงการ ของระบบไฟฟ้าและภูมิทัศน์
และแรงต่า จากการปักเสาพาดสาย
(1) โครงการปรับปรุงระบบ
ที่สวยงาม
เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยวิธี SEMI
จาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
BURIED บริเวณแยกวงเวียน
บริเวณแยกวงเวียน
หาดบางแสน - สะพานปลา
หาดบางแสน - สะพานปลา
หาดวอนนภา (ช่วงที่ 2)
หาดวอนนภา (ช่วงที่ 2)
ความยาวประมาณ 1,800.00 เมตร
ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี
(ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.28372,
100.91541
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.26927,
100.92347

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอาเภอบ่อทอง
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายคลองใหญ่ - เขาบ่อทอง
ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตาบลบ่อทอง
อาเภอบ่อทอง

รวม 3 โครงกำร

- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม - ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
บริเวณหมู่ที่ 8 ตาบลบ่อทอง
ในยามค่าคืน
อาเภอบ่องทอง ความยาวรวม
1,900.00 เมตร
(ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอาเภอบ่อทอง)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13.14852,
E 101.51175
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13.15863,
E 101.52316

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระบบ
ไฟฟ้าที่ได้รับ
การพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สนช.
ของระบบไฟฟ้าและเกิดทัศนียภาพ (ทม.แสนสุข)
ที่สวยงาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(2) โครงการปรับปรุงระบบ
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
19,100,000
จาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ของระบบไฟฟ้าและภูมิทัศน์
และแรงต่า จากการปักเสาพาดสาย
บริเวณแยกวงเวียน
ที่สวยงาม
เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยวิธี
หาดบางแสน - โรงแรมเอสทู
SEMI BURIED บริเวณแยกวงเวียน
(ช่วงที่ 3) ตาบลแสนสุข
หาดบางแสน - โรงแรมเอสทู
อาเภอเมืองชลบุรี
(ช่วงที่ 3) ความยาวประมาณ
2,200.00 เมตร
(ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.28372,
100.91541
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.229873,
100.90224
3,266,300

-

-

-

-

31,566,300

-

-

-

-

- จานวนระบบ
ไฟฟ้าที่ได้รับ
การพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- ประชาชนมีการคมนาคม
ที่ปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุ
ในยามค่าคืนได้

สนช.
(อบต.บ่อทอง)

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

2 วางท่อเสริมศักยภาพ
การจ่ายน้าประปา
บริเวณพื้นที่ตาบลหนองรี
ระยะที่ 3 อาเภอเมืองชลบุรี

- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
10,037,000
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลหนองรี ระยะที่ 3
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ อาเภอเมืองชลบุรี
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)

3 ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก - เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น
สายบ้านหนองไผ่แก้ว บ้านหนองประดู่ (ชบ.ถ.1 - 0702)
หมู่ที่ 3 ตาบลหนองไผ่แก้ว
อาเภอบ้านบึง

- ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 3,530.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
28,240.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

-

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชนมีความสะดวก
สนช.
ในการสัญจรไป - มา
และเกิดความปลอดภัย
มากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
- ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.

19,666,000

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

สนช.

- ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไป - มา
และเกิดความปลอดภัย
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 20.00 เมตร
37,608,000
คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น
ยาว 4,694.00 เมตรหนา 0.05 เมตร
สาย ข.13 และ ค.7 ผังเมืองรวม
(ฝั่งซ้ายทาง, ฝั่งขวาทาง)
ชลบุรี (แยกทางหลวงหมายเลข 3
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
ถนนสุขุมวิท กม. ที่ 108 - กม. ที่ 103)
93,880.00 ตารางเมตร
(ชบ.ถ.1 - 0101) ตาบลแสนสุข
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)
อาเภอเมืองชลบุรี

5 วางท่อเสริมศักยภาพ
การจ่ายน้าประปา
พื้นที่อาเภอบางละมุง

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
26,664,000 65,000,000
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
พื้นที่อาเภอบางละมุง
- เพื่อให้ประชาชน
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 91,664,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 26,664,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 65,000,000 บำท

-

2569
-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
- จานวนระยะทาง
- ประชาชนมีน้าสะอาด
สนช.
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

-

- จานวนระยะทาง
- ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
4 วางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าประปา - เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
14,785,000 30,000,000
บริเวณชุมชนมาบฟักทอง - วัดญาณ เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณชุมชนมาบฟักทอง - วัดญาณ
หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11
- เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11
ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 44,785,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 14,785,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 30,000,000 บำท

2569
-

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
- จานวนระยะทาง
- ประชาชนมีน้าสะอาด
สนช.
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

7 วางท่อเสริมศักยภาพ
การจ่ายน้าประปา
บริเวณทางหลวงหมายเลข 331
ถึงชุมชนชากแง้ว อาเภอบางละมุง

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณทางหลวงหมายเลข 331 ถึง
- เพื่อให้ประชาชน
ชุมชนชากแง้ว อาเภอบางละมุง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)

-

119,225,000

-

-

-

- จานวนระยะทาง
- ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาไผ่ บ้านเนินหนึ่ง - บ้านหนองผักหนาม
(ชบ.ถ.1 - 0705) หมู่ที่ 2
ตาบลห้างสูง, หมู่ที่ 3
ตาบลหนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน

-

32,363,700

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

สนช.

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 3,240.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
39,160.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

- ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไป - มา
และเกิดความปลอดภัย
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
6 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
24,487,000 55,000,000
ระบบท่อจ่ายน้าประปา
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณชุมชนหนองปรือ
บริเวณชุมชนหนองปรือ
- เพื่อให้ประชาชน
อาเภอบางละมุง
อาเภอบางละมุง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 79,487,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 24,487,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 55,000,000 บำท

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
16,830,000
ทางหลวงท้องถิ่นสายคลองมือไทร ยาว 2,450.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
บ้านช่อง (ชบ.ถ.1 - 0806)
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง
19,600.00 ตารางเมตร
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)
10 วางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าประปา
บริเวณชุมชนธาตุทอง
ตาบลธาตุทอง อาเภอบ่อทอง

11 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านทับร้าง - ในการสัญจรไปมา
บ้านคลองตะเคียน (ชบ.ถ.1 - 0802)
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง

รวม 11 โครงกำร

- โคมส่องสว่างถนน LED Smart
Street Light เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร
จานวน 60 ต้น
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชนมีความสะดวก
สนช.
ในการสัญจรไป - มา
และเกิดความปลอดภัย
มากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40,092,000

-

-

-

-

- จานวนแหล่งน้า
ที่ได้รับการพัฒนา
สาหรับการอุปโภค
และบริโภค

- ประชาชนมีน้าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.

-

4,167,000

-

-

-

- จานวนเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง / ระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้ได้มาตรฐาน

- ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไป - มา
และเกิดความปลอดภัย
มากขึ้น

สนช.

-

-

-

116,065,000 379,859,700
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- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณชุมชนธาตุทอง ตาบลธาตุทอง
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ อาเภอบ่อทอง
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 1)

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนได้มีถนนสัญจร
สนช.
ที่มีคุณภาพ การคมนาคมสะดวก (ทต.เหมือง)
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
- ประชาชนโดยรวมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่ออานวยความสะดวก
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
12,134,600
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ให้กับประชาชนในการสัญจร
ยาว 810.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
ไป - มา
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
สายสะพาน กสช. - บ้านวังตะโก - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ไม่น้อยกว่า 4,860.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ตาบลเหมือง
และทรัพย์สินของประชาชน
และวางท่อระบายน้า คสล.
อาเภอเมืองชลบุรี
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ขนาด ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
1,620.00 เมตร
ในระยะยาว
(ตามแบบ ทต.เหมือง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.172648,
100.583875
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.172030,
100.590972

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนได้มีถนนสัญจร
สนช.
ที่มีคุณภาพ การคมนาคมสะดวก (ทต.ดอนหัวฬ่อ)
- เป็นการบริการสาธารณะ
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างครบวงจร
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ปรับปรุงผิวจราจร
- เพื่อให้ระบบระบายน้า
- ขนาดผิวจราจร กว้าง 13.00 15,000,000 45,000,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อการบริหารจัดการระบบ
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนส่งและการจราจรเป็นไป
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00
พร้อมบ่อพัก และทางเท้า
อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้า คสล.
สายดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า
- เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย
ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร
(ตั้งแต่คลองสามวา
ระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร
ถึงโกดังดับบลิวเอชเอ)
และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20 หมู่ที่ 4, 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ
1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการ
อาเภอเมืองชลบุรี
ไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ ทต.ดอนหัวฬ่อ)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°26'1.15",
E 101°02'6.40"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°25'26.13",
E 101°02'25.70"
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 60,000,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 15,000,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 45,000,000 บำท

4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
สายชุมแสง - บ้านสวนใหม่
เสริมเหล็กให้มีสภาพผิวจราจรดี
หมู่ที่ 1, 2 ตาบลหมอนนาง
ได้มาตรฐาน
อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรไป - มา ได้สะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
8,800.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ ทต.หมอนนาง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.407286,
101.217032
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.412815, 101.20979

7,843,000

-

-

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เป็นการบริหารสาธารณะ
ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างครบวงจร
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.
หนองข้างคอก)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อเป็นการบริการสาธารณะ - ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร
17,850,600 20,000,000
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยาว 3,570.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
อย่างครบวงจร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
สายหนองข้างคอก (ช่วงที่ 1)
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ไม่น้อยกว่า 32,130.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 2, 3, 5
และทรัพย์สินของประชาชน
และวางท่อระบายน้า คสล.
ตาบลหนองข้างคอก
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ขนาด ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
อาเภอเมืองชลบุรี
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
ยาว 1,500.00 เมตร
ในระยะยาว
(ตามแบบ อบต.หนองข้างคอก)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°19'54.7",
E 100°59'49.6"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°18'08.5",
E 100°59'48.8"
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 37,850,600 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 17,850,600 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 20,000,000 บำท

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- ปรับปรุงถนนคอนกรีต
สนช.
เสริมเหล็กให้มีสภาพผิวจราจรดี (ทต.หมอนนาง)
ได้มาตรฐาน
- ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไป - มา ได้สะดวก
ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ประชาชนโดยรวมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
5 วางท่อระบายน้าคอนกรีต
- เพื่อให้การสัญจรของประชาชน - วางท่อระบายน้า คสล.
5,335,800
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
มีความปลอดภัย สามารถลด
ขนาด ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
สาย ชบ ถ. 97 - 010
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
908.00 เมตร
หมู่ที่ 7 ตาบลหัวถนน
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ตามแบบ ทต.หัวถนน)
อาเภอพนัสนิคม
ของประชาชน
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.52901,
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
101.21011
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.52649,
ในระยะยาว
101.20209
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร
ยาว 428.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 2,996.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้า คสล.
ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร
พร้อมบ่อพักยาว 428.00 เมตร
(ตามแบบ อบต.หนองขยาด)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13 25’11.2”,
E 101 09’09.8”
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13 25’31.0”,
E 101 09’05.9”

7,837,300

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนได้มีถนนสัญจร
สนช.
ที่มีคุณภาพ การคมนาคมสะดวก (ทต.หัวถนน)
และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

- ปรับปรุงถนนคอนกรีต
สนช.
เสริมเหล็กให้มีสภาพผิวจราจรดี
(อบต.
ได้มาตรฐาน
หนองขยาด)
- ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจรไปมา ได้สะดวกปลอดภัย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- สามารถระบายน้าในช่วงฤดูฝน
ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
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6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต
และวางท่อระบายน้า
เสริมเหล็กให้มีสภาพผิวจราจรดี
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มาตรฐาน
สาย ชบ ถ.82 - 009 หมู่ที่ 10 - เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตาบลมาบโป่ง หมู่ที่ 2
เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก
ตาบลหนองขยาด
ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
ในระยะยาว

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
14,598,000
สายกุดทอง หมู่ที่ 11
มีความปลอดภัย สามารถลด
ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ตาบลสระสี่เหลี่ยม
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
อาเภอพนัสนิคม
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 16,800.00 ตารางเมตร
ของประชาชน
(ตามแบบ อบต.สระสี่เหลี่ยม)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.558977,
101.266533
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.543000,
101.281272
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,365.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
26,190.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.โคกเพลาะ)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13 30’53.20”,
E 101 7’49.17”
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13 32’12.40”,
E 101 8’43.80”

22,037,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนได้มีถนนสัญจร
สนช.
ที่มีคุณภาพ การคมนาคมสะดวก
(อบต.
- ประชาชนมีความปลอดภัย
สระสี่เหลี่ยม)
ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนได้มีถนนสัญจร
ที่มีคุณภาพ การคมนาคมสะดวก
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สนช.
(อบต.
โคกเพลาะ)
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8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
สายสุขประยูร - รพ.สต.
มีความปลอดภัย สามารถลด
เนินตามาก หมู่ที่ 3, 6, 5
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
ตาบลโคกเพลาะ
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อาเภอพนัสนิคม
ของประชาชน

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
9 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
11,185,600
คอนกรีต (Overlay)
ของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
สายทุ่งแฝกสระนา หมู่ที่ 5, 3 ในการสัญจรไปมา ให้ได้รับ
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
ตาบลนาวังหิน อาเภอพนัสนิคม ความสะดวกและเป็นการลด
24,000.00 ตารางเมตร
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
(ตามแบบ อบต.นาวังหิน)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13 26’58”,
E 101 15’22”
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13 26’25”,
E 101 14’06”
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,045.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 6,270.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
733.00 เมตร
(ตามแบบ อบต.นามะตูม)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.428323,
101.175116
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.427550,
101.175004

10,658,200

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
มีการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็ว ถนนไม่มีฝุ่นละออง
จากการสัญจรไปมา
ลดระยะเวลาในการเดินทาง

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.นาวังหิน)

- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
สนช.
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
(อบต.นามะตูม)
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
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10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต มีความปลอดภัย สามารถลด
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
สายบ้านล่าง - บ้านสวน หมู่ที่ 5 การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลนามะตูม อาเภอพนัสนิคม ของประชาชน
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
ในระยะยาว

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
14,861,000
สายหนองปลาไหล ซอย 2
มีความปลอดภัย สามารถลด
ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หมู่ที่ 11 ตาบลนาเริก
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
อาเภอพนัสนิคม
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 16,800.00 ตารางเมตร
ของประชาชน
(ตามแบบ อบต.นาเริก)
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.390252,
นาผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ 101.247382
ท้องตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พิกัดจุดสิ้นสุด 13.405552,
101.236825
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร
ในการคมนาคม
- เพื่อลดอุบัติเหตุสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
- เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากฝุ่นละอองให้กับประชาชน

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
6,000.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.หนองเหียง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.458321,
101.304905
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.455400,
101.309207

5,510,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การสัญจรไป - มา สะดวก
รวดเร็วขึ้น
- ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี
เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.นาเริก)

- ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สนช.
มีการคมนาคมที่สะดวก
(อบต.
และรวดเร็ว ถนนไม่มีฝุ่นละออง หนองเหียง)
จากการสัญจรไปมา
ลดระยะเวลาในการเดินทาง
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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12 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองแม็ก เกษตรสันติราษฎร์ หมู่ที่ 14
ตาบลหนองเหียง
อาเภอพนัสนิคม

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
13 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
6,814,000
สายสองหนอง หมู่ที่ 13
ของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ยาว 1,240.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ตาบลหนองเหียง
ในการคมนาคม
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อลดอุบัติเหตุสร้างความ
7,440.00 ตารางเมตร
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(ตามแบบ อบต.หนองเหียง)
ให้กับประชาชน
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.452250,
- เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ
101.355683
จากฝุ่นละอองให้กับประชาชน
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.449019,
101.366612
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
1,486.00 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านช้าง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.459003,
101.181864
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.465871,
101.182919

13,024,700

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สนช.
มีการคมนาคมที่สะดวก
(อบต.
และรวดเร็ว ถนนไม่มีฝุ่นละออง หนองเหียง)
จากการสัญจรไปมา
ลดระยะเวลา ในการเดินทาง
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- การสัญจรไป - มา สะดวก
สนช.
รวดเร็วขึ้น
(อบต.บ้านช้าง)
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
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14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต มีความปลอดภัย สามารถลด
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
สายสานักงานที่ดิน หมู่ที่ 1
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบลบ้านช้าง อาเภอพนัสนิคม ของประชาชน
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
ในระยะยาว

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
15 วางท่อขยายเขต
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
19,853,000
จาหน่ายน้าประปาบริเวณพื้นที่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลโคกเพลาะ
ตาบลโคกเพลาะ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
อาเภอพนัสนิคม
อาเภอพนัสนิคม
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนแหล่งน้า
ที่ได้รับการพัฒนา
สาหรับการอุปโภค
และบริโภค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีน้าสะอาด
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.
โคกเพลาะ)

3,773,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.
(อบต.ท่าข้าม)

17 วางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้าประปาบริเวณพื้นที่
ตาบลทุ่งขวาง
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10
อาเภอพนัสนิคม

- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลทุ่งขวาง
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 อาเภอพนัสนิคม
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)

8,002,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.
(อบต.ทุ่งขวาง)

18 วางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้าประปา
ในพื้นที่ตาบลนาเริก
อาเภอพนัสนิคม

- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
ในพื้นที่ตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
ชีวิตที่ดีขึ้น

4,981,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.
(อบต.นาเริก)
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16 วางท่อขยายเขต
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
จาหน่ายน้าประปาบริเวณพื้นที่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลท่าข้าม
ตาบลท่าข้าม อาเภอพนัสนิคม - เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
อาเภอพนัสนิคม
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
19 วางท่อขยายเขต
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
10,565,000
จาหน่ายน้าประปาบริเวณพื้นที่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลวัดหลวง
ตาบลวัดหลวง
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
(โครงการระยะที่ 3) อาเภอพนัสนิคม
(โครงการระยะที่ 3)
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
อาเภอพนัสนิคม
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
19,390,000
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหียง
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
บริเวณ หมู่ที่ 8, 11, 16
ชีวิตที่ดีขึ้น
ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 74,390,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 19,390,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 55,000,000 บำท

21 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สายทางในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองเหียง (ส่วนเพิ่มเติม)
ตาบลหนองเหียง
อาเภอพนัสนิคม

- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ในการสัญจรไปมา
- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้ถนน
สายหลักในพื้นที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 7.00 เมตร
พร้อมโคม LED ขนาด 125 วัตต์
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 07010027)
จานวนไม่น้อยกว่า 437 ชุด
(ตามแบบ อบต.หนองเหียง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.490006,
101.212850
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.456630,
101.357231

33,669,200

55,000,000

-

-

-

- จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

-

-

-

-

- จานวนระบบ
ไฟฟ้าที่ได้รับ
การพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.วัดหลวง)

สนช.
(อบต.
หนองเหียง)
~ 253 ~

20 วางท่อขยายเขต
จาหน่ายน้าประปาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองเหียง
บริเวณหมู่ที่ 8, 11, 16
ตาบลหนองเหียง
อาเภอพนัสนิคม

2569
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

- ประชาชนได้รับความปลอดภัย
สนช.
ในชีวิตและทรัพย์สิน และได้
(อบต.
ความสะดวกในการสัญจรไปมา หนองเหียง)
- เป็นการยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
ด้านความปลอดภัย
สามารถรองรับการท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

23 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
สายโรงเรียนบ้านมาบคล้า มีความปลอดภัย สามารถลด
บึงทองแดง - ถนนสาย 331
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตาบลคลองกิ่ว การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อาเภอบ้านบึง
ของประชาชน

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
10,620.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.คลองกิ่ว)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°12'13.01",
E 101°11'59.04"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°12'28.98",
E 101°12'44.50"

10,693,000

-

-

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทต.บ้านบึง)

~ 254 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
6,741,000
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ความสะดวก
ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
- เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
สายเซิดน้อย - ห้วยยาง หมู่ที่ 2 ที่มั่นคง แข็งแรง สามารถใช้สัญจร ไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตารางเมตร
ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง ไปมาได้อย่างปลอดภัย
และวางท่อระบายน้า คสล.
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ขนาด ø 0.80 เมตร
ทาให้ป้องกันน้าท่วมขังได้
พร้อมบ่อพักยาว 259.00 เมตร
ในระยะยาว
(ตามแบบ ทต.บ้านบึง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.331372,
101.093233
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.334769,
101.089178

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สนช.
(อบต.คลองกิ่ว)

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
24 วางท่อขยายเขต
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
7,705,000
จาหน่ายน้าประปาภูมิภาค
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลหนองบอนแดง
บริเวณพื้นที่ตาบลหนองบอนแดง - เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 - 6
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 - 6
ชีวิตที่ดีขึ้น
ตาบลหนองบอนแดง อาเภอพนัสนิคม
ตาบลหนองบอนแดง
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
อาเภอบ้านบึง

2569
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.
หนองบอนแดง)

- ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
2,500.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.หนองตาลึง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.2552, 101.0418
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.2539, 101.0440

15,555,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมขัง

สนช.
(ทต.
หนองตาลึง)

26 วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
สายหนองแช่แว่น หนองม่วงเก่า หน้า รพ.สต.
มาบโป่ง ปากซอย 11
หมู่ที่ 2 ตาบลมาบโป่ง
อาเภอพานทอง

- วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด ø
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
1,887.00 เมตร
(ตามแบบ อบต.มาบโป่ง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13°25'55.78"N,
101°07'55.23"E
พิกัดจุดสิ้นสุด 13°24'59.47"N,
101°08'03.84"E

9,051,000

-

-

-

-

- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมขัง
- ประชาชนโดยรวมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สนช.
(อบต.มาบโป่ง)

- เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
และช่วยในการระบายน้าได้ดี
และทาให้ประชาชนสะดวก
ในการใช้เส้นทางสัญจรไป - มา

~ 255 ~

25 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ที่มั่นคง แข็งแรง สามารถใช้สัญจร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
ไปมาได้อย่างปลอดภัย
ถนนสายสนามกีฬา - นิคมอมตะ - เพื่อให้มีท่อระบายน้า
หมู่ที่ 6 ตาบลหนองตาลึง
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
อาเภอพานทอง
ในระยะยาว

28 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
- เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ถนนสายแพรวพรรณ
- เพื่อให้มีความปลอดภัย
บ้านสุรศักด์ หมู่ที่ 5
ในการเดินทางสัญจรไป - มา
ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1,543.000 ตารางเมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า
12,344.00 ตารางเมตร
และวางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
3,080.00 เมตร และวางท่อเหลี่ยม
(Box Culverts) ขนาด 1.80 x
1.80 เมตร จานวน 30 ท่อน
(ตามแบบ อบต.เขาคันทรง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.06621, 101.14204
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.05401, 101.14067

26,766,000

-

-

2569
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
2570
(KPI)
ที่จะขอประสาน
- จานวนกาแพงดิน - ป้องกันการกัดเซาะ
สนช.
ที่ได้รับการจัดสร้าง และการพังทลายของหน้าดิน
(ทต.บางพระ)
หรือซ่อมแซม
ในพื้นที่
- ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจเพิ่มขึ้น และยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการ
สร้างรายได้ให้กับพื้นที่เพิ่มขึ้น

~ 256 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
27 ก่อสร้างกาแพงป้องกันตลิ่ง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน - ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร
22,748,000
บริเวณห้วยสุครีพ หมู่ที่ 6, 4 อันเกิดจากทิศทางการไหลของน้า สูง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 500.00
ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา ให้ลดน้อยลง
เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร
- พัฒนาสถานที่ก่อสร้าง
หนา 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร
ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
(ตามแบบ ทต.บางพระ)
พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน พิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ 1 13°12'35.0"N,
100°56'55.3"E
พิกัดจุดสิ้นสุดจุดที่ 1 13°12'31.0"N,
100°56'57.7"E
พิกัดจุดเริ่มต้นจุดที่ 2 13°12'37.6"N,
100°57'12.7"E
พิกัดจุดสิ้นสุดจุดที่ 2 13°12'36.9"N,
100°57'17.8"E

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

- ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวก
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
- สามารถป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ของประชาชน

สนช.
(อบต.
เขาคันทรง)

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนมีเส้นทางที่สะดวก
สนช.
มีความปลอดภัยในชีวิต
(อบต.บ่อวิน)
และทรัพย์สิน
- ประชาชนไดด้รับความสะดวก
รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
ในการใช้เส้นทาง

~ 257 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐาน
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร
16,016,000 40,000,000
พร้อมเกาะกลางถนน
ให้มีความพร้อมในกาคมนาคม
ยาว 5,234.00 เมตร หนา 0.25 เมตร
สายเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3, 7 ขนส่ง
(รวม 2 ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่
ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
ความสะดวก ปลอดภัย
47,106.00 ตารางเมตร
ในการสัญจรไป - มา
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดี่ยว)
สูง 9.00 เมตร พร้อมโคม
และอุปกรณ์ จานวน 176 ต้น
(ตามแบบ อบต.บ่อวิน)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 13°2'22.49",
E 101°7'32.56"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°1'36.74",
E 101°8'43.09"
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 56,016,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 16,016,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 40,000,000 บำท

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
สนช.
สามารถรองรับน้าเสียในชุมชน (ทม.หนองปรือ)
อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัยในการสัญจร
มากยิ่งขึ้น

~ 258 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
30 ปรับปรุงถนนลาดยาง
- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้า
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร
20,487,000 45,000,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ
ยาว 1,640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต น้าเสียจากชุมชน
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
อย่างมีประสิทธิภาพ
21,320.00 ตารางเมตร และวางท่อ
สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข - เพื่อก่อสร้างถนนผิวจราจร
ระบายน้า คสล. ขนาด ø 1.00 เมตร
3240 (สายชัยพรวิถี) ตอนที่ 1 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมบ่อพักยาว 3,280.00 เมตร
หมู่ที่ 1, 11, 12
ที่ได้มาตรฐานมีความสามารถ
และรางระบายน้าคสล. กว้าง 0.90 เมตร
ตาบลหนองปรือ
ในการรับน้าหนักรถบรรทุกได้
ลึก 0.95 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร
อาเภอบางละมุง
และไฟฟ้าแสงสว่าง
(ตามแบบ ทม.หนองปรือ)
พิกัดจุดเริ่มต้น 12.962785,
100.920841
พิกัดจุดสิ้นสุด 12.951964,
100.930941
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 65,487,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 20,487,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 45,000,000 บำท

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
31 ก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีต - เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้าท่วม - ก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล.
8,826,000
เสริมเหล็ก ลารางสาธารณะ
บริเวณพื้นที่ที่ติดกับลาราง
สูง 3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร
หมู่ที่ 4 ตาบลบางละมุง
สาธารณะ
(ตามแบบ ทต.บางละมุง)
อาเภอบางละมุง
- เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก พิกัดจุดเริ่มต้น 13.038393,
ลารางสาธารณะ
100.931624
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.040290,
100.928804

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนกาแพง
กันดิน คสล.
ที่ได้รับการจัดสร้าง
ที่ได้รับการพัฒนา
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
สนช.
ได้ดี
(ทต.บางละมุง)
- สามารถป้องกันการบุกรุก
ลารางสาธารณประโยชน์

- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการขยายตัวของชุมชน
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
บริเวณถนน
- เพื่อให้มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง

- วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด ø
1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
1,062.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.ห้วยใหญ่)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 12.87111,
E 100.93793
พิกัดจุดสิ้นสุด N 12.88000,
E 100.93424

8,310,400

-

-

-

-

- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

- ประชาชนสัญจรไป - มา
สนช.
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(ทต.ห้วยใหญ่)
- ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทาง
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

33 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเข้า
สานักสงฆ์คลองใหญ่
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10
ตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง

- เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
มีความปลอดภัย สามารถลด
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 815.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
4,890.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ ทต.โป่ง)
พิกัดจุดเริ่มต้น N 12°54'1.20",
E 101°3'34.94"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 12°54'16.14",
E 101°3'56.87"

4,352,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจร
ให้ได้มาตรฐาน ประชาชน
สามารถสัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สนช.
(ทต.โป่ง)

~ 259 ~

32 วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
ถนนสายชากนอก หมู่ที่ 4
ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทต.
หนองปลาไหล)

~ 260 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
34 ปรับปรุงถนนลาดยาง
- เพื่อให้การสัญจรของประชาชน - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง
22,973,300
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
มีความปลอดภัย สามารถลด
8.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกันการ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 18,000.00
สาย ชบ.ถ.88 - 001
ของประชาชน
ตารางเมตร
แยกทางหลวงแผ่นดิน
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง
หมายเลข 36 หมู่ที่ 4, 5, 6
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
7.00 เมตร ยาว 884.00 เมตร
ตาบลหนองปลาไหล
ในระยะยาว
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
อาเภอบางละมุง
ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า
6,188.00 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล. ขนาด ø 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพักยาว 1,768.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.หนองปลาไหล)
พิกัดจุดเริ่มต้น 12.993443,
100.938373
พิกัดจุดสิ้นสุด 12.990828,
100.962925

36 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน
สายบ้านลุงเยื้อง มีความปลอดภัย สามารถลด
บ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
ตาบลเขาไม้แก้ว
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
อาเภอบางละมุง
ของประชาชน

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจจรไม่น้อยกว่า
3,600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว)
พิกัดจุดเริ่มต้น 12.937147,
101.031062
พิกัดจุดสิ้นสุด 12.936223,
101.025365

3,139,000

-

-

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจร
ให้ได้มาตรฐาน ประชาชน
สามารถสัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทต.
ตะเคียนเตี้ย)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
35 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้การสัญจรของประชาชน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
14,390,000
สายธารน้าใจ - หนองผักกะเฉด มีความปลอดภัย สามารถลด
ยาว 866.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1
อุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกัน
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก
ตาบลตะเคียนเตี้ย
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 5,196.00 ตารางเมตร
อาเภอบางละมุง
ของประชาชน
และวางท่อระบายน้า คสล.
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
ขนาด ø 1.00 เมตร
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
พร้อมบ่อพักยาว 1,732.00 เมตร
ในระยะยาว
(ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.044734,
100.956443
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.046567,
100.964546

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้

สนช.
(อบต.
เขาไม้แก้ว)

38 ก่อสร้างเสาไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
บริเวณถนนสายแสมสารพัฒนา
หมู่ที่ 4 ตาบลแสมสาร
อาเภอสัตหีบ

- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ในการสัญจรไปมา
- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้ถนน
สายหลักในพื้นที่มีถนน
ได้มาตรฐานและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

- ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จานวน 188 ต้น สูง 6.00 เมตร
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020018)
(ตามแบบ อบต.แสมสาร)
พิกัดจุดเริ่มต้น 12°30'19.8"N,
100°57'33.93"E
พิกัดจุดสิ้นสุด 12°37'59.89"N,
100°57'19.82"E

12,746,000

-

-

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สนช.
และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
(อบต.
- ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ พลูตาหลวง)
ต่อผู้ใช้เส้นทาง
- ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
37 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง
9,039,700
สายบริเวณซอยสี่แยกชุมเกษียร ความสะดวกและปลอดภัย
7.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3
ในการใช้เส้นทาง
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(ถนนสุขุมวิท) หมู่ที่ 2
- เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 2,401.00
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ อุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทาง
ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง
- เพื่อยกระดับมาตรฐาน
- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
6.00 เมตร ยาว 824.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,944.00
ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง
(ตามแบบ อบต.พลูตาหลวง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 12.701087,
100.980920
พิกัดจุดสิ้นสุด 12.690520,
100.978986

-

-

- จานวนเสาไฟฟ้า
แสงสว่าง / ระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้ได้มาตรฐาน

- ประชาชนได้รับความปลอดภัย
สนช.
ในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับ (อบต.แสมสาร)
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
- ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
39 วางท่อขยายเขต
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
6,768,000
จาหน่ายน้าประปาบริเวณหมู่ที่ 2 เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณหมู่ที่ 2 ชุมชนวังใหญ่
ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ 5
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
และหมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียน
ชุมชนหนองตะเคียน
ชีวิตที่ดีขึ้น
ตาบลหนองใหญ่ อาเภอหนองใหญ่
ตาบลหนองใหญ่
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
อาเภอหนองใหญ่
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 4,440.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
35,520.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.คลองพลู)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.119870,
101.513308
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.089808,
101.532900

36,350,000

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทต.หนองใหญ่)

- ประชาชนได้รับความสะดวก
สนช.
ในการเดินทางสัญจร
(อบต.คลองพลู)
- ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกรวดเร็ว
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40 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ได้ถนนที่ดีและมี
สายคลองตะเคียน - เขาสิงห์โต มาตรฐานในการสัญจรไป - มา
หมู่ที่ 3 ตาบลคลองพลู
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
อาเภอหนองใหญ่
ความสะดวกและมีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2569
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
41 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ได้ถนนที่ดีและมีมาตรฐาน - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
8,831,000
สาย ชบ.ถ. 98 004
ในการสัญจรไป - มา
ยาว 1,735.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
(บ้านแดง - หนองตอ) หมู่ที่ 1 - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
ตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่ ความสะดวกและมีความปลอดภัย 10,410.00 ตารางเมตร
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
(ตามแบบ อบต.ห้างสูง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.2590,
101.3160
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.2461,
101.3232
- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าสะอาด - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์
14,436,000
เพื่อการอุปโภค - บริโภค
บริเวณพื้นที่ตาบลหนองเสือช้าง
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ระยะที่ 2 อาเภอหนองใหญ่
ชีวิตที่ดีขึ้น
(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)
งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้น
จำนวน 44,436,000 บำท
- ประจำปี 2566
จำนวน 14,436,000 บำท
- ประจำปี 2567
จำนวน 30,000,000 บำท

30,000,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สนช.
ในการเดินทางสัญจร
(อบต.ห้างสูง)
- ประชาชนมีเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก
และรวดเร็ว

- จานวนระยะทาง - ประชาชนมีน้าสะอาด
ที่ได้รับการขยาย
ใช้ในการอุปโภค - บริโภค
เขตจาหน่ายน้าประปา - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยที่ดีขึ้น

สนช.
(อบต.
หนองเสือช้าง)
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42 วางท่อขยายเขต
ประปาภูมิภาคบริเวณพื้นที่
ตาบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2
อาเภอหนองใหญ่

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

44 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
สาย ชบ.ถ. 43 - 027
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
(หนองหญ้าปล้อง - เขาไม้หอม) ได้โดยสะดวกและประหยัด
หมู่ที่ 2 ตาบลเกษตรสุวรรณ
- เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
อาเภอบ่อทอง
จากการคมนาคมเป็นเมืองที่น่าอยู่

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,034.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
18,204.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.309073,
101.560547
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.332273,
101.554575

20,028,400

-

-

2569
-

-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าว
ในการคมนาคม
- ประชาชนมีความสะดวกสบาย
ในการสัญจร และในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

- ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
- การสัญจรไปมา รวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทต.ธาตุทอง)

สนช.
(อบต.
เกษตรสุวรรณ)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
43 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
24,573,800
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ความเดือดร้อนของประชาชน
ยาว 2,865.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
สายเทศบาล ตาบลธาตุทอง 1 ในการใช้เส้นทางของประชาชน 22,920.00 ตารางเมตร และวางท่อ
(หนองบอน - บึงตะกู) หมู่ที่ 4
ระบายน้า คสล. ขนาด ø 0.80 เมตร
ตาบลธาตุทอง อาเภอบ่อทอง
พร้อมบ่อพักยาว 390.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.ธาตุทอง)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.309082,
101.332263
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.331630,
101.344081

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
45 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
16,066,800
สายทับร้าง - เขาคอขาด หมู่ที่ 5 มีความสะดวกสบาย
ยาว 2,530.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง ในการคมนาคมสัญจรไป - มา
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่ง 15,180.00 ตารางเมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
(ตามแบบ อบต.บ่อทอง)
ได้โดยสะดวกและประหยัด
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.18843,
101.47481
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.20820,
101.48097
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
23,200.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.วัดสุวรรณ)
พิกัดจุดเริ่มต้น 13.317927,
101.382172
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.318731,
101.406166

19,389,400

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
- ประชาชนทั่วไปมีความสะดวก
สนช.
ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต (อบต.บ่อทอง)
ทางการเกษตร
- การสัญจรไปมารวดเร็ว
และปลอดภัยมากขึ้น

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ในการคมนาคม
- ประชาชนในพื้นที่และตาบล
ใกล้เคียงมีความสะดวกสบาย
ในการสัญจร และในการขนส่ง
สินค้าเกษตร

สนช.
(อบต.
วัดสุวรรณ)
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46 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
สายสุวรรณร่วมมิตร หมู่ที่ 1
ของประชาชนที่ใช้ส้นทาง
บ้านซ่อง ตาบลวัดสุวรรณ
ในการคมนาคม
อาเภอบ่อทอง
- เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ของประชาชนทั้งในบริเวณพื้นที่
และตาบลใกล้เคียงในการขนส่ง
สินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- - จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
47 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชน สามารถขนส่ง - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
26,189,500
สาย ชบ.ถ.70 - 005
ผลผลิตทางการเกษตรสู่ท้องตลาด ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
(เขาตะกร้อ) บ้านเขาชะอางค์
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 2 ตาบลพลวงทอง
และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
24,000.00 ตารางเมตร
อาเภอบ่อทอง
ผลผลิต
(ตามแบบ อบต.พลวงทอง)
- เพื่อเป็นการป้องกันและลด
พิกัดจุดเริม่ ต้น 13.199620, 101.57763
อุบัติเหตุบนท้องถนน
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.199840, 101.65864

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรไป - มา
- สามารถช่วยป้องกัน และลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(อบต.
พลวงทอง)

- เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ในการสัญจรไปมา
- เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้ถนน
สายหลักในพื้นที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์
LED ขนาด 40 วัตต์ จานวน 140 ต้น
(งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019)
(ตามแบบ ทต.เกาะสีชัง)
พิกัดจุดเริม่ ต้น N 13°08'54.07",
E 100°48'47.44"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°07'41.69",
E 100°48'42.29"

9,800,000

-

-

-

-

- จานวนระบบ
ไฟฟ้าที่ได้รับ
การพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา
- ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
ด้านความปลอดภัย
สามารถรองรับการท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนช.
(ทต.เกาะสีชัง)

49 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองมะนาว ซอย 7
หมู่ที่ 10 ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์

- เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรได้สะดวก
และรวดเร็ว สามารถลดค่าใช้จ่าย
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,285.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
13,710.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)
พิกัดจุดเริม่ ต้น 13.410266,
101.363411
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.397855,
101.355035

11,813,700

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

- สามารถพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนสามาถสัญจร
ได้โดยปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้

สนช.
(ทม.ปรกฟ้า)
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48 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในเขตเทศบาลตาบล
เกาะสีชัง (ท่ายายทิม,
อ่าวอัษฎางค์, แหลมจักรพงษ์,
ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด),
แหลมสีชัง) ตาบลท่าเทววงษ์
อาเภอเกาะสีชัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
50 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่ง - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
1,855,700
สายไร่เกตุแก้ว - เขตจังหวัด
พืชผลทางการเกษตรได้สะดวก
ยาว 345.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
ฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 5
และรวดเร็ว สามารถลดค่าใช้จ่าย หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
ตาบลเกาะจันทร์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
2,070.00 ตารางเมตร
อาเภอเกาะจันทร์
ความสะดวก รวดเร็ว และมีความ (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)
ปลอดภัยในการเดินทาง
พิกัดจุดเริม่ ต้น N 13°27'4.42",
E 101°24'54.62"
พิกัดจุดสิ้นสุด N 13°27'46.92",
E 101°24'55.43"E
- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง
ที่ก่อให้เกิดมลพิษซ้าซาก

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
7,200.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)
พิกัดจุดเริม่ ต้น 13.401226,
101.354080
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.404599,
101.353648

6,342,500

-

-

-

-

- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน
- ประชาชนสามาถสัญจร
ได้โดยปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้

- สามารถพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สร้างความเจริญ ลดปัญหาฝุ่น
ละองงที่ก่อให้เกิดมลพิษซ้าซาก

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทม.ปรกฟ้า)

สนช.
(ทม.ปรกฟ้า)

~ 268 ~

51 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองมะนาว ซอย 12
หมู่ที่ 10 ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน

รวม 52 โครงกำร

704,204,400 235,000,000

2569
-

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
- จานวนระยะทาง
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ได้มาตรฐาน
- จานวนท่อ
ระบายน้าที่ได้รับ
การจัดสร้าง
หรือซ่อมแซม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถพัฒนาโครงส้ราง
พื้นฐานด้านทางสัญจรให้ได้
มาตรฐาน ประชาชนสามารถ
สัญจรได้โดยปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุทางถนนได้
- สามารถแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่จะขอประสาน
สนช.
(ทต.เกาะจันทร์)

~ 269 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
2566
2567
2568
(ผลผลิตของโครงการ)
52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้าง
- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง
17,298,200
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
7.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
- ประชาชนได้รับความสะดวก
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
สายเทศบาล 3/2 - เทศบาล 3/4 รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,820.00
หมู่ที่ 1 ตาบลเกาะจันทร์
ในการเดินทาง
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้า
อาเภอเกาะจันทร์
- เพื่อให้มีท่อระบายน้า
คสล. ขนาด ø 0.80 เมตร
ทาให้ป้องกันน้าท่วมได้
พร้อมบ่อพักยาว 520.00 เมตร
ในระยะยาว
- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง
7.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,750.00
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้า
คสล. ขนาด ø 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพักยาว 500.00 เมตร
- ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง
7.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
และบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,939.00
ตารางเมตร และวางท่อระบายน้า
คสล. ขนาด ø 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพักยาว 597.00 เมตร
(ตามแบบ ทต.เกาะจันทร์)
พิกัดจุดเริม่ ต้น 13.409287,
101.332682
พิกัดจุดสิ้นสุด 13.409218,
101.334837

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ชุมชน/หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัย
จากช้าง มีส่วนร่วม เข้าใจ
และตระหนักในการบริหาร
จัดการลดความเสี่ยงผู้ประสบภัย
จากช้างป่าและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง
- มีเครือข่ายในการบริหาร
จัดการลดความเสี่ยงผู้ประสบภัย
และเป็นต้นแบบกิจกรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ระหว่างคนและช้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
~ 270 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนสานักงานป้องกัน - เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
350,000
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
และบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่เป้าหมาย มีส่วนร่วม เข้าใจ คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน
จังหวัดชลบุรี
และตระหนักในการบริหาร
ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร
อาเภอเมืองชลบุรี
จัดการลดความเสี่ยงผู้ประสบภัย และประชาชนในเขตพื้นที่
(1) โครงการเสริมสร้าง จากช้างป่าและการอยู่ร่วมกัน อาเภอบ่อทอง อาเภอหนองใหญ่
ศักยภาพชุมชน
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง และอาเภอเกาะจันทร์
ด้านการจัดการปัญหา
- เพื่อให้ชุมชนเป็นองค์กรหลัก จานวน 400 คน โดยการบรรยาย
เพื่อการอยู่ร่วมกัน
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการ สาธิตและฝึกปฎิบัติ
อย่างสมดุลระหว่างคน
บริหารจัดการลดความเสี่ยงภัย (หน่วยงำนสมทบ
และช้าง
จากช้างป่าและการอยู่ร่วมกัน จำนวนเงิน 10,000 บำท
อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง งบประมำณทั้งสิ้น 360,000 บำท)
สามารถป้องกันลดความ
(รำยละเอียดโครงกำรของ
เสียหายและสูญเสีย
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำธำรณภัยจังหวัดชลบุรี)

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
ของประชาชน
มีความรู้
เรื่องยาเสพติด
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การดาเนินงานเกี่ยวกับ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ศป.ปส.อบจ.ชบ.)
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ปลุกจิตสานึกของภาค
ประชาชนและทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เกิดประโยชน์ในการลดปัญหา
อาชญากรรมในสังคม ชุมชน
จังหวัดชลบุรี
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สล.

~ 271 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
450,000
2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข - เพื่อดาเนินการตามนโยบาย - เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปัญหายาเสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย จัดทาพัดพลาสติก,
ขององค์การบริหารส่วน ยาเสพติดของรัฐบาล
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์,
จังหวัดชลบุรี
- เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ปราบปรามยาเสพติดของ
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ)
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.อบจ.ชบ.)
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนสร้างเครือข่าย
ระหว่างภาคราชการ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในทุกระดับ ในการต่อสู้
กับยาเสพติดอย่างจริงจัง
เกิดแนวร่วมในการต่อต้าน
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
ของประชาชน
มีความรู้
เรื่องยาเสพติด
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ในการเก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี และโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ลดปัญหาการแพร่ระบาด
มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
และโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี และโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีความตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด
และไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สล.

~ 272 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
50,000
3 จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด - เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ในปัสสาวะชนิดตลับ
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ชุดทดสอบสารเสพติด
เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจ
ปราบปรามยาเสพติด
ในปัสสาวะชนิดตลับ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 3,000 ชุด
ขององค์การบริหารส่วน (ศอ.ปส.อบจ.ชบ.) ในการแก้ไข (รำยละเอียดตำมโครงกำร
จังหวัดชลบุรี
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ )
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการตรวจคัดกรองนักเรียน
และบุคลากรภายในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เพื่อมิให้เข้าไปข้องเกี่ยว
กับยาเสพติด
- เพื่อต่อต้านและป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
ภายในหน่วยงานสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
850,000
รวม 3 โครงกำร

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
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ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
- จานวน
- องค์การบริหารส่วน
สป.
การจัดหาครุภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีการปรับปรุง
เพื่อการพัฒนา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์
ประสิทธิภาพ วงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วง
การปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีการรองรับ
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ให้มีเครื่องมือช่วยอานวย
ความสะดวกและเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจในการรักษา
ความปลอดภัย การปราบปราม
และป้องกันการก่ออาชญากรรม
และการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง

~ 273 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
1 ปรับปรุงและบารุงรักษา - เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
- ดาเนินการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์ 25,752,000
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วงจรปิดและระบบบันทึกภาพดิจิตอล
บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถ ของสถานีตารวจภูธรบ่อวิน
เส้นทางคมนาคม
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และสถานีตารวจภูธรนาจอมเทียน
- เพื่อเป็นการรองรับ
ดังนี้
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สถานีตารวจภูธรบ่อวิน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
ให้มีเครื่องมือช่วยอานวย
- ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความสะดวกและเสริมสร้าง
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงาน
ในการรักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ
การปราบปรามและป้องกัน
และงานอื่นๆ จานวน 65 ชุด
การก่ออาชญากรรมและ
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV
การจราจรตลอด 24 ชั่วโมง
จานวน 23 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภท
งานภาคสนามสาหรับการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อลูมิเนียมพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า
1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลม
ระบายอากาศ จานวน 23 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ภายนอก (Industrial Ethernet
switch) จานวน 23 ชุด
- เสาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นเสาโลหะชุบสังกะสี
สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
จานวน 23 ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสาหรับ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 1 ชุด
- ชอฟต์แวร์สาหรับระบบบันทึกภาพ
จานวน 1 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
Core Switch (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP
จานวน 3 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- โปรแกรมแม่ข่ายควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
Central Recording License
จานวน 1 ชุด
- จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า
40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ในการยืดแขวน
จานวน 2 ชุด
- ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ (ขนาด 45U)
จานวน 1 ชุด
รวมถึงดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เสาและงานฐานราก,
งานติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติค
งานดันท่อ และท่อ, งานติดตั้ง
เครือข่ายปลายทาง ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
สถานีตารวจภูธรนาจอมเทียน
โดยทาการติดตั้งครุภัณฑ์ ดังนี้
- ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
แบบที่ 1 สาหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ
และงานอื่นๆ จานวน 20 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 7 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ภายนอก (Industrial Ethernet
Switch) จานวน 7 ชุด
- ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภท
งานภาคสนามสาหรับการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อลูมิเนียมพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า
1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลม
ระบายอากาศ จานวน 7 ชุด
- อุปกรณ์จับยึดกล้องชนิดโลหะ
ทาสีกันสนิม จานวน 20 ชุด
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สาหรับระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ขนาดไม่น้อยกว่า 48 TB
จานวน 1 เครื่อง
- แผงต่อสายสัญญาณใยแก้วนาแสง
Fiber Patch Panel (FDU)
จานวน 1 ชุด

2 จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
- เพื่อให้มีเครื่องช่วยหายใจ
แบบถังอัดอากาศ
(SCBA ) จานวนเพียงพอ
ชนิดสะพายหลัง (SCBA) ในการระงับเหตุสาธารณภัย
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อระบบหายใจต่อตัวเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในขณะสวมใส่
กรณีเข้าระงับเหตุและขณะฝึก
ซ้อมแผนฯ

- จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
จานวน 3 ชุด
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ กาลังถังอัดอากาศ
ไม่น้อยกว่า 45 นาที, หน้ากาก
ครอบใบหน้า, เกจวัดและ
สัญญาณเตือน ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

495,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- อุปกรณ์ Access Control
แบบสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดล็อค
พร้อมชุดล็อคแบบแม่เหล็ก
(สาหรับห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
จานวน 1 ชุด
รวมถึงดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เสาและงานฐานราก,
งานติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติค
งานดันท่อ และท่อ, งานติดตั้งระบบ
ควบคุมกล้องวงจรปิด ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์
เครื่องช่วยหายใจ
แบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง
(SCBA) เพียงพอในการระงับเหตุ
สาธารณภัย
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีความปลอดภัยต่อระบบหายใจ
และปลอดเชื้อจากโรคติดต่อต่างๆ

สป.
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- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- เจ้าหน้าที่มีชุดผจญเพลิง (PPE)
สป.
จานวนเพียงพอในการระงับเหตุ
สาธารณภัย
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีความปลอดภัย
- เกิดประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตจังหวัด
เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

~ 278 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
500,000
3 จัดซื้อชุดผจญเพลิง
- เพื่อให้มีชุดผจญเพลิง (PPE)
- จัดซื้อชุดผจญเพลิง (PPE)
จานวนเพียงพอในการระงับเหตุ จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
สาธารณภัย
เสื้อและกางเกงดับเพลิง, หมวก,
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ถุงมือ, รองเท้า ฯลฯ
และบรรเทาสาธารณภัย
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
มีอุปกรณ์หรือชุดป้องกันอันตราย (รำยละเอียดตำมโครงกำร
ส่วนบุคคล (PPE) ในขณะสวมใส่ สำนักปลัดฯ)
กรณีเข้าระงับเหตุและขณะฝึก
ซ้อมแผนฯ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการบริการสาธารณะ
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

5 จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง

- เพื่อให้อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง
มีจานวนเพียงพอในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยในที่สูง
และทางลึกและอพยพ
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

- จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง
ประกอบด้วย
1.ชุดเข็มขัดเต็มตัว จานวน 4 ชุด
2.หมวกกู้ภัย จานวน 4 ใบ
3.รอกชนิด 4 ต่อ1 จานวน 1 ชุด
4.ตัวกระจายแรง 5 จุดยึด
จานวน 1 ตัว

500,000

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มียานพาหนะที่มีขีด
ความสามารถในการสนับสนุน
การตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดเพิ่มขึ้น
- ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
น้อยลง
- ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในภาพรวม
ของจังหวัดที่มุ่งสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
หากเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน
ในจังหวัด

- เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง
จานวนเพียงพอในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย
- เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
และผู้ประสบภัยมีความปลอดภัย
ในขณะดาเนินการช่วยเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
1,500,000
4 จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
- จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ในการสนับสนุนการตอบโต้
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
พร้อมอุปกรณ์
ภัยพิบัติฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ
ในจังหวัดในด้านเครื่องมือ
ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี
ยานพาหนะ
จานวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ เช่น
- เพื่อลดความสูญเสีย
สัญญารไฟฉุกเฉินทรงยาวสีแดง
หรือความเสียหายต่อชีวิต
ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
และทรัพย์สินของประชาชน
บนหลังคาเหนือคนขับ, ติดตั้งอุปกรณ์
ที่เกิดจากสาธารณภัย
ลากจูงด้านหน้า เป็นแบบสาย (ผ้า)
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
พร้อมตาขอเกี่ยวแบบไฟฟ้า ด้านท้าย
ให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ติดขอเกี่ยวแบบปากนกแก้ว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / KM
ในภาพรวมของจังหวัด
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ เป็นต้น
ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิต (ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
และทรัพย์สินของประชาชน
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
หากเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน
สำนักปลัดฯ)
ในจังหวัดชลบุรี

สป.

6 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ
พลังงานไฟฟ้า

- เพื่อให้มีเครื่องมือในการเติม
อากาศให้กับเครื่องช่วยหายใจ
แบบถังอัดอากาศชนิด
สะพายหลัง (SCBA) ทดแทน
เครื่องเดิมที่ชารุด เพื่อรองรับ
การระงับเหตุสาธารณภัย
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอากาศ
สาหรับใช้หายใจในขณะ
ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
หรือพื้นที่ที่มีออกซิเจน
ต่ากว่าร้อยละ 19 หรือสูงกว่า
ร้อยละ 23.5 ในชั้นบรรยากาศ

- จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้
300 บาร์ พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณการเติมอากาศ
ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 1 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

1,300,000

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- เกิดประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตจังหวัดเพิ่มขึ้น

~ 280 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
5.เชือกกู้ภัย 11.00 มิลลิเมตร
ต่อตัวเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
ยาว 50.00 มิลลิเมตร จานวน 1 เส้น
และบรรเทาสาธารณภัยในขณะ 6.ถุงมือกู้ภัย จานวน 4 คู่
สวมใส่กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัย 7.เปลตะกร้า จานวน 1 ชุด
- เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่
8.บันไดหนีไฟในอาคาร
ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
ความสูงไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร
และบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 ชุด
ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ (ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
ในการบริการสาธารณะ
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต
สำนักปลัดฯ)
และทรัพย์สินของประชาชน

-

-

-

-

- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือ
ในการเติมอากาศ
ให้กับเครื่องช่วยหายใจแบบถัง
อัดอากาศชนิดสะพายหลัง
(SCBA) เพื่อรองรับการระงับเหตุ
สาธารณภัยทดแทนของเดิม
ที่ชารุด
- เจ้าหน้าที่มีอากาศหายใจ
ในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
อับอากาศหรือพื้นที่ที่มีออกซิเจน
ต่ากว่าร้อยละ 19 หรือสูงกว่า
ร้อยละ 23.5 ในบรรยากาศ

สป.

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์
เครื่องสูบน้าดับเพลิงครอบคลุม
ทุกสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งน้า
- มีอุปกรณ์สนับสนุนในการ
ระงับเหตุน้าท่วมขังในชุมชนและ
จังหวัด
- เกิดประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตจังหวัดเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
7 จัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิง - เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องสูบน้า - จัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิง
500,000
ชนิดหาบหาม
ดับเพลิงครอบคลุมทุกสภาพ
ชนิดหาบหาม ขนาดแรงม้า
ภูมิศาสตร์ของแหล่งน้า
ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า
- เพื่อให้มีอุปกรณ์สนับสนุน
จานวน 1 เครื่อง
ในการระงับเหตุน้าท่วมขัง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ในชุมชนและจังหวัด
ท้องตลำด)
- เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
สำนักปลัดฯ)
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการบริการสาธารณะ
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์สาหรับ
ฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพ
ด้วยการนวดหัวใจ (CPR)
เพียงพอในการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านทักษะ
การฟื้นคืนชีพด้วยการนวดหัวใจ
- ประชาชนมีทักษะด้านการ
ฟื้นคืนชีพด้วยการนวดหัวใจ
(CPR) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ในจังหวัดชลบุรีต่อสภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลัน
- เกิดประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในเขต
จังหวัดเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
8 จัดซื้ออุปกรณ์
300,000
- เพื่อให้มีอุปกรณ์สาหรับ
- จัดซื้ออุปกรณ์สาหรับฝึก
สาหรับฝึกทักษะ
ฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพ
ทักษะการฟื้นคืนชีพด้วยการนวด
การฟื้นคืนชีพ
ด้วยการนวดหัวใจ (CPR)
หัวใจ (CPR) ประกอบด้วย
ด้วยการนวดหัวใจ (CPR) จานวนเพียงพอในการเผยแพร่ 1.เครื่องฝึกกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
องค์ความรู้ด้านทักษะ
จานวน 2 ชุด
การฟื้นคืนชีพด้วยการนวดหัวใจ 2.หุ่นฝึกการนวดหัวใจชนิดมีแสงไฟ
- เพื่อให้ประซาชนเกิดทักษะ
จาลองเป็นเส้นเลือดจากตาแหน่ง
ด้านการฟื้นคืนชีพ
หัวใจไปสู่ศีรษะ จานวน 4 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ด้วยการนวดหัวใจ (CPR)
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ท้องตลำด)
ในจังหวัดชลบุรีต่อสภาวะหัวใจ (รำยละเอียดตำมโครงกำร
หยุดเต้นเฉียบพลัน
สำนักปลัดฯ)
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริการสาธารณะ
ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเขตจังหวัด
เพิ่มขึ้น

10 จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย
บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ
เส้นทางคมนาคม

- เพื่อเป็นการรองรับ
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตารวจ ให้มีเครื่องมือ
ช่วยอานวยความสะดวก
และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการรักษาความปลอดภัย
การปราบปรามและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
และการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง

- ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
และเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
วิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ
จานวน 90 ชุด
2.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 24 ชุด

10,000,000

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ระบบบูรณาการบริหารจัดการ
สป.
สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- สามารถเข้าระงับเหตุ
ได้รวดเร็วมีความเป็นมาตรฐาน
สากล
- เพิ่มเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น
- ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวนจุดติดตั้ง - องค์การบริหารส่วน
ของระบบ
จังหวัดชลบุรี มีการรองรับ
กล้องโทรทัศน์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
วงจรปิด
เจ้าหน้าที่ตารวจ ให้มีเครื่องมือ
ที่ใช้งานได้
ช่วยอานวยความสะดวก
และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการรักษาความปลอดภัย
การปราบปรามและป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
และการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง

สป.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
200,000
9 ฝึกการป้องกัน
- เพื่อให้ระบบบูรณาการ
- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชลบุรี
ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวิทยากร,
- เพื่อการระงับเหตุที่รวดเร็ว
ค่าป้ายไวนิล,
มีความเป็นมาตรฐานสากล
ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน,
- เพื่อสร้างเครือข่ายในรูปแบบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
บูรณาการการปฏิบัติอย่างเป็น (รำยละเอียดตำมโครงกำร
รูปธรรมในด้านการป้องกัน
สำนักปลัดฯ)
และบรรเทาสาธารณภัย
ในจังหวัดชลบุรี
- เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 3.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จานวน 1 ชุด
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถ (ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนฯ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU
จานวน 3 ชุด
5.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว
จานวน 2 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
6.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
Core Switch (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP
จานวน 1 ชุด
7.ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทงาน
ภาคสนามสาหรับการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 ชุด
8.เสาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นเสาโลหะชุบสังกะสี
สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร
จานวน 5 ชุด

11 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

- เพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
อาชญากรรม การโจรกรรม
และปัญหายาเสพติด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของเจ้าหน้าของรัฐ

- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี,
ศูนย์เครื่องจักรกล,
สวนลานคนเมือง, สวนกลางบ้าน
รายละเอียดประกอบด้วย

7,210,000

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายภายนอก (Industrial
Ethernet Switch) จานวน 24 ชุด
10.อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สาหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จานวน 2 ชุด
11.เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบ Rack
จานวน 4 ชุด
12.แบตเตอรี่สาหรับ
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA
จานวน 300 ชุด
13.ค่าดาเนินการ จานวน 1 งาน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

- จานวนครั้ง
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- การดูแลความปลอดภัย
กับประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ประชาชนมีความมั่นใจและ
มีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
ในการใช้สวนสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี

สนช.

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- สามารถป้องกัน
การก่ออาชญากรรม
ที่จะเกิดขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไปและงานอื่นๆ จานวน 52 ชุด
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 2 ชุด
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่อง
(4) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U)
จานวน 1 ตู้
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนฯ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)
(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
จานวน 3 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์)

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 287 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายภายนอก (Industrial
Ethernet Switch) แบบ 8 ช่อง
จานวน 3 ชุด
(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายภายนอก (Industrial
Ethernet Switch) แบบ 4 ช่อง
จานวน 10 ชุด
(8) ระบบบันทึกภาพส่วนกลาง
สาหรับการประมวลผลบันทึก
สัญญาณภาพ สาหรับกล้องชนิด IP
จานวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติ
ไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้
- สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับกล้อง
จานวนไม่น้อยกว่า 80 กล้อง
- มีการทางานแบบ RAID Level 5
ได้เป็นอย่างน้อย
- มีระบบสารองการทางาน
ของระบบไฟ แบบ 2 ส่วน ฯลฯ
(9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(PoE Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 1 ชุด
(10) เสาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ความสูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
จานวน 31 ชุด

รวม 11 โครงกำร

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

48,257,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 288 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภันในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
(11) ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม
(Outdoor Cabinets) วัสดุทาจาก
อลูมิเนียมพ่นสี ความหนาไม่น้อยกว่า
1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลม
ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง
จานวน 13 ชุด
พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณ ระบบศูนย์ควบคุมและ
บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำรสำนักช่ำง)

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ
2567
2568
-

-

2569

2570

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนระบบไฟ
ส่องสว่างที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพิ่มพื้นที่ส่องสว่างภายใน
ระบบบาบัดน้าเสียของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้า
จังหวัดชลบุรีให้มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนช.

~ 289 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง
920,000
เป็นแบบ LED โรงปรับปรุง
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เป็นแบบ LED โรงปรับปรุง
คุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย
1.โคมไฟ LED ขนาด 60 W.
พร้อมแผงโซล่าเซลล์ จานวน 15 ชุด
2.เสาไฟตรงชุบกัลวาไนท์ ความสูง
10.00 เมตร พร้อมแขน รูปตัวที
สาหรับยึดโคมไฟ 2 ชุด/ต้น
รวมอุปกรณ์ในเสาไฟ จานวน 5 ต้น
3.โคมไฟ Floodlight LED
ขนาด 200 W. จานวน 10 ชุด
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้า - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้า 1,021,000
โรงปรับปรุงคุณภาพน้า
คอนกรีตของระบบบาบัดน้าเสีย
โรงปรับปรุงคุณภาพน้า
จังหวัดชลบุรี
ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
มีประสิทธิภาพ
1.งานฉาบซ่อมผนังบ่อ
2.งานทางเดินเหล็ก
ชุบ Galvanize
3.งานเปลี่ยนคานเหล็ก H-Beam
ซับพอร์ดท่ออากาศ
(ตำมแบบ อบจ.ชลบุรี)

งบประมาณ
2567
2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

~ 290 ~

-

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนงานซ่อมแซม/ - อาคารระบบบาบัดน้าเสีย
สนช.
ปรับปรุงอาคาร
มีความมั่นคงแข็งแรง
ที่ได้รับการพัฒนา
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากขึ้น

รวม 2 โครงกำร

1,941,000

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

รวม 1 โครงกำร

-

งบประมาณ
2567
2568
24,040,000
-

24,040,000

-

2569
-

2570
-

-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ที่จะขอประสาน
- สวนสาธารณะ - จังหวัดชลบุรีมีสวนสาธารณะ
สนช.
ที่ได้จัดสร้าง
แห่งใหม่ เพื่อบริการประชาชน
(ทม.อ่างศิลา)
- มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่

~ 291 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
1 ก่อสร้างสวนสาธารณะ
- เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ว่าง - ก่อสร้างสวนสาธารณะ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยกะปิ
- เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1. ลานออกกาลังกาย
อาเภอเมืองชลบุรี
ให้กับประชาชนในพื้นที่
2. สระน้าธรรมชาติ
3. ห้องน้าสาธารณะและห้องควบคุม
ระบบน้า
4. พื้นที่กิจกรรมนันทนาการ
5. ทางเดินและลู่วิ่ง
6. เครื่องออกกาลังกาย
7. ลานจอดรถ
8. ป้อมยาม
9. สนามเด็กเล่น
10. ห้องควบคุมไฟฟ้า
(ตามแบบ ทม.อ่างศิลา)
จุดพิกัดเริ่มต้น
13.308556, 100.959489
จุดพิกัดสิ้นสุด
13.309253, 100.960027

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวน
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สป.
การจัดหาครุภัณฑ์ ชลบุรี มีการเดินสายสัญญาณ
เพื่อการพัฒนา คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ประสิทธิภาพ เครือข่ายอาคาร สานักงาน 5 ชั้น
การปฏิบัติงาน ให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้พร้อมในการ
เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต
และรองรับการปฏิบัติภารกิจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และพนักงานจ้างภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี มีการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพ
ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

~ 292 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
13,306,500
1 ติดตั้งสายสัญญาณ
- เพื่อปรับปรุงการเดินสาย
- ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
สัญญาณคอมพิวเตอร์
และย้ายห้องควบคุมระบบ
และย้ายห้องควบคุม
พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน
ระบบคอมพิวเตอร์ของ อาคารสานักงาน 5 ชั้น
จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วน
ให้สามารถทางานได้อย่างมี
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
จังหวัดชลบุรี
ประสิทธิภาพให้พร้อมในการ
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
และรองรับการปฏิบัติภารกิจ แบบที่ 2 จานวน 5 เครื่อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ (Access Point) แบบที่ 2
และพนักงานจ้างภายในองค์การ จานวน 26 เครื่อง
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้อง มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและ - เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ขนาด 200 กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง
ปรับปรุงสภาพห้องปฏิบัติงาน (ตั้งงบประมำณตำมบัญชี
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสม รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์)
ในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น สาหรับห้อง
ควบคุมคอมพิวเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 160,000 BTU
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง
จานวน 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบเวิร์คสเตชั่น
จานวน 2 ชุด แต่ละชุด
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU),
ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core),
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก,
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB,
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 500 GB,
มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
จานวน 2 หน่วย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊กสาหรับ
ประมวลผล
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core),
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB,
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB,
มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว,
ได้มาตรฐาน MIL-STD,
จานวน 5 ชุด
- สมาร์ทบอร์ดพร้อมขาตั้ง
จานวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว,
ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล,
จอภาพแบบทัชสกรีน
- อุปกรณ์กล้องพร้อม
ชุดแปลงสัญญาณสาหรับ
ระบบ VDO Conference
จานวน 1 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- โต๊ะทางาน ขนาดไม่น้อยกว่า
150.00x150.00x75.00 เซนติเมตร
พร้อมเก้าอี้ (ห้องสานักงาน)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
โต๊ะทางาน พร้อมตู้ 2 ลิ้นชัก
และรูร้อยสายไฟ วัสดุผลิต
จากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดปิดผิวด้วย
เมลามีน ขาโต๊ะเหล็ก,
เก้าอี้แบบมีโช้ค พนักพิงตาข่าย
ขาอลูมิเนียม ปรับระดับความสูง
และปรับเอนได้ จานวน 8 ชุด
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า
150.00x80.00x75.00 เซนติเมตร
พร้อมเก้าอี้ (สาหรับศูนย์ปฏิบัติการ
เครือข่าย และศูนย์ควบคุม
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
ตัวโต๊ะสามารถปรับระดับ
ด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์
รองรับจอแสดงผล แบบปรับระดับ
และสามารถเลื่อนสไลด์ได้
มีอุปกรณ์ประกอบระบบ
เก็บสายสัญญาณต่าง ๆ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่สามารถรองรับการเลื่อนขึ้นลง
ของโต๊ะ เชื่อมต่อไฟฟ้า Outlet
แบบฝังลงบนโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสายสัญญาณ
เก้าอี้สามารถปรับระดับรองหลัง
ศรีษะ แขน เบาะนั่งและความสูงต่า
ของเก้าอี้ ฯลฯ
จานวน 2 ชุด
รวมถึงดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานปรับปรุงสายสัญญาณ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์,
งานติดตั้งระบบเจนเนเรเตอร์
ขนาด 200 Kva, งานติดตั้งระบบ
ทาความเย็นสาหรับห้องควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ปรับปรุงห้องควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์และตกแต่งภายใน
จานวน 1 งาน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)
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- จานวน
- องค์การบริหารส่วน
การจัดหาครุภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีระบบงาน
เพื่อการพัฒนา สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพ ที่สามารถบริหารจัดการ
การปฏิบัติงาน งานสารบรรณของหน่วยงาน
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและสามารถ
ติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ในอนาคต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
4,924,200
2 พัฒนาระบบสารบรรณ
- เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ - พัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถบริหาร อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
ขององค์การบริหารส่วน จัดการงานสารบรรณของ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานได้อย่างสะดวกและ (E-Saraban)
(E-Saraban)
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
หน่วยงานภายนอกได้ในอนาคต สาหรับงานประมวลผล
จานวน 22 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเชอร์
หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 22 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2
(27 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน
(Thermal Printer) จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสแกนเนอร์สาหรับ
งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 จานวน 2 เครื่อง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 22 ชุด
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป
แบบทูอินวัน จานวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core),
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB,
มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า
256 GB, มีหน้าจอสัมผัส
ขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว,
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi
(802.11 ac), Bluetooth, มีอุปกรณ์
เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า
แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in),
มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
- งานพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี จานวน 1 งาน
รวมถึงดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบ,
งานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบ,
งานฝึกอบรม (ผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งาน) ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)
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- จานวน
- องค์การบริหารส่วน
สป.
การจัดหาครุภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีการติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อการพัฒนา ระบบโทรศัพท์ใหม่ ทดแทน
ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์เดิมและ
การปฏิบัติงาน ปรับปรุงขีดความสามารถของ
ระบบสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีการรองรับ
การเชื่อมต่อแบบ
Voice over IP (VoIP)
และลดค่าใช้จ่ายรายเดือน
ในการใช้โทรศัพท์ติดต่อ
ประสานงานระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
3 จัดหาและติดตั้งระบบ
- เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
- ดาเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ 5,318,500
โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์ใหม่ ทดแทนอุปกรณ์ โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone)
(IP Phone) ขององค์การ ระบบโทรศัพท์เดิม และปรับปรุง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขีดความสามารถของระบบ
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
สูงขึ้น
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- เพื่อเตรียมรองรับการเชื่อมต่อ สาหรับงานประมวลผล
แบบ Voice over IP (VoIP) จานวน 1 เครื่อง
และลดค่าใช้จ่ายรายเดือน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ในการใช้โทรศัพท์ติดต่อ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
ประสานงานระหว่างภายใน
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี - โปรแกรมบริหารระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์ จานวน 1 ระบบ
- อุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านระบบ
เครือข่าย (สาหรับบุคลากร)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีจอแสดงผลชนิดสี ขนาดไม่น้อยกว่า
2.8 นิ้ว, มีปุ่ม Speaker, Volume
สาหรับปรับความดังของเสียงกระดิ่ง
เรียกเข้า, มีไฟแสดงสถานะข้อความ,
รองรับ Power Over Ethernet
(PoE) จานวน 168 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- โปรแกรมป้องกันการบุกรุก
ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์
จานวน 1 ระบบ
- อุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านระบบ
เครือข่าย แบบจอทัชสกรีน
(สาหรับผู้บริหาร)
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีจอแสดงผลชนิดสี แบบทัชสกรีน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว,
มี Flash memory ขนาด 32 GB
และ RAM 2 GB เป็นอย่างน้อย,
มีกล้องสาหรับ Video Call,
รองรับ Power Over Ethernet
(PoE) จานวน 39 ชุด
- อุปกรณ์สร้างเครือข่าย VPN
สาหรับการปกป้องการรับส่งข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตและรักษาข้อมูล
ที่ปลอดภัย และเชื่อมต่อหน่วยงาน
ภายนอกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เสมือนว่าอยู่ภายในระบบเครือข่าย
ส่วนกลางเดียวกัน จานวน 16 ชุด
- อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในระบบ
เครือข่าย จานวน 60 ชุด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการเสมือน
จานวน 1 สิทธิ์
รวมถึงดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น สิทธิ์การใช้งานเครื่องลูกข่าย,
งานสารวจจัดเก็บข้อมูลหมายเลข
และตาแหน่งโทรศัพท์,
งานติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

- เพื่อเป็นการอานวยความ
- ดาเนินการพัฒนาระบบลานจอดรถ 6,600,000
สะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สามารถค้นหาตาแหน่งที่ว่าง
โดยจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ดังนี้
สาหรับการจอดรถได้
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
และลดปัญหาในการขับรถวน สาหรับใช้ในตู้เก็บอุปกรณ์
เพื่อหาลานจอดรถที่ยังว่างอยู่ ประเภทงานภาคสนามสาหรับ
และประหยัดน้ามันไปด้วย
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ส่วนหนึ่ง
จานวน 6 เครื่อง
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่
สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไปและงานอื่น ๆ จานวน 12 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
มำตรฐำนฯ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวน
- องค์การบริหารส่วน
การจัดหาครุภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีระบบลานจอดรถ
เพื่อการพัฒนา อัจฉริยะเพื่อเป็นการอานวย
ประสิทธิภาพ ความสะดวกให้ประชาชน
การปฏิบัติงาน ผู้มาใช้บริการสามารถค้นหา
ตาแหน่งที่ว่างสาหรับการจอดรถ
ได้และลดปัญหาในการขับรถวน
เพื่อหาลานจอดรถที่ยังว่างอยู่
และประหยัดน้ามันไปด้วย
ส่วนหนึ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สป.
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4 พัฒนาระบบลานจอดรถ
อัจฉริยะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2566

งบประมาณ
2568

2566

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 302 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
- ซอฟแวร์บริหารจัดการภาพวีดีโอ
จานวน 12 สิทธิ์
- ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แขวนผนัง ขนาด 12U
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 6 ตู้
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
(Surge Protection) ด้านไฟฟ้า
จานวน 6 ชุด
- ระบบนาทางที่จอดรถ
(Parking Guidance System: PGS)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ระบบ
- ระบบจัดการพื้นที่จอดรถ
แบบอัตโนมัติ (Parking
Management System: PMS)
จานวน 1 ระบบ
รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
(Surge Protectuon), ติดตั้งระบบ
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เป็นต้น
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)
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- จานวน
- องค์การบริหารส่วน
สป.
การจัดหาครุภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีระบบไมโครโฟน
เพื่อการพัฒนา ไร้สายเพื่อใช้สาหรับการประชุม
ระบบปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
5 จัดหาระบบไมโครโฟน
- เพื่อจัดหาระบบไมโครโฟน
- ดาเนินการจัดหาระบบไมโครโฟน 2,602,100
ไร้สายขององค์การ
ไร้สายเพื่อใช้สาหรับการประชุม ไร้สายขององค์การบริหารส่วน
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี
โดยจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้
1.เครื่องบริหารจัดการระบบไมค์
ประชุมไร้สาย มีคุณลักษณะ
ไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core),
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก,
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB,
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
จานวน 1 เครื่อง
2.ชุดประชุมไร้สายแบบสัมผัส
ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
มีลาโพงในตัว จานวน 25 ชุด
3.ก้านไมโครโฟนชุดประชุม
แบบ Electret Condenser
ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
จานวน 25 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4.เครื่องควบคุมรับส่งสัญญาณ
สาหรับชุดประชุมไร้สาย
ผ่านระบบเครือข่าย
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย
ที่ย่านความถี่ 2.4GHZ / 5GHz,
เชื่อมต่อกับ ไมโครโฟนชุดประชุม
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 ชุด,
สามารถบันทึกเสียงและจัดเก็บข้อมูล
ได้จากภายในหรือภายนอกได้
จานวน 1 เครื่อง
5.เครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่
ผ่านระบบเครือข่าย
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
กาลังไฟสูงสุดไม่น้อยกว่า 200W
จานวน 3 เครื่อง
6.ค่าติดตั้งเดินสายสัญญาณ
และกล่องเคสใส่อุปกรณ์ ทดสอบ
จานวน 1 งาน
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)
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- จานวน
- องค์การบริหารส่วน
สป.
การจัดหาครุภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี มีห้องประชุม
เพื่อการพัฒนา แก้วเจ้าจอมและห้องประชุม
ประสิทธิภาพ ราชพฤกษ์ ที่มีความพร้อมรองรับ
การปฏิบัติงาน การประชุมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีการปรับปรุง
แก้ไขระบบแสดงสัญญาณภาพ
และเสียงภายในห้องประชุม
แก้วเจ้าจอมและห้องประชุม
ราชพฤกษ์มีประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

~ 305 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 ปรับปรุงระบบ
- เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
- ดาเนินการปรับปรุงระบบ
แสดงสัญญาณภาพ
แก้วเจ้าจอม และห้องประชุม แสดงสัญญาณภาพและเสียง
และเสียงห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ให้มีความพร้อม
ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วน
ขององค์การบริหารส่วน รองรับการประชุมขององค์การ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โดยจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้
- เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขระบบ ห้องประชุมแก้วเจ้ำจอม
แสดงสัญญาณภาพและเสียง
1.ชุดแปลงสัญญาณ HDMI to UTP
ภายในห้องประชุมแก้วเจ้าจอม จานวน 2 ชุด
และห้องประชุมราชพฤกษ์
2.เครื่องแยกสัญญาณดิจิตอล
ขององค์การบริหารส่วน
จานวน 1 เครื่อง
จังหวัดชลบุรีให้มีประสิทธิภาพ 3.จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 65 นิ้ว จานวน 1 จอ
4.ชั้นวางของ 5 ชั้น
ขนาดไม่น้อยกว่า
120.00x40.00x200.00 เซนติเมตร
จานวน 3 ชุด
5.งานเดินสายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า ภาพและเสียง
จานวน 1 งาน
ห้องประชุมรำชพฤกษ์
6.โต๊ะตัวแอล ขนาดไม่น้อยกว่า
180.00x140.00x75.00 เซนติเมตร
จานวน 1 ตัว
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งบประมาณ
2568

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
อุปกรณ์อื่น ๆ
7.แบตเตอรี่สารอง ขนาดไม่น้อยกว่า
2 kWH จานวน 1 ตัว
8.กล้องถ่ายวีดีโอ เซนเซอร์
CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K
จานวน 1 กล้อง
9.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ชนิดมิลเลอร์เลส เซนเซอร์ฟูลเฟรม
จานวน 1 กล้อง
10.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ชนิดมิลเลอร์เลส เชนเชอร์ฟูลเฟรม
แบบมีช่องมองภาพในตัว
จานวน 1 กล้อง
11.กล้องแอคชั่นแคม
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด
12.จอคอมพิวเตอร์แบบพกพา
แบบทัชสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า
14 นิ้ว จานวน 2 จอ
13.อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
และเสียงแบบไร้สาย
ระยะไม่น้อยกว่า 1,000 ฟุต
จานวน 2 ชุด
14.ดิจิไทเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า
23 นิ้ว รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 4K จานวน 1 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
15.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับประมวลผล
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core),
มีหน่วยความจาหลัก (RAM)
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB,
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 250 GB, มีจอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว, มีจอภาพที่สอง
แบบทัชสกรีนติดตั้งภายในตัวเครื่อง
(built-in) จานวน 1 ชุด
16.อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ
และเสียงแบบไร้สาย
ระยะไม่น้อยกว่า 2,000 ฟุต
จานวน 1 ชุด
17.โคมไฟถ่ายภาพและวีดีโอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 ลูเมนส์
พร้อมขาตั้ง จานวน 1 ชุด
18.อุปกรณ์ทวนสัญญาณเครือข่าย
5G แบบเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด
19.อุปกรณ์ถ่ายทอดสดผ่านระบบ
เครือข่าย 4G หรือดีกว่า
จานวน 1 ชุด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
20.อุปกรณ์กระจายการทางาน
สาหรับเครือข่าย 5G แบบเคลื่อนที่
จานวน 1 ชุด
21.อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพ
และเสียง (Video Encoder)
ผ่านระบบเครือข่าย
รองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 4K จานวน 1 ชุด
22.อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณภาพ
และเสียง (Video Decoder)
ผ่านระบบเครือข่าย
รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K
จานวน 1 ชุด
23.เครื่องควบคุมอุปกรณ์เข้ารหัส ถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียง
ผ่านระบบเครือข่าย
รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K
จานวน 1 ชุด
24.อุปกรณ์อินเตอร์คอมไร้สาย
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
จานวน 1 ชุด
25.เครื่องบันทึกวีดีโอ
รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K
จานวน 1 เครื่อง

รวม 6 โครงกำร
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

~ 309 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
26.ตู้ใส่อุปกรณ์ ABS
ขนาดไม่น้อยกว่า 4U จานวน 1 ตู้
27.เคสใส่อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ
พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 อัน
28.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
แบบพกพา
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
เป็นเครื่องฉายภาพสามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์ระดับความละเอียด
ของภาพไม่น้อยกว่า 1080p,
มีค่าความส่องสว่างขั้นต่าไม่น้อยกว่า
500ANSI Lumens, มีระบบ
ปฏิบัติการในตัว, มีลาโพงติดตั้ง
ภายในตัวเครื่อง (built-in),
รองรับ HDR, รองรับการฉายภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
เลนส์ซูม, สายสัญญาณ เป็นต้น
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำ
ท้องตลำด)
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี

2567

งบประมาณ
2568

2569

12,364,900

12,364,900

12,364,900

ตัวชี้วัด
2570
(KPI)
12,364,900 - จานวนครั้ง
ของระบบที่ได้รับ
การดูแล
และพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีการบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและอุปกรณ์ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีการรองรับ
และสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
เจ้าหน้าที่ตารวจ ให้มีเครื่องมือ
ช่วยอานวยความสะดวก
และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการรักษา
ความปลอดภัย การปราบปราม
และป้องกันการก่ออาชญากรรม
และการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูน่ วัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
12,364,900
1 บารุงรักษาระบบ
- เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ - ดาเนินการบารุงรักษาระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โทรทัศน์วงจรปิด ในเขตพื้นที่ชุมชน
ในเขตรับผิดชอบของ
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงให้สามารถ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วน
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนจังหวัดชลบุรี ในส่วนต่างๆ ดังนี้
จังหวัดชลบุรี
- เพื่อเป็นการรองรับและ
สถานีตารวจภูธรศรีราชา,
สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
สถานีตารวจภูธรสัตหีบ,
เจ้าหน้าที่ตารวจ ให้มีเครื่องมือ สถานีตารวจภูธรหนองขาม,
ช่วยอานวยสะดวกและเสริมสร้าง สถานีตารวจภูธรนาจอมเทียน,
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ านของ สถานีตารวจภูธรเสม็ด,
เจ้าหน้าที่ตารวจในการรักษา สถานีตารวจภูธรดอนหัวฬ่อ,
ความปลอดภัย การปราบปราม สถานีตารวจภูธรพานทอง,
และป้องกันการก่ออาชญากรรม สถานีตารวจภูธรบ้านบึง,
และการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1.งานบารุงรักษาเชิงแก้ไข
(Corrective maintenance)
(1) งานบริการ Call Support
24x7 ชั่วโมง/สัปดาห์ ค่าบริการ
ระบบแจ้งเหตุและติดตามงานซ่อม
จานวน 12 เดือน

รวม 1 โครงกำร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สงั คมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูน่ วัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(2) งานตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไข
เหตุเสีย
2.งานบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive maintenance)
จานวน 12 เดือน
(1) งานทาความสะอาดอุปกรณ์
ภาคสนามระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 8 สถานีภูธร
(2) งานทาความสะอาดอุปกรณ์
ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 8 สถานีตารวจภูธร
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
สำนักปลัดฯ)

รวม 1 โครงกำร

2566

2567

งบประมาณ
2568

100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

2569

2570

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(KPI)
- จานวนของ
- องค์การบริหารส่วน
สล.
ภาคเอกชน
จังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมในการ
และประชาชน สนับสนุนหน่วยงานหลักในการ
ที่เข้ามามีส่วนร่วม จัดหาโลหิตบริจาคและรณรงค์
ในการบริหาร ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริจาค
จัดการภาครัฐ โลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่รอการรักษา
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี รวมถึงบุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชนในจังหวัดชลบุรี
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
การเสียสละด้วยการบริจาคโลหิต
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี รวมถึงบุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชนในจังหวัดชลบุรี
มีจิตสานึกในการเป็นผู้ให้
และทาให้มีโลหิตสารองเพียงพอ
สาหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มี
ความต้องการโลหิตตลอดเวลา

~ 312 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต - เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
จังหวัดชลบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่ง อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิต
ในการมีส่วนร่วมและสนับสนุน เพื่อนมนุษย์
หน่วยงานหลักในการจัดหา
(รำยละเอียดตำมโครงกำร
โลหิตบริจาค และรณรงค์
สำนักงำนเลขำนุกำรฯ )
ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริจาค
โลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่รอการรักษา
- เพื่อเพิ่มผู้บริจาครายใหม่
พร้อมรณรงค์และกระตุ้น
ให้ผู้บริจาคโลหิตประจาดูแล
สุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรง ให้พร้อมที่จะบริจาค
โลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน
- เพื่อสร้างจิตสานึกในเรื่อง
ของจิตอาสาร่วมกันทาความดี
ด้วยหัวใจ ด้วยการเสียสละ
การเป็นผู้ให้

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

รวม 1 โครงกำร

4,690,000

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชน สถานศึกษา
หน่วยงานราชการ มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน
และสามารถรองรับกิจกรรม
ในระดับต่าง ๆ ได้
- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการสาธารณะทางด้าน
กิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชน สถานศึกษา
และหน่วยงานราชการในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
(อบต.บ้านเก่า)

~ 313 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
4,690,000
1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน - เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมอาชีพ - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ตาบลบ้านเก่า
และจัดกิจกรรมสาธารณะของ คสล. ชั้นเดียว
อาเภอพานทอง
ประชาชน สถานศึกษา
ขนาดกว้าง 25.00 เมตร
จานวน 1 โครงการ
และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ยาว 50.00 เมตร
(1) โครงการก่อสร้างอาคาร - เพื่อจัดสร้างอาคาร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี
อเนกประสงค์
อเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน
เลขที่ 10/2560)
องค์การบริหารส่วนตาบล และสามารถจัดกิจกรรม
จุดพิกัดโครงการ
บ้านเก่า
ในระดับต่าง ๆ ได้
13.451597 , 101.065824
(อบต.บ้ำนเก่ำ สมทบ
1,563,500 บำท งบประมำณทั้งสิ้น
6,253,500 บำท)

แบบ ผ. 02

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
(โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุร)ี

2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบล
พานทองหนองกะขะ
ตาบลพานทอง
อาเภอพานทอง

- เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์
สาหรับจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ
- เพื่อเป็นการนาพื้นที่ที่มีอยู่
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 6,253,500
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
(ตามแบบ อบจ.ชลบุรี
เลขที่ 10/2560)
จุดพิกัดโครงการ
13.463859, 100.098523

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สป.
- มีสถานที่ในการให้บริการ
(ทต.หัวกุญแจ)
ประชาชนอย่างเพียงพอ
- มีสถานที่สาหรับให้ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ได้จัดกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน

- ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ไว้ใช้รับรอง
ในการจัดกิจกรรมส่วนรวม
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
- สามารถนาพื้นที่ที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สป.

(อบต.พานทองหนองกะขะ)

~ 314 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - เพื่อให้มีสถานที่อบรมอาชีพ - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,670,800
เทศบาลตาบลหัวกุญแจ
อย่างเพียงพอ
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
ตาบลคลองกิ่ว
- เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ
ยาว 36.00 เมตร
อาเภอบ้านบึง
ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี
และภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรม เลขที่ 8/2560)
สาธารณะร่วมกัน
จุดพิกัดโครงการ
13°14'59"N, 101°08'59"E

2567

งบประมาณ
2568

2569

2570

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สป.
- ประชาชนได้รับความสะดวก
(อบต.โคกขี้หนอน)
ในการมาขอรับบริการ
ติดต่อราชการ และเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกขี้หนอน
- มีอาคารสถานที่สาหรับใช้
ในการจัดทากิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ และใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมส่วนรวม
ของตาบลโคกขี้หนอน
- มีสถานที่ในร่มสาหรับ
ออกกาลังกาย เล่นกีฬา พูดคุย
และพักผ่อนหย่อนใจ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในตาบลโคกขี้หนอนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

~ 315 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
(ผลผลิตของโครงการ)
3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - เพื่อให้มีสถานที่ในร่มสาหรับ - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1,593,000
องค์การบริหารส่วนตาบล ออกกาลังกาย เล่นกีฬา
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
โคกขี้หนอน
พบปะพูดคุย และพักผ่อน
ยาว 18.00 เมตร
ตาบลโคกขี้หนอน
หย่อนใจ ซึ่งเป็นการส่งสริม
(ตามแบบ อบต.โคกขี้หนอน)
อาเภอพานทอง
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน จุดพิกัดโครงการ
ในตาบลโคกขี้หนอนได้ใช้
13.5263219, 101.1006336
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้มีอาคารสถานที่
ใช้ในการจัดทากิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ และใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมส่วนรวมของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกขี้หนอน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
4 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ - ก่อสร้างอาคาร คสล.
เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว
และประชาชนทั่วไปมีอาคาร 4 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
หมู่ที่ 6 ตาบลบางเสร่
อเนกประสงค์ไว้ทากิจกรรมต่างๆ ยาว 36.00 เมตร
อาเภอสัตหีบ
เช่น ด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ (ตามแบบ ทต.เกล็ดแก้ว)
- เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน จุดพิกัดโครงการ
บริการประชาชน และอานวย 12°44'5.28'' N ,100°56'8.18'' E
ความสะดวกด้านต่างๆ
ให้กับประชาชนในพื้นที่

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น
ดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษา ขนาด กว้าง 21.00 เมตร
ของเด็ก เยาวชน
ยาว 24.00 เมตร
และประชาชน
(ตามแบบ ทต.เขาชีจรรย์)
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวม จุดพิกัดเริ่มต้น
ข้อมูลข่าวสารพัฒนาคุณภาพชีวิต 12.786797, 100.944921
ของประชาชน
จุดพิกัดสิ้นสุด
- เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอด
12.787067, 100.945061
ความรู้และเป็นแหล่งค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม

2567

19,100,000

-

-

-

-

18,157,000

-

-

-

-

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในเขตพื้นที่
และประชาชนทั่วไปมีอาคาร
อเนกประสงค์ ไว้ทากิจกรรม
ต่างๆ เช่น ด้านการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
- มีสถานที่ดาเนินงาน
บริการประชาชน และอานวย
ความสะดวกด้านต่างๆ
ให้กับประชาชนในพื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.
(ทต.เกล็ดแก้ว)

สป.
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
(ทต.เขาชีจรรย์)
มีแหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีสถานที่ออกกาลังกาย
และเล่นกีฬา
- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรม
ในชุมชน
- ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน
มีความรักและความสามัคคี
กันมากขึ้น
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5 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)
บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 6
เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์
ตาบลนาจอมเทียน
อาเภอสัตหีบ

2566

งบประมาณ
2568

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ - เพื่อส่งเสริม การฝึก
- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น
เทศบาลตาบล
และประกอบอาชีพ
ขนาดกว้าง 17.75 เมตร
บ่อกวางทอง
ให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
ยาว 42.50 เมตร
ตาบลบ่อกวางทอง
และกลุ่มอื่นๆ ของตาบล
(ตามแบบ ทต.บ่อกวางทอง)
อาเภอบ่อทอง
บ่อกวางทอง
จุดพิกัดโครงการ
- เพื่อใช้เป็นสถานที่ทากิจกรรม 13.314610, 101.321550
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส

2566

2567

งบประมาณ
2568

14,319,800

-

-

-

-

62,094,100

-

-

-

-

2569

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
เบ็ดเสร็จ
ที่จัดสร้าง/
ปรับปรุง
จัดการสถานที่
รองรับการบริการ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สป.
- กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
(ทต.บ่อกวางทอง)
และกลุ่มอื่นๆ มีสถานที่
ในการฝึกอาชีพ
- สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น
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รวม 6 โครงกำร

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

1 เคหะและชุมชน

นันทนาการ

ประเภท

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )
2566
2567
2568
1.เครื่องสูบจ่ายตะกอน (ปั๊มชนิด Screw Pump)
312,000 312,000
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้ ขนาด 4 kw / 380 v /50 Hz / 3 Ph
จานวน 2 ชุด พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
2.เครื่องสูบจ่ายโพลิเมอร์ (ปั๊มชนิด Screw Pump)
173,000
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้ ขนาด 0.75 kw / 380 v / 50 Hz / 3 Ph
จานวน 1 ชุด พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
3.เครื่องสูบตะกอนเวียนกลับ บริเวณบ่อเติมอากาศ ชั้นที่ 1
1,134,000 1,134,000
(ปั๊มชนิด Self - Priming Centrifugal Pump) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ดังนี้ ขนาด 15 kw / 4 P / 380 v / 50 Hz / 3 Ph, Vertical V - Belt
จานวน 2 ชุด พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
4.เครื่องลาเลียงขยะพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด
480,400
5.เครื่องเติมอากาศ (Grit Blower) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW.
938,170 938,170
จานวน 2 เครื่อง
6.เครื่องสูบน้าเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 80 KW. จานวน 2 เครื่อง
1,993,620 1,993,620
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
1.ชุดโต๊ะรับแขก จานวน 1 ชุด รายละเอียดประกอบด้วย
- โซฟา บุหนัง 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
86.00 x 75.00 x 76.00 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
- โซฟา บุหนัง 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า
197.00 x 75.00 x 76.00 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
- โต๊ะกลางกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
ขนาด 110.00 x 60.00 x 49.00 เซนติเมตร
จานวน 1 ตัว

หน่วยงาน

งบประมาณ

48,700

-

-

2569
-

2570
-

รับผิดชอบหลัก
สนช.

-

-

สนช.

-

-

สนช.

-

-

-

-

สนช.

-

-

กท.
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2 การศาสนา วัฒนธรรมและ

หมวด

สนช.
สนช.

(กีฬา)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ )
2.เก้าอี้เลคเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน

งบประมาณ
2566
135,000

2567
-

2568
-

2569
-

2570
-

55.00 x 72.00 x 83.00 เซนติเมตร จานวน 45 ตัว
3.พัดลมไอเย็น มีคุณสมบัติที่ไมน้อยกว่าที่กาหนด ดังนี้

รับผิดชอบหลัก
กท.
(กีฬา)

99,000

-

-

-

-

ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

กท.
(กีฬา)

กาลังไฟฟ้า 380 วัตต์ ปรับระดับแรงลม 3 ระดับ จานวน 4 ตัว
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
ครุภัณฑ์กีฬา

1.ลู่วิ่งไฟฟ้า Motor แบบ AC มีคุณสมบัติที่ไมน้อยกว่า

303,900

-

-

-

-

ที่กาหนด ดังนี้ ไม่น้อยกว่า 4.0 แรงม้า หน้าจอแสดงผล

กท.
(กีฬา)

แบบ LED ขนาดของลู่วิ่ง 209.00 x 92.00 x 142.00 เซนติเมตร
รับน้าหนักได้สูงสุด 181 กิโลกรัม
117,700

-

-

-

-

รับน้าหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม

กท.
(กีฬา)

จานวน 1 เครื่อง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.ตู้ทาน้าร้อนน้าเย็น ชนิดต่อท่อประปา ชนิดถังบรรจุน้าแบบสแตนเลส

32,100

-

-

-

-

พร้อมติดตั้ง ความจุน้าสารองไม่น้อยกว่า 16 ลิตร จานวน 1 ชุด

กท.
(กีฬา)

(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
3 แผนการศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

1.ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 4 ตู้

32,000

-

-

-

-

กศ.

(ตั้งงบประมำณตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ )
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต พร้อมฟูก

132,000

กศ.

ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต จานวน 12 เตียง
(ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องตลำด)
4,005,190 4,858,190 1,446,000

-

-
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2.เครื่องออกกาลังกายบริหารกล้ามเนื้อแขนส่วนหน้า

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่

แผนงำน / โครงกำร

1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กศ.

โครงกำร

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา

ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา

หน้าที่ 85 รายการที่ 1

และเยาวชนในวัยเรียนของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี

และเยาวชนในวัยเรียนของโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพครู

- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพครู

บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในวัยเรียน

บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในวัยเรียน

(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 6,082,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 7,136,154 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 6,082,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 7,136,154 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 6,082,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 7,136,154 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 6,082,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 7,136,154 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 6,082,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 7,136,154 บำท
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โครงกำร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่

แผนงำน / โครงกำร

2 แผนงำนกำรศึกษำ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กศ.

โครงกำร

โครงกำร

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน

หน้าที่ 90 รายการที่ 21

จังหวัดชลบุรี และกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เป้ำหมำย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบสาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

และอาคารประกอบ / ค่ำซ่อมแซม / บำรุงรักษำ / ปรับปรุง

จังหวัดชลบุรี จานวน 11 โรงเรียน

เกีย่ วกับสิ่งก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี /

(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

สาหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จานวน 11 โรงเรียน (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 3,300,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 5,300,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 3,300,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 5,300,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 3,300,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 5,300,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 3,300,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 5,300,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 3,300,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 5,300,000 บำท
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เป้ำหมำย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่

แผนงำน / โครงกำร

3 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานการศึกษา

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร

โครงกำร

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

- เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี และออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรงและห่างไกล

จังหวัดชลบุรี และออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรงและห่างไกล

ยาเสพติด มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย มีทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละกีฬา

ยาเสพติด มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย มีทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละกีฬา

(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 24,830,600 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 24,830,600 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กศ.

หน้าที่ 91 รายการที่ 24
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่

แผนงำน / โครงกำร

4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
หน้าที่ 99 รายการที่ 5

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กส.

โครงกำร
อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี )

เป้ำหมำย
- เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมเหล่ำกำชำดจังหวัดชลบุรี
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบสำธำรณภัยต่ำง ๆ ผูย้ ำกไร้ ผูด้ ้อยโอกำส คนชรำ
คนพิกำร และผูเ้ ดือดร้อนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดชลบุรี
ให้ได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรบรรเทำทุกข์ ด้ำนกำรส่งเสริมอนำมัย
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ด้ำนสังคมสงเครำะห์ และด้ำนอืน่ ๆ
(กำชำด สมทบ 1,255,000 บำท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 43 แห่ง สนับสนุนงบประมำณ จำนวน
6,275,000 บำท งบประมำณทั้งสิ้น 7,530,000 บำท)
(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี )

งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 2,000,000 บาท

งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 2,000,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 2,000,000 บาท
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โครงกำร
อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่

แผนงำน / โครงกำร

5 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กศ.

โครงกำร

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนาและการอนุรักษ์

สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนาและการอนุรักษ์

หน้าที่ 102 รายการที่ 1

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรม

- เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกรรมและร่วมจัดงำนกิจกรรม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ

ด้ำนพระพุทธศำสนำและงำนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิน่

(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น งำนประเพณีวิ่งควำย,
งำนสงกรำนต์, งำนประเพณีวันไหลบำงแสน ฯลฯ
(รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 1,931,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 3,300,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 1,931,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 3,300,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 1,931,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 3,300,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 1,931,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 3,300,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 1,931,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 3,300,000 บำท
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โครงกำร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสูเ่ มืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่

แผนงำน / โครงกำร

6 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 102 รายการที่ 2

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กศ.

โครงกำร
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ ,
งานสงกรานต์และงานกาชาด
(รายละเอียดตามโครงการที่ทาการปกครองจังหวัดชลบุรี )

เป้ำหมำย
- สนับสนุนงบประมำณให้ที่ทำกำรปกครองจังหวัดชลบุรี
สำหรับจัดงำนนมัสกำรพระพุทธสิหิงค์ฯ และงำนสงกรำนต์
โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย
ฝ่ำยพิธีพระพุทธสิหิงค์, ฝ่ำยฉลองวันสงกรำนต์, ฝ่ำยกีฬำไทย
และกีฬำพื้นบ้ำน ฯลฯ
(รำยละเอียดตำมโครงกำรที่ทำกำรปกครองจังหวัดชลบุรี )
(ที่ทำกำรปกครองฯ สมทบ 10,000 บำท
งบประมำณทั้งสิ้น 7,010,000 บำท)

งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 6,000,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 6,000,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 6,000,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 6,000,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 6,000,000 บาท

งบประมำณ
- ประจำปี 2566 จำนวน 7,000,000 บำท
- ประจำปี 2567 จำนวน 7,000,000 บำท
- ประจำปี 2568 จำนวน 7,000,000 บำท
- ประจำปี 2569 จำนวน 7,000,000 บำท
- ประจำปี 2570 จำนวน 7,000,000 บำท
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โครงกำร
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี
จานวน 1 โครงการ
(1) โครงการนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่นวัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่

แผนงำน / โครงกำร

7 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กท.

โครงกำร

โครงกำร

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน

หน้าที่ 118 รายการที่ 5

มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน อาเภอเมืองชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน อาเภอเมืองชลบุรี

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

(รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวฯ)

เครื่องใช้ ระบบยังชีพสัตว์น้ำ ปั๊มน้ำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้องของ
ศูนย์กำรเรียนรู้โลกใต้ทะเลบำงแสน
(รำยละเอียดตำมโครงกำรกองกำรท่องเที่ยวฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 10,000,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 20,000,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 10,000,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 20,000,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 10,000,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 20,000,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 10,000,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 20,000,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 10,000,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 20,000,000 บำท
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- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน - ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร สิ่งก่อสร้ำง วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่นวัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่

แผนงำน / โครงกำร

8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กท.

โครงกำร

โครงกำร

อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 14 โครงการ อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 14 โครงการ

หน้าที่ 118 รายการที่ 6

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งจังหวัดชลบุรี
งบประมาณ 6,400,000 บาท
2.โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
งบประมาณ 6,800,000 บาท
3.โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
งบประมาณ 4,000,000 บาท
4.โครงการจัดหาวัสดุกีฬาเพื่อการแข่งขัน
งบประมาณ 8,000,000 บาท
5.โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล "ประชาชน-อาวุโสคัพ"
งบประมาณ 3,000,000 บาท
6.โครงการส่งเสริมกีฬากอล์ฟจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ 1,500,000 บาท
7.โครงการส่งเสริมนักกีฬาคนพิการดาวรุ่งมุ่งแชมป์แห่งชาติ
งบประมาณ 1,040,000 บาท
8.โครงการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชลบุรี
งบประมาณ 1,700,000 บาท

สนับสนุนงบประมำณให้สมำคมกีฬำแห่งจังหวัดชลบุรีใช้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งจังหวัดชลบุรี
งบประมำณ 6,600,000 บำท
2.โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
งบประมาณ 6,800,000 บาท
3.โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
งบประมาณ 4,000,000 บาท
4.โครงกำรจัดหำวัสดุกีฬำเพื่อกำรฝึกซ้อมและแข่งขัน
งบประมาณ 8,000,000 บาท
5.โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล "ประชาชน-อาวุโสคัพ"
งบประมาณ 3,000,000 บาท
6.โครงการส่งเสริมกีฬากอล์ฟจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ 1,500,000 บาท
7.โครงการส่งเสริมนักกีฬาคนพิการดาวรุ่งมุ่งแชมป์แห่งชาติ
งบประมำณ 1,740,000 บำท
8.โครงการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชลบุรี
งบประมำณ 1,300,000 บำท
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่นวัตกรรมวิถีใหม่
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่

แผนงำน / โครงกำร

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
9.โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ 8,500,000 บาท

งบประมาณ 8,500,000 บาท

10.โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี

10.โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ 4,000,000 บาท

งบประมาณ 4,000,000 บาท

11.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรี

11.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ 2,000,000 บาท

งบประมาณ 2,000,000 บาท

12.โครงการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟจังหวัดชลบุรี

12.โครงการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ 1,000,000 บาท

งบประมาณ 1,000,000 บาท

13.โครงการพัฒนากีฬาตะกร้อจังหวัดชลบุรี

13.โครงการพัฒนากีฬาตะกร้อจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ 1,500,000 บาท

งบประมำณ 1,000,000 บำท

14.โครงการส่งเสริมนักกีฬาอาวุโสจังหวัดชลบุรี

14.โครงการส่งเสริมนักกีฬาอาวุโสจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ 2,500,000 บาท

งบประมำณ 3,500,000 บำท

(รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวและกีฬา)

(รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวและกีฬา)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 51,940,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 52,940,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 51,940,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 52,940,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 51,940,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 52,940,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 51,940,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 52,940,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 51,940,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 52,940,000 บำท

รับผิดชอบหลัก
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ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
9.โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี

หน่วยงำน

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

9 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

- จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

(รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)

(รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 4,000,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กส.

หน้าที่ 131 รายการที่ 1
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ประชาชน ส่วนราชการ

- จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ประชาชน ส่วนราชการ

ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี จานวน 11 อาเภอ

ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี จานวน 11 อาเภอ

(รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)

(รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 2,000,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กส.

หน้าที่ 132 รายการที่ 2
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

11 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

หน่วยงำน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่

รับผิดชอบหลัก
กส.

โครงกำร

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนประชาคมท้องถิ่น

สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนประชาคมท้องถิ่น

หน้าที่ 133 รายการที่ 3

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- จัดอบรมสัมมนา/ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

- จัดอบรมสัมมนา/ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น/ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างกลุ่มอาชีพ/จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ

ระหว่างกลุ่มอาชีพ/จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ

ความชานาญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านอาชีพแก่ชุมชน

ความชานาญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านอาชีพแก่ชุมชน

กลุ่มประชาคมต่างๆ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มพัฒนาสตรี

กลุ่มประชาคมต่างๆ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มพัฒนาสตรี

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP สภาเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP สภาเกษตรกร

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตของกลุ่มอาชีพ

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตของกลุ่มอาชีพ

และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้เข้มแข็งและยั่งยืน

และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้เข้มแข็งและยั่งยืน

(รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)

(รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 5,000,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 7,000,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 5,000,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 7,000,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 5,000,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 7,000,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 5,000,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 7,000,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 5,000,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 7,000,000 บำท
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โครงกำร

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

12 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 3 โครงการ

อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 3 โครงการ

1) โครงการจัดงานชลบุรีแฟร์

1) โครงการจัดงานชลบุรีแฟร์

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กส.

หน้าที่ 136 รายการที่ 6

1. จัดเวทีกลางแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์

1. จัดเวทีกลางแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์

2. อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2. อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3. จัดบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

3. จัดบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

4. การประกวดแข่งขันด้านการเกษตรและแข่งขันด้านอาหาร

4. การประกวดแข่งขันด้านการเกษตรและแข่งขันด้านอาหาร

5. การฝึกอบรมอาชีพด้านการทาอาหาร

5. การฝึกอบรมอาชีพด้านการทาอาหาร

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 150,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,650,000 บาท)

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 150,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,650,000 บาท)

(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)

(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 1,500,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 1,500,000 บาท
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- จัดงาน "ชลบุรีแฟร์" ระยะเวลาการจัดงาน จานวน 8 วัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - จัดงาน "ชลบุรีแฟร์" ระยะเวลาการจัดงาน จานวน 8 วัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

13 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 3 โครงการ

อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 3 โครงการ

2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จานวน 4 ครั้ง เกษตรกรรับบริการ 1,200 คน

- จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จานวน 4 ครั้ง เกษตรกรรับบริการ 1,200 คน

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 50,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 604,900 บาท)

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 50,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 604,900 บาท)

(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)

(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 554,900 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 554,900 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กส.

หน้าที่ 137 รายการที่ 6

~ 333 ~

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

14 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 3 โครงการ

อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 3 โครงการ

3) โครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน กิจกรรม : ถ่ายทอด

3) โครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน กิจกรรม : ถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตรและด้านการเกษตร

เทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตรและด้านการเกษตร

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเคหะกิจเกษตร หรือด้านการเกษตร

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเคหะกิจเกษตร หรือด้านการเกษตร

สาธิตและฝึกปฏิบัติโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สาธิตและฝึกปฏิบัติโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

และโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน

และโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท)

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท)

(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)

(รายละเอียดตามโครงการสานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 90,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 90,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กส.

หน้าที่ 137 รายการที่ 6
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

15 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด อาเภอศรีราชา

อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด อาเภอศรีราชา

จานวน 1 โครงการ

จานวน 1 โครงการ

1) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ

1) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- ผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดต่างๆ รวม 3,000,000 ตัว

- ผลิตพันธุ์สัตว์น้าจืดชนิดต่างๆ รวม 3,000,000 ตัว

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กส.

หน้าที่ 138 รายการที่ 7

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 25,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 625,000 บาท)

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 25,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 625,000 บาท)

(รายละเอียดตามโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด)

(รายละเอียดตามโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 600,000 บาท
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- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี - เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เมืองนวัตกรรม น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

แผนงำน / โครงกำร

16 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 138 รายการที่ 8

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

อุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี อาเภอหนองใหญ่

อุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี อาเภอหนองใหญ่

จานวน 1 โครงการ

จานวน 1 โครงการ

1) โครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุน

1) โครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ

- ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ

ห่วงใยประชาชน จานวน 120,000 ต้น พันธุ์พืชที่ผลิตสนับสนุน

ห่วงใยประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 50,000 ต้น พันธุ์พืชที่ผลิตสนับสนุน

เช่น กล้วยน้าว้าพันธุ์ดี มะละกอพันธุ์ดี พริกขี้หนูพันธุ์ดี พริกชุปเปอร์ฮอทพันธุ์ดี

เช่น กล้วยน้าว้าพันธุ์ดี มะละกอพันธุ์ดี พริกขี้หนูพันธุ์ดี พริกชุปเปอร์ฮอทพันธุ์ดี

พริกมันพันธุ์ดี พริกหยวกพันธุ์ดี มะเขือเปราะพันธุ์ดี มะเขือยาวพันธุ์ดี

พริกมันพันธุ์ดี พริกหยวกพันธุ์ดี มะเขือเปราะพันธุ์ดี มะเขือยาวพันธุ์ดี

มะรุมพันธุ์ดี พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นต้น

มะรุมพันธุ์ดี พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นต้น

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 60,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 660,000 บาท)

(หน่วยงานฯ สมทบ จานวน 60,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 660,000 บาท)

(รายละเอียดตามโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี)

(รายละเอียดตามโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุร)ี

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 600,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 600,000 บาท

รับผิดชอบหลัก
กส.
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ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงำน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

แผนงำน / โครงกำร

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา

หน้าที่ 140 รายการที่ 1

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ดังนี้

ดังนี้

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 2568, 2570 ปีละ 6 โรงเรียน

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 2568, 2570 ปีละ 6 โรงเรียน

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, 2569 ปีละ 5 โรงเรียน

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, 2569 ปีละ 5 โรงเรียน

(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)

(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 478,900 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 481,800 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 390,100 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 389,500 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 478,900 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 481,800 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 390,100 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 389,500 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 478,900 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 481,800 บำท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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โครงกำร

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงกำร

17 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่

แผนงำน / โครงกำร

18 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร

โครงกำร

ปลูกฝังจิตสานึกลดอุบัติภัยทางถนน

ปลูกฝังจิตสานึกลดอุบัติภัยทางถนน

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผูถ้ ูกคุมประพฤติในจังหวัดชลบุรี

- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผูถ้ ูกคุมประพฤติในจังหวัดชลบุรี

ที่กระทาความผิด "เมาแล้วขับ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่

ที่กระทาความผิด "เมาแล้วขับ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่

(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)

(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 100,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 100,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สป.

หน้าที่ 141 รายการที่ 3
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

แผนงำน / โครงกำร

19 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 141 รายการที่ 4

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
โครงกำร
อุดหนุนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 2 โครงการ
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรี
2) โครงการประชุมชี้แจงมอบนโยบายพิธีชุมนุมสวนสนามของ อปพร.
จังหวัดชลบุรี เนื่องในวัน อปพร.
เป้ำหมำย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร
หรือ อปพร. ในเขตจังหวัดชลบุรี
(2) ค่าบริการจัดการจุดตรวจหลัก
(3) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดชลบุรี
(4) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ อาเภอ จานวน 11 อาเภอ
(5) ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)
งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 1,438,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สป.
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รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงกำร
อุดหนุนสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
อาเภอเมืองชลบุรี จานวน 2 โครงการ
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรี
2) โครงการประชุมชี้แจงมอบนโยบายพิธีชุมนุมสวนสนามของ อปพร.
จังหวัดชลบุรี เนื่องในวัน อปพร.
เป้ำหมำย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร
หรือ อปพร. ในเขตจังหวัดชลบุรี
(2) ค่าบริการจัดการจุดตรวจหลัก
(3) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดชลบุรี
(4) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ อาเภอ จานวน 11 อาเภอ
(5) ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)
งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 1,438,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 1,438,000 บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 6 การจัดการสิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

ที่

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

แผนงำน / โครงกำร

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา เปลีย่ นอุปกรณ์ เครือ่ งจักร

ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา เปลีย่ นอุปกรณ์ เครือ่ งจักร

หน้าที่ 146 รายการที่ 2

รวมทั้งระบบโรงปรับปรุงคุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี

รวมทั้งระบบโรงปรับปรุงคุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- อุปกรณ์ เครือ่ งจักรอาคาร ประตูกันน้าทะเลไหลย้อน

- อุปกรณ์ เครือ่ งจักรอาคาร ประตูกันน้าทะเลไหลย้อน

อุปกรณ์ระบบที่ชารุด เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน

อุปกรณ์ระบบที่ชารุด เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน

- ซ่อมแซม บารุงรักษา ทรัพย์สิน โรงปรับปรุงคุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี

- ซ่อมแซม บารุงรักษา ทรัพย์สิน โรงปรับปรุงคุณภาพน้าจังหวัดชลบุรี

(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 9,698,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 9,698,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 9,698,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 9,698,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 4,000,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 9,698,000 บำท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สนช.
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โครงกำร

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงกำร

20 แผนงำนเคหะและชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 6 การจัดการสิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

ที่

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

แผนงำน / โครงกำร

21 แผนงำนเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

โครงกำร

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงกำร

บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี

บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- บริหารจัดการขยะอันตราย ประมาณ 60 ตัน/ปี

- บริหารจัดการขยะอันตราย ประมาณ 60 ตัน/ปี

(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 600,000 บาท

- ประจำปี 2566 จำนวน 627,000 บำท

- ประจาปี 2567 จานวน 600,000 บาท

- ประจำปี 2567 จำนวน 627,000 บำท

- ประจาปี 2568 จานวน 600,000 บาท

- ประจำปี 2568 จำนวน 627,000 บำท

- ประจาปี 2569 จานวน 600,000 บาท

- ประจำปี 2569 จำนวน 627,000 บำท

- ประจาปี 2570 จานวน 600,000 บาท

- ประจำปี 2570 จำนวน 627,000 บำท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สนช.

หน้าที่ 147 รายการที่ 4
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 6 การจัดการสิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

ที่

แผนงำน / โครงกำร

22 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร

โครงกำร

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- อบรมสร้างจิตสานึกเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรี

- อบรมสร้างจิตสานึกเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรี

(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 500,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 500,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สนช.

หน้าที่ 149 รายการที่ 1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ ที่ 6 การจัดการสิง่ แวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

ที่

แผนงำน / โครงกำร

23 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 149 รายการที่ 2

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมชายฝัง่ แบบบูรณาการ

โครงกำร
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมชายฝัง่ แบบบูรณาการ

เป้ำหมำย
- สมาชิก อปท. ในจังหวัดชลบุรี 99 แห่ง ภายใต้โครงการจัดการชายฝัง่
แบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี มีพันธกิจร่วมกันในเครือข่าย PEMSEA
และบุคลากร ของ อบจ.ชลบุรี
(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

เป้ำหมำย
- สมาชิก อปท. ในจังหวัดชลบุรี 99 แห่ง ภายใต้โครงการจัดการชายฝัง่
แบบบูรณาการ จังหวัดชลบุรี มีพันธกิจร่วมกันในเครือข่าย PEMSEA
และบุคลากร ของ อบจ.ชลบุรี
(รายละเอียดตามโครงการสานักช่าง)

งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 100,000 บาท

งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 100,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 100,000 บาท

รับผิดชอบหลัก
สนช.
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ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงำน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

แผนงำน / โครงกำร

24 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 150 รายการที่ 1

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ
ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
โครงกำร
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย
- เช่าพื้นที่เว็บไซต์สาหรับระบบงานต่างๆและหน่วยงานภายใน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมจัดการสานักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
- บารุงรักษาระบบป้องกันภัยการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและบารุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายหลักพร้อมระบบสายสัญญาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี
- บารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
- เช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
(รายละเอียดตามโครงการสานักปลัดฯ)

เป้ำหมำย
- มีกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
และระบบร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ และบริกำรข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรีสู่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
ประชำชนทั่วไป และสำมำรถรองรับปริมำณข้อมูลและกำรให้บริกำร
กำรเข้ำใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
- มีระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดชลบุรีและสอดคล้องกับกระบวนกำรปฏิบัติงำน
รวมถึงนำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศที่ถูกต้องสอดคล้อง
กับควำมต้องกำร
- มีกำรบำรุงรักษำ ซ่อมแชม แก้ไข หรือเปลี่ยนแทนอุปกรณ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี
ที่เสียหำย หรือเกิดปัญหำได้รวดเร็วภำยในเวลำที่กำหนด
(รำยละเอียดตำมโครงกำรสำนักปลัดฯ)

งบประมำณ
- ประจาปี 2566 จานวน 5,669,000 บาท
- ประจาปี 2567 จานวน 5,669,000 บาท
- ประจาปี 2568 จานวน 5,669,000 บาท
- ประจาปี 2569 จานวน 5,669,000 บาท
- ประจาปี 2570 จานวน 5,669,000 บาท

งบประมำณ
- ประจำปี 2566 จำนวน 1,383,700 บำท
- ประจำปี 2567 จำนวน 1,383,700 บำท
- ประจำปี 2568 จำนวน 1,383,700 บำท
- ประจำปี 2569 จำนวน 1,383,700 บำท
- ประจำปี 2570 จำนวน 1,383,700 บำท
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โครงกำร
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สป.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ อบจ.ชบ. ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่

แผนงำน / โครงกำร

25 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

รำยละเอียด ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพ

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่กำหนดไว้เดิม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ของโครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่
แผนงำนงบกลำง

โครงกำร

โครงกำร

ค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

- เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

- เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

งบประมำณ

งบประมำณ

- ประจาปี 2566 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2566 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2567 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2568 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2569 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 2,000,000 บาท

- ประจาปี 2570 จานวน 2,000,000 บาท

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
สล.

หน้าที่ 153 รายการที่ 6
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