รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

กองแผนและงบประมาณ ฝายนโยบายและแผน
โทร/โทรสาร :0-3931-9961 http://www.chan-pao.go.th

คํานํา
พระราชบั ญญั ติองค การบริห ารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 4
พ.ศ. 2552 มาตรา 45/1 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 17 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อประโยชนของประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นได
เพื่ อปฏิ บั ติเ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ หนั งสือสั่งการที่เกี่ย วขอ ง จึงตองเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 2/2562 ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ า ยประจํ าป งบประมาณรายจา ยเพิ่ม เติม และงบประมาณจากเงิน สะสม และพร อมที่
จะนําไปสูการปฏิบัติไดอยางอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

หนา

1. หลักการและเหตุผล

1

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562

2

3. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
- แบบ ผ.01
- แบบ ผ.02
- แบบ ผ.08
4. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

3
26
35
50

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0
0
0
0
0

-

6
2
1
3
12

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

0
0

-

17
17

4) ยุทธศาสตรดานการจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

0
0
0

-

3
3
32

1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา

รวม

ป 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

88,394,905

5
1
1
3
10

43,381,905
31,500,000
1,000,000
2,323,000
78,204,905

3
0
1
3
7

42,283,200
1,000,000
2,323,000
45,606,200

14
1
0
9
24

132,607,010
69,630,000
3,000,000
6,969,000
212,206,010

34,390,000
34,390,000

17
17

34,390,000
34,390,000

13
13

31,890,000

47
47

100,670,000
100,670,000

15,000,000
15,000,000
137,784,905

2
2
29

11,000,000

2
2
22

11,000,000

7
7
78

37,000,000
37,000,000
349,876,010

46,941,905
38,130,000
1,000,000

2,323,000

11,000,000
123,594,905

31,890,000

11,000,000
88,496,200

2

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีดําเนินการเอง
(แบบ ผ.01)

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดทําศูนยการ 1.เพื่อพัฒนากระบวนการ ศูนยการเรียนรูและ
เรียนรูและนันทนาการ เรียนรูใ หสอคคลองกับ
นันทนาการ
(Edutainment Center) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
2.เพื่อใหหองสมุดเปนแหลง
เรียนรูและศูนยกลางที่
ทันสมัยในสถานศึกษา
3.เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาและเพิ่มทักษะความคิด
ในการเรียนรู แบบบูรณาการ
ไดจากแหลงเรียนรูนอกหอง
เรียน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
28,000,000

(งบ อบจ.จบ)

28,000,000

(งบ อบจ.จบ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนผูที่ไดรับ -เพื่อใหหองสมุดเปน กองการศึกษาฯ
(งบ อบจ.จบ) ประโยชน
แหลงเรียนรูใหคนรุนหลัง
ไดศึกษาหาความรูและ
สามารถนําไปพัฒนาเพื่อ
28,000,000

สรางสรรค
-ผูเรียนสามารถศึกษา
และเพิ่มทักษะในการ
เรียนรูแบบบูรณาการ
ไดจากแหลงเรียนรูนอก
หองเรียน

3

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเสริมการมี 1. เพื่อเพิ่มชองทางสงเสริม 1. จัดกิจกรรมออกพื้นที่
สวนรวมของประชาชน ใหกับประชาชนมีสวนรวม เพื่อรับความคิดเห็นของ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ในการพัฒนาทองถิ่น

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อบจ.จบ)

500,000
(งบ อบจ.จบ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

500,000 -จํานวนของผู ประชาชนเขามามี
(งบ อบจ.จบ) สนใจเขารวม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองแผนฯ

สวนรวมในการแสดง

ประชาชนในเขตจังหวัด

โครงการ

ความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

2. เพื่อใหประชาชน

จันทบุรี จํานวน 10 อําเภอ

-จํานวนของผู ทองถิ่นมากขึ้น

สามารถเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดทิศทาง
การพัฒนาทองถิ่นอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียมกัน

2. จัดทําระบบออนไลน
คือการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน
Facebook, Line,
แบบสอบถามออนไลน
เปนตน มาใชเปนชองทาง
ในการรับฟงความคิดเห็น
และเก็บรายงานขอมูล

มีความพึงพอใจ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการแขงขันวายน้ํา 1.เพื่อใหนักกีฬาไดรวมแสดง จัดใหมีการแขงขันวายน้ํา
เทิดพระเกียรติฯ

ความจงรักภักดีตอสมเด็จ

จํานวน 2 ประเภท

รัชกาลที่ 10 ครั้งที่ 1 พระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 101) ประเภทสโมสร ชมรม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000

450,000

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

450,000 เด็ก เยาวชน

-เด็ก เยาวชน และ

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองแผนฯ

(งบ อบจ.จบ) และประชาชน ประชาชนไดแสดงความ

ในจังหวัด

จงรักภักดีตอสมเด็จ

2.เพื่อพัฒนาสงเสริมให

โรงเรียนที่มีสระวายน้ําใน

จันทบุรีไดรวม พระเจาอยูหัวมหาวชิรา

นักกีฬามีการพัฒนารางกาย
ใหแข็งแรง เสริมสรางทักษะ
กีฬาวายน้ําและเสริมสราง
ประสบการณ
3.เพื่อสงเสริมใหมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย

จังหวัดจันทบุรี (แจกเหรียญ
ทุกชุด)
2) ประเภทสโมสร ชมรม
โรงเรียนในกลุมภาคกลาง
1 จํานวน 10 รุนอายุ

แสดงความ ลงกรณบดินทรเทพย
จงรักภักดีในการ วรางกูร โดยพรอมเพรียง
เทิดพระเกียรติ กัน
สมเด็จพระเจา
อยูหัวในรัชกาล
ที่ 10 และเขา
รวมชมเชียร
การแขงขัน
ประมาณ
2,500 คน
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาระบบ
1.เพื่อแกไขปญหาการ
ทอ HDPD ขนาดศูนยกลาง
20,000,000 20,000,000
20,000,000 จํานวนผูไดรับ -ราษฎรมีน้ําใชในการ
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
อุปโภค บริโภค และ
กาลักน้ําและอุปกรณ
ขาดแคลนน้ําของราษฎรใน 630 มิลลิเมตร พรอม
พรอมติดตั้งเพื่อแกปญหา ตําบลปถวี

อุปกรณและติดตั้งเชื่อมตอ

ภัยแลงภายในตําบลปถวี 2.เพื่อใหราษฎรที่อาศัยอยู

ทอ ยาว 960 เมตร และ

อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี

ทอ HDPD ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 315 มิลลิเมตร
ยาว 5,400 เมตร

หางไกลจากแหลงน้ําไดมี
น้ําใชอยางทั่วถึง
3.เพื่อเปนการแกไขปญหา
ภาวะภัยแลงไดอยางยั่งยืน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

การเกษตรอยางพอเพียง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการทําลาย
1. เพื่อเปนการสรางความ -ดําเนินการทําลายสระ
1,000,000 1,000,000
- จํานวนผูไดรับ 1. นักเรียน นักศึกษา
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
ประโยชน
และประชาชนทั่วไป
สระวายน้ํา สนามกีฬา มั่นใจ ความปลอดภัยของ วายน้ํา จํานวน 1 แหง
จังหวัดจันทบุรี ตําบล นักเรียน นักศึกษา และ
(ตามแบบแปลนของ
วัดใหม อําเภอเมือง
ประชาชนทั่วไปที่เขามาใช องคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี บริการสนามกีฬาจังหวัด
จันทบุรี)
จันทบุรี
2. เพื่อใหสนามกีฬาจังหวัด
จันทบุรี ทัศนียภาพที่สวยงาม
รองรับการใชงานไดดี
3. เพื่อเปนการลดคาใชจาย
ในการดูแล และบํารุงรักษา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

สามารถออกกําลังกายได
อยางมั่นใจและปลอดภัย
2. ปองกันความเสียหาย
ของทรัพยสินของผูที่เขา
ใชบริการสนามกีฬา
จังหวัดจันทบุรี
3. สนามกีฬาจังหวัด
จันทบุรี ทัศนียภาพที่
สวยงาม รองรับการ
ใชงานไดดี
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการซอมแซม
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 8 ซอมแซมสะพานบานแตงเม
กองชาง
500,000
500,000
- จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีสะพานใช
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
ประโยชน
ในการคมนาคมที่สะดวก
สะพานบานแตงเม
ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม หมูที่ 8 ตําบลวังแซม
หมูที่ 8 ตําบลวังแซม
อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี มีสะพานใช อําเภอมะขาม จังหวัด
ในการคมนาคมที่สะดวก
จันทบุรี (ตามรูปแบบ
ปลอดภัยและรวดเร็ว
องคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี)

ปลอดภัยและรวดเร็ว
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการกอสรางฝาย
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนา
กอสรางฝายคลองชางขาม
3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนผูไดรับ 1. ทําใหแหลงน้ําคลอง
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
ชางขาม และหนองอิมั้ง
คลองชางขาม หมูที่
แหลงน้ําคลองชางขาม
หมูที่ 10, 11 ตําบลซึ้ง
10, 11 ตําบลซึ้ง
อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี

และหนองอิมั้ง ใหมีพื้นที่
กักเก็บน้ําไดเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสามารถบรรเทา
ปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตร

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ขนาดกวาง 30 เมตร ลึก
3 เมตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

มีพื้นที่การกักเก็บน้ํา
สําหรับทําการเกษตร
อยางเพียงพอ
2. สามารถแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรใหแกเกษตรกร
ตําบลซึ้งอยางยั่งยืน
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการกอสรางถนน 1. เพื่อใหประชาชนในเขต กอสรางถนนลาดยางภายใน
กองชาง
1,590,000 1,590,000 1,590,000 จํานวนผูไดรับ 1. ประชาชนในเขตพื้นที่
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
ตําบลทับชางและพื้นที่
ลาดยาง ภายในหมูบาน พื้นที่ตําบลทับชางและพื้นที่ หมูบาน หมูที่ 13 ตําบล
หมูที่ 13 ตําบลทับชาง ใกลเคียงมีถนนที่สะดวก
อําเภอสอยดาว จังหวัด และรวดเร็วตอการคมนาคม
จันทบุรี
ขนสง
2. เพื่อใหประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลทับชางและพื้นที่
ใกลเคียงมีถนนที่ปลอดจาก
ฝุนละอองและทําใหคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

ทับชาง อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ขนาดความ
กวาง 6.00 เมตร ยาว
500.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 3,000.00
ตารางเมตร พรอมงานทาสี
ตีเสน พื้นที่ทาสีตีเสนไม
นอยกวา 150.00
ตารางเมตร

ใกลเคียงมีเสนทางการ
คมนาคมสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น
2.ปญหามลพิษจากฝุน
ละอองลดลง
3. ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลทับชางและผูสัญจร
ไปมามีความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการปรับปรุงผิว
เพื่อซอมแซมถนนที่ชํารุด ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00
1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนในพื้นที่ไดใช
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
ประโยชน
จราจรถนนสายกลาง
เสียหายใหใชงานไดตามปกติ เมตร ยาว 0+700
หมูบานบอกลาง
หมูที่ 10 ตําบลตกพรม
เชื่อม หมูที่ 4 ตําบล
วังสรรพรส อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
3,500 ตารางเมตร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 กอสรางสะพานคอนกรีต
กองชาง
3,400,000 3,400,000 3,400,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีสะพานใช
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
ในการคมนาคมที่สะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กขาม ตําบลวันยาว อําเภอขลุง
เสริมเหล็กขามคลองซึ้ง
คลองซึ้ง หมูที่ 5
จังหวัดจันทบุรี มีสะพานใช ขนาดกวาง 7.00 เมตร
ตําบลวันยาว อําเภอขลุง ในการคมนาคมที่สะดวก
ยาว 20.00 เมตร
จังหวัดจันทบุรี
ปลอดภัยและรวดเร็ว
(ตามรูปแบบองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)

ปลอดภัยและรวดเร็ว
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการซอมแซม
เพื่อใหประชาชน หมูที่ 13 ซอมแซมสะพานทางเดิน
1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
สะดวก ปลอดภัย
สะพานทางเดิน
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห
บานทาเขา หมูที่ 13
บานทาเขา หมูที่ 13
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห
อําเภอปากน้ําแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี

อําเภอปากน้ําแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี มีสะพานใช
ในการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็ว

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ตําบลปากน้ําแหลมสิงห
อําเภอปากน้ําแหลมสิงห
จังหวัดจันทบุรี
(ตามรูปแบบองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการรื้อถอนเสาเข็ม เพื่อใหประชาชน หมูที่ 16 รื้อถอนเสาเข็มคอนกรีต
กองชาง
400,000
400,000
400,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีสะพานใช
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
ในการคมนาคมที่สะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห
เสริมเหล็กบานเกาะแมว
บานเกาะแมว หมูที่ 16 อําเภอปากน้ําแหลมสิงห
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีไดรับความ
อําเภอปากน้ําแหลมสิงห ปลอดภัย
จังหวัดจันทบุรี

หมูที่ 16 ตําบลปากน้ํา
แหลมสิงห อําเภอปากน้ํา
แหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
(ตามรูปแบบองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)

ปลอดภัยและรวดเร็ว
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการขุดลอกสระน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชใน ขุดลอกสระน้ําบานหนอง
500,000
500,000
500,000 จํานวนสระน้ํา พื้นที่เกษตรกรรมมี
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) 1 แหง
ปริมาณน้ําใชในการทํา
บานหนองออลาง
การประกอบอาชีพ
ออลาง (ตามรูปแบบองคการ
หมูที่ 9 ตําบลมะขาม
อําเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี

เกษตรกรรมทําสวนผลไม
เพียงพอ

บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

การเกษตรเพียงพอ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการขุดลอก
เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชใน ขุดลอกคลองตาดี
3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนสระน้ํา พื้นที่เกษตรกรรมมี
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) 1 แหง
ปริมาณน้ําใชในการทํา
คลองตาดี บานคลองเมน การประกอบอาชีพ
บานคลองเมน หมูที่ 10
หมูที่ 10 ตําบลทุงขนาน เกษตรกรรมทําสวนผลไม
อําเภอสอยดาว
เพียงพอ
จังหวัดจันทบุรี

ตําบลทุงขนาน อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี
(ตามรูปแบบองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

การเกษตรเพียงพอ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการปรับปรุงถนน 1. เพื่อใหประชาชนในเขต กอสรางถนนลาดยางสาย
กองชาง
2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวนผูไดรับ 1. ประชาชนในเขตพื้นที่
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ประโยชน
ตําบลทุงเบญจาและพื้นที่
ลาดยางสาย
พื้นที่ตําบลทุงเบญจาและ วัดเนินดินแดง ตําบล
วัดเนินดินแดง ตําบล
พื้นที่ใกลเคียงมีถนนที่
ทุงเบญจา อําเภอทาใหม สะดวกและรวดเร็วตอการ
จังหวัดจันทบุรี
คมนาคมขนสง
2. เพื่อใหประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลทุงเบญจาและ
พื้นที่ใกลเคียงมีถนนที่
ปลอดจากฝุนละอองและ
ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทุงเบญจา อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิว
จราจรกวาง 6.00 เมตร
ยาว 0+573 กิโลเมตร
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 3,438
ตารางเมตร

ใกลเคียงมีเสนทางการ
คมนาคมสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น
2.ปญหามลพิษจากฝุน
ละอองลดลง
3. ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลทุงเบญจาและผูสัญจร
ไปมามีความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการคัดแยกขยะ
1. เพื่อใหประชาชนในเขต องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- 500,000
500,000
500,000 จํานวนขยะ
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) อันตรายในแต
อันตรายภายในเขตพื้นที่ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ภายในเขตพื้นที่จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ จันทบุรี
ละพื้นที่ภายใน
การคัดแยกขยะอันตราย
เขตจังหวัด
อยางถูกวิธีและปลอดภัย
จันทบุรี
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือและการ
มีสวนรวมของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ประชาชนใหความ
สนใจในการคัดแยกขยะ
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
อันตรายอยางถูกวิธี
และปลอดภัย
2. ประชาชนใหความ
รวมมือ และมีสวนรวม
ในการกําจัดขยะมูลฝอย
และการคัดแยกขยะแบบ
ครบวงจร

กองชาง
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการปรับปรุงระบบ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงระบบไฟฟา
- 500,000
500,000
-ผูใชงานมีความ1. ระบบไฟฟา บริเวณ
กองชาง
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
ปลอดภัยในการ ลานขนถายสินคา ศูนย
ไฟฟา บริเวณลานขนถาย ระบบไฟฟา บริเวณลาน
บริเวณลานขนถายสินคา
สินคา ศูนยปฏิบัติราชการ ขนถายสินคา ศูนยปฏิบัติ ศูนยปฏิบัติราชการองคการ
ใชงาน
ปฏิบัติราชการองคการ
องคการบริหารสวน
ราชการ องคการบริหาร
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
สวนจังหวัดจันทบุรี
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
2. การจัดกิจกรรมของ
ขององคการบริหารสวน
องคการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี หนวยตางๆ
จันทบุรี หนวยงานตางๆ
และประชาชนทั่วไป
และประชาชนทั่วไปใช
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ระบบไฟฟาไดอยาง
ในชีวิตและทรัพยสิน จาก
มีประสิทธิภาพ ไมเกิด
การใชสถานที่ลานขนถาย
ปญหาไฟฟาไมเพียงพอ
สินคา ศูนยปฏิบัติราชการ
3. เกิดความปลอดภัย
องคการบริหารสวนจังหวัด
ในชีวิตและทรัพยสิน
จันทบุรี
จากการใชสถานที่
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการจางเหมาจัดทํา 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อจางเหมาจัดทําเวที
500,000 500,000
- จํานวนผูไดรับ 1. เวทีโครงสรางเหล็ก
เวทีโครงสรางเหล็ก

ในการจัดกิจกรรมตางๆ

โครงสรางเหล็กชนิด

ชนิดประกอบเพื่อใช
สําหรับราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี

สําหรับราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี หนวยงาน
ตางๆ และประชาชนทั่วไป

ประกอบ เพื่อใชสําหรับ
ราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับ
การจัดกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
หนวยงานตางๆ
และประชาชนทั่วไป

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ)

ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ชนิดประกอบ เพื่อใชใน
ราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี
2. การจัดกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี หนวยงานตางๆ
และประชาชนทั่วไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการจางเหมาซอม เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนที่ ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00
500,000 500,000
500,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ
สรางถนนแอสฟลทติก

ชํารุดเสียหายใหใชงานไดตาม เมตร ยาว 0+170

คอนกรีตสายพานทอง - ปกติ
ปาตะแบก ตําบล
ทุงเบญจา เชื่อมตําบล
สองพี่นอง อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี

กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,020 ตารางเมตร

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ) ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการจางเหมาซอม เพื่อปรับปรุงซอมแซมถนนที่ ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00
480,000 480,000
480,000 จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับความ
สรางถนนแอสฟลทติก

ชํารุดเสียหายใหใชงานไดตาม เมตร ยาว 0+115

คอนกรีตสายตลิ่งทอง - ปกติ
เขาสุกิม ตําบลเขาบายศรี
อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี

กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 920
ตารางเมตร

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ) ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปาย
เพื่อเปนการเพิ่มชองทางใน ปายประชาสัมพันธ
- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1.ประชาชน 1.ประชาชนมีชองทาง
สํานักปลัดฯ
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ไดรับขอมูลขาว ในการรับรูขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ LED การสงขอมูลขาวสารของ LED FULL Color
FULL Color Outdoor อบจ. ใหสามารถสงขอมูลไป Outdoor
สารของอบจ. ของอบจ. เพิ่มมากขึ้น
ขององคการบริหารสวน สูประชาชนและนักทองเที่ยว
ไมนอยกวา
2.ประชาชนสามารถ
จังหวัดจันทบุรี
ไดอยางทั่วถึง ทันสมัย
รอยละ 60 รับรูขอมูลขาวสารของ
รวดเร็ว เปนประโยชนตอ
2.ความพึงพอใจ อบจ. ไดอยางทั่วถึง
การใชงานระยะยาว ทั้งยัง
ของประชาชน ทันสมัย และรวดเร็ว
ชวยสงเสริมการทองเที่ยว
ที่ไดรับขอมูล 3.เพิ่มชองทางสงเสริม
และรองรับปเศรษฐกิจและ
ขาวสารที่
การทองเที่ยวและรองรับ
สังคมอาเซียนของจังหวัดได
ทันสมัยและ ปเศรษฐกิจและสังคม
รวดเร็ว ไมนอย อาเซียนของจังหวัด
กวารอยละ 60
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการพัฒนาระบบ -เพื่อพัฒนาระบบภาพและ หองประชุมมีระบบภาพ
- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความพึงพอใจ
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) ของประชาชน
ภาพและเสียงหอง
เครื่องเสียงของหองประชุม และเสียงที่ทันสมัย
ประชุมจอ LED FULL ใหทันสมัย
และผูที่มาใช
Color in Door
-เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
บริการหอง
Display P4
หองประชุมขององคการ
ประชุมไมนอย
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
กวารอยละ 80
-เพื่อรองรับการใชงานของ
ผูที่มาใชบริการหองประชุม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผูที่มาใชบริการหอง
สํานักปลัดฯ
ประชุมไดรับการถาย
ทอดขอมูลขาวสารในการ
จัดอบรมสัมมนา ประชุม
ฯลฯ ถูกตอง ชัดเจน
ดวยระบบภาพและเสียง
ที่ทันสมัย
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 ดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุงระบบ - เพื่อเพิ่มชุดไมโครโฟน
- ชุดไมโครโฟนประชุม
- 4,000,000
- จํานวนผูที่ได
(งบ อบจ.จบ)
รับประโยชน
เครื่องเสียงหองประชุม ประชุม เพื่อรองรับผูเขารวม ใหเพียงพอตอการใชงาน
บุษราคัม องคการ
ประชุมและปรับปรุงระบบ มีประสิทธิภาพ สวยงาม
บริหารสวนจังหวัด
เครื่องเสียงใหมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยแกผูมาใช
จันทบุรี
บริการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
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โครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ มหกรรม
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เปาหมายเชิงปริมาณ
- 3,560,000
- ความพึงพอใจ
วิชาการนักเรียน จันทบูร นักรียนระดับมัธยมศึกษา -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(งบ อบจ.จบ)
ของผูเขารวม
2562 (EDU CHAN ตามความสามารถและความ และโรงเรียนราชประชา
โครงการ
FAIR 2019)
ถนัด ในแตละกลุมสาระ นุเคราะห 48 รวมจํานวน
การเรียนรูใหสูงขึ้น
24 โรงเรียน
เพื่อคนหาตัวตนของตัวเอง -ผูบริหารโรงเรียน คณะครู
2. เพื่อพัฒนากระบวน
นักเรียน ผูปกครองและ
การเรียนการสอนและ
ชุมชน จํานวน 30,000 คน
เผยแพรผลงานการสอนของ เปาหมายเชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากร -นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทางการศึกษาและนักเรียน ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ระดับมัธยมศึกษาสูสาธารณชน ตามศักยภาพและมีความสุข
3.เพื่อนําเสนอผลงานและวิธี ในการเรียนรู
ที่ปฏิบัติเปนเลิศ (Best
Practice) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการในระดับ
โรงเรียนทั้ง 24 โรงเรียน

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนไดรับการ
-กองการศึกษาฯ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา -สพม.17
ตามศักยภาพทางวิชาการ
-ผูบริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนไดรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน
จากการเรียนการสอน
และเผยแพรผลงาน
การสอนสูสาธารณชน
-การสรางเครือขายทาง
การศึกษาของหนวยงาน
ทางการศึกษาและองคกร
อื่นในจังหวัดจันทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการพัฒนาทักษะ 1.เพื่อใหนักเรียนและ
นักเรียนและบุคลากรทาง
598,705
598,705
- จํานวนผูที่ไดรับ
การดํารงชีวิตตามหลัก บุคลากรในโรงเรียนขลุง การศึกษา จํานวน 833 คน
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
ประโยชน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ รัชดาภิเษกมีการดําเนินชีวิต
พอเพียง
ประจําวันตามหลักการของ
ความพอเพียง ความพอดี
การใชชีวิตอยางรอบคอบ
ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตดวยความ
ไมประมาท ใชทรัพยากรที่มี
อยูใหเกิดประโยชน
2.เพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรม
การดํารงชีวิตแกนักเรียน
ใหอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-นักเรียนปรับเปลี่ยน -กองการศึกษาฯ
วิธีคิด เกิดความรู ความ -สพม.17
เขาใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีการนําไปปฏิบัติ
ไดจริง นําไปสูการพึ่ง
ตนเอง
-นักเรียนไดเรียนรู
มีทักษะการใชชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถเปนตนแบบและ
ตัวอยางที่ดีในดานตางๆ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการสงเสริม
1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร เปาหมายเชิงปริมาณ
483,200
483,200
483,200
การเรียนรูเพื่อการศึกษา สําหรับหองปฏิบัติการ
1. หองปฏิบัติการคอม
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
เพื่อพัฒนากิจกรรม
คอมพิวเตอรใหมีความพรอม พิวเตอรมีอุปกรณและสภาพ
การเรียนใหมี
2. เพื่อใหนักเรียน ครู ไดใช หองความพรอมในการ
ประสิทธิภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทํางานรอยละ 80
อยางมีประสิทธิภาพมาก 2. มีจํานวนคอมพิวเตอร
3. เพื่อสงเสริมการเรียนรู ที่เพียงพอสําหรับนักเรียน
สําหรับผูเรียนในศตวรรษ รอยละ 80
ที่ 21
3. นักเรียน มีความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพการใชงาน
หองคอมพิวเตอรรอยละ 80
4. มีหองเรียนที่ทันสมัย
พรอมอุปกรณ สําหรับหอง
เรียนในศตวรรษที่ 21
รอยละ 80

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครุภัณฑ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. หองปฏิบัติการ
-กองการศึกษาฯ
คอมพิวเตอรมีอุปกรณ -โรงเรียน
และสภาพหองมีความ บอวิทยาคาร
พรอมในการทํางาน
รอยละ 80
2. นักเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลดาน
อินเตอรเน็ต ดานการ
เรียนรู รอยละ 90
3. มีหองเรียนที่ทันสมัย
พรอมอุปกรณสําหรับ
หองเรียนในศตวรรษที่
21 รอยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการสงเสริม
1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
- 13,800,000 13,800,000 13,800,000
การเรียนรูเพื่อการศึกษา สําหรับหองปฏิบัติการ
สังกัด สพม.17 จํานวน
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
เพื่อพัฒนากิจกรรม
คอมพิวเตอรใหมีความพรอม 23 โรงเรียนๆ ละ
การเรียนใหมี
2. เพื่อใหนักเรียน ครู ไดใช 600,000 บาท
ประสิทธิภาพ ในสังกัด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สํานักงานเขตพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพมาก
การศึกษามัธยมศึกษา 3. เพื่อสงเสริมการเรียนรู
เขต 17 ในจังหวัด
สําหรับผูเรียนในศตวรรษ
จันทบุรี
ที่ 21

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครุภัณฑ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. หองปฏิบัติการ
-กองการศึกษาฯ
คอมพิวเตอรมีอุปกรณ -สพม.17
และสภาพหองมีความ
พรอมในการทํางาน
รอยละ 80
2. นักเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลดาน
อินเตอรเน็ต ดานการ
เรียนรู รอยละ 90
3. มีหองเรียนที่ทันสมัย
พรอมอุปกรณสําหรับ
หองเรียนในศตวรรษที่
21 รอยละ 80
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.2 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการ เปาหมายเชิงปริมาณ
500,000
500,000
คอมพิวเตอรและ
คอมพิวเตอรสําหรับให
นักเรียนโรงเรียน
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
เครือขายอินเทอรเน็ต บริการดาน ICT อยาง
แกงหางแมวพิทยาคาร
เพียงพอและมีคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนในเขต
สําหรับนักเรียนโรงเรียน อําเภอแกงหางแมวและ
แกงหางแมวพิทยาคาร
ประชาชนทั่วไป จํานวน
นักเรียนโรงเรียนในเขต
1,500 คน
อําเภอแกงหางแมว และ
ประชาชนทั่วไป
2.เพื่อพัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคน
สําหรับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

จํานวนครุภัณฑ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. นักเรียนและชุมชน -กองการศึกษาฯ
รอยละ 90 ไดใชหอง -โรงเรียน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร แกงหางแมว
ที่มีความพรอม และ
พิทยาคาร
เพียงพอตอการใชงาน
ทั้งในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน
2. นักเรียนและชุมชน
รอยละ 90 ไดใชบริการ
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการ
สืบคนขอมูลอยางมี
คุณภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.3 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย จัดหาครุภัณฑการแพทย
- 31,500,000 31,500,000
- จํานวนผูที่ไดรับ
การแพทยในการเปดให มะเร็งของโรงพยาบาล
ในการใหบริการผูปวยครบ
(งบ อบจ.จบ) (งบ อบจ.จบ)
ประโยชน
บริการรักษาผูปวยมะเร็ง พระปกเกลาใหสามารถดูแล วงจร จํานวน 1 รายการ
แบบครบวงจร
และรักษาผูปวยมะเร็งแบบ ผูปวยมะเร็งในภาค
โรงพยาบาลพระปกเกลา ครบวงจร ตั้งแตการรักษา ตะวันออก
ผูปวยมะเร็งในดานการผาตัด
การใหยาเคมีบําบัด การให
รังสีรักษาและการดูแลผูปวย
มะเร็งในระยะสุดทาย
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษา ลดระยะเวลารอคอย
การศึกษา และการเขาถึง
บริการของผูปวยโรคมะเร็ง
มากขึ้น

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีศูนยความเชี่ยวชาญ
ดานการรักษาโรคมะเร็ง
แบบครบวงจร แหงที่ 2
ในเครือขายภาค
ตะวันออกเพื่อรองรับ
ผูปวยมะเร็งในจันทบุรี
และจังหวัดใกลเคียง

-กองสงเสริมฯ
-โรงพยาบาล
พระปกเกลา
จังหวัดจันทบุรี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 2/2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.3 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ 1. เพื่อใหประชาชนในเขต จัดซื้อครุภัณฑการแพทย
- 6,630,000
- จํานวนผูที่ไดรับ
การแพทยของ
พื้นที่อําเภอสอยดาว และ 6 รายการ (แผนกอุบัติเหตุ(งบ อบจ.จบ)
ประโยชน
โรงพยาบาลสอยดาว อําเภอใกลเคียงไดรับบริการ ฉุกเฉิน และแผนกผาตัด)
อําเภอสอยดาว
ทางการแพทยอยางมี
จังหวัดจันทบุรี
มาตรฐาน และมี
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
การบริการทางการแพทย 2. เพื่อใหประชาชนในเขต
ของโรงพยาบาล
พื้นที่อําเภอสอยดาว และ
สอยดาว ที่ตอบสนองตอ อําเภอใกลเคียงไดรับความ
ความตองการของ
สะดวก รวดเร็วในการเขารับ
ประชาชนในเขตอําเภอ บริการ ลดภาระคาใชจาย
สอยดาวและอําเภอ
ในการเดินทางไปยัง
ใกลเคียง
โรงพยาบาลจังหวัด
3. เพื่อใหทางโรงพยาบาล
มีเครื่องมือเพียงพอแกการ
รักษา และบริการผาตัดได

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. มีครุภัณฑการแพทย -กองสงเสริมฯ
เพียงพอตอการเปดให -โรงพยาบาล
บริการใหผูปวย ทั้งหอง สอยดาว
ผาตัด และหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2. เพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาลในการบริการ
ทางการแพทย เฉพาะ
สาขามากขึ้น
และสามารถใหบริการ
ผูปวยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
ไดอยางมีมาตรฐาน
และบริการผาตัดที่
ปลอดภัย
3. ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ทางการแพทยที่ดีขึ้น
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 1.เพื่อเทิดพระเกียรติ
เชิงปริมาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - กลุมเปาหมาย จํานวน
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน 1,000 คน
ราชกุมารี และงาน
โอกาสวันคลายวันพระราช - หนวยงานราชการตางๆ
วันอนุรักษมรดกไทย สมภพ 2 เมษายน และ
ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน
ประจําป 2562
ในฐานะทรงมีพระมหา
70 คน
เนื่องในโอกาสวันคลาย กรุณาธิคุณอยางใหญหลวง - สื่อมวลชน จํานวน 30
วันพระราชสมภพ
ในงานดานศิลปวัฒนธรรม คน
2 เมษายน 2562
ของชาติ
- เครือขายดานวัฒนธรรม
กิจกรรมเมืองจันท พันป 2.เพื่อสอดคลองยุทธศาสตร จํานวน 300 คน
วิถีไทย
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - นักเรียน/นักศึกษา/
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ประชาชนผูสนใจ จํานวน
3.เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกให 600 คน
คนในทองถิ่นเกิดความรูสึก
รักหวงแหนและเห็นคุณคา
ความสําคัญของมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติที่อยูใน
ทองถิ่นฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

1,573,000
(งบ อบจ.จบ)

1,573,000
(งบ อบจ.จบ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,573,000 ความพึงพอใจ

-เปนกิจกรรมเพื่อเปน -กองการศึกษาฯ
(งบ อบจ.จบ) ของผูเขารวม การเทิดพระเกียรติ
-วิทยาลัยนาฏ
โครงการไมต่ํา สมเด็จพระเทพรัตนราช ศิลปจันทบุรี
กวารอยละ 80 สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และสรางเสริมคุณคา
ทางสังคมและมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหกับ
ทองถิ่นและประเทศชาติ
ดวยทุนทางศิลป
วัฒนธรรม
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมใหเขมแข็ง
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะความ
สามารถของนักเรียน
"เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ดานดนตรีไทยและ
นาฏศิลปไทย"

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ทักษะความรู และความ
สามารถของเยาวชนใน
จังหวัดจันทบุรีใหมีความ
สามารถดานดนตรีและ
นาฏศิลปไทย
2. เพื่อใหนักเรียนรูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทยดานการแสดงนาฏศิลป
และดนตรีไทย
3. เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินชีวิต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนในจังหวัดจันทบุรี
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานดนตรีและนาฏศิลปไทย
ตามเกณฑมาตรฐานระดับ
ชาติ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

300,000
(งบ อบจ.จบ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

300,000 จํานวนผูเขา

(งบ อบจ.จบ)

(งบ อบจ.จบ) อบรมที่ไดรับ

การพัฒนา
ทักษะความรู

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผูเขารับการอบรมบรรลุ -กองการศึกษาฯ
ผลตามจุดมุงหมายของ -โรงเรียน
โครงการฯ สามารถใช เบญจมราชูทิศ
ทักษะในการแสดงเพื่อ จังหวัดจันทบุรี
อนุรักษและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรี
และนาฏศิลปไทยทั้งใน
และตางประเทศไดรูจัก
ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน สืบสานและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ไทย พัฒนารางกาย
จิตใจ สติปญญา
คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิต
ใหอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข
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บัญชีครุภณ
ั ฑ (เพิ่มเติม)
(แบบ ผ.08)

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
-เพื่อใหมีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในการจัดเก็บ
ขอมูลการปฏิบัติ
-เพื่อใหบุคลากรไดใช
อุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และรองรับระบบสารสนเทศ
ตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน จอขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน
2 เครื่อง (รายละเอียดตาม
กระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
51,000
(3 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

เหตุผล
ความจําเปน

กองแผนฯ

2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง (รายละเอียด
ตามกระทรวงดิจิทัลฯ กําหนด)

-

-

30,000
(3 เครื่อง)

-

กองแผนฯ

3.เครื่องสํารองไฟขนาด 800
VA จํานวน 2 เครื่อง (ราย
ละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลฯ
กําหนด)

-

-

7,500
(3 เครื่อง)

-

กองแผนฯ
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับ
ใชในโครงการหองเรียน
ดิจิตอลสูความเปนเลิศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ระบบการบริหารจัดการ
จํานวน 1 ชุด
1. อุปกรณจัดเก็บขอมูลที่
เชื่อมตอบนเครือขาย (NAS)

2564
(บาท)

-

130,000

-

-

-

500,000

-

-

หองบันทึกการเรียนการสอน
อัตโนมัติ
1. เครื่องควบคุมการบันทึก
การเรียนการสอน จํานวน
1 ชุด

-

420,000
(1 ชุด)

-

-

2. ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด

-

11,000
(1 ชุด)

-

-

3. ลําโพงติดผนังแบบสองทาง
ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 4 ตู

-

28,000
(4 ตู)

-

-

2. ระบบบริหารจัดการ
หองเรียนดิจิตอล

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เหตุผล
ความจําเปน

กองแผนฯ
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับ
ใชในโครงการหองเรียน
ดิจิตอลสูความเปนเลิศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
หองบันทึกการเรียนการสอน
อัตโนมัติ
1. ระบบการจัดการเครื่อง
ควบคุมการบันทึกการเรียน
การสอน จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

250,000
(1 ชุด)

-

-

2. เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 1 kVA จํานวน 2 ชุด

-

11,800
(2 ชุด)

-

-

3. คอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง

-

30,000
(1 เครื่อง)

-

-

4. ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
1 ชุด

-

3,800
(1 ชุด)

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

กองแผนฯ
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับ
ใชในโครงการหองเรียน
ดิจิตอลสูความเปนเลิศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
5. ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส
จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700
(1 ชุด)

2564
(บาท)
-

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

-

-

1. กลอง Auto Tracking
จํานวน 1 ชุด

-

50,000
(1 ชุด)

-

-

2. กลอง HD CAM
จํานวน 1 ชุด

-

30,000
(1 ชุด)

-

-

3. โทรทัศน แอล อี ดี
(LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

-

27,500
(1 เครื่อง)

-

-

4. ขาแขวนโทรทัศน
จํานวน 1 ชุด

-

3,000
(1 ชุด)

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

กองแผนฯ
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับ
และเผยแพร ใชในโครงการหองเรียน
ดิจิตอลสูความเปนเลิศ

5. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
(แบบมี WIFI)
จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ
สํานักงาน

1. โตะวางเครื่องเสียงและ
เครื่องคอมพิวเตอร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
27,700
(1 เครื่อง)

9,000
(1 ตู)

-

2564
(บาท)
-

เหตุผล
ความจําเปน

กองแผนฯ

-
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
-เพื่อใหมีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในการจัดเก็บ
ขอมูลการปฏิบัติ
-เพื่อใหบุคลากรไดใช
อุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และรองรับระบบสารสนเทศ
ตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1.เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
สําหรับสํานักงาน (จอขนาด
ไมเกิน 19 นิ้ว) จํานวน
2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
32,000
(2 เครื่อง)

2564
(บาท)
-

2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิด
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง

-

2,600
(1 เครื่อง)

-

-

3.เครื่องสํารองไฟขนาด 800
VA จํานวน 2 เครื่อง

-

5,000
(2 เครื่อง)

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

กองการศึกษาฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใหมีครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร และเผยแพรสําหรับใชใน
โครงการปายประชา
สัมพันธ LED FULL
Color Outdoor ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. จอ LED Full Color
Outdoor Display P10
จํานวน 1 เครื่อง
(46.08 ตรม.)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,995,200

2564
(บาท)
-

2. เครื่องรับสงสัญญาณ
VDO Processor
จํานวน 1 เครื่อง

-

95,000

-

-

3. กลองโทรทัศนวงจรปด
จํานวน 1 เครื่อง

-

35,000

-

-

4. จอ Interactive Display
จํานวน 1 เครื่อง

-

249,000

-

-

5. อุปกรรสําหรับแขวน LED
TV จํานวน 1 เครื่อง

-

15,000

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ครุภัณฑ
สํานักงาน

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรสําหรับใชใน
โครงการปายประชา
สัมพันธ LED FULL Color
Outdoor ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

เพื่อใหมีครุภัณฑสํานักงาน
สําหรับใชในโครงการปาย
ประชาสัมพันธ LED FULL
Color Outdoor
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. เครื่องคอมพิวเตอร
(แบบที่ 2) จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

2564
(บาท)
-

2. เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

3. เครื่องสํารองไฟไมนอยกวา
40kVA/36 kwatt
จํานวน 1 เครื่อง

-

580,000

-

-

1. ตูสําหรับเก็บเครื่องคอม
พิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง

-

18,000

-

-

2. ถาดรองอุปกรณตูสําหรับ
เก็บคอมพิวเตอรและอปุกรณ
จํานวน 1 เครื่อง

-

1,000

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใหมีครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร และเผยแพรสําหรับใชใน
โครงการพัฒนาระบบภาพ
และเสียงหองประชุมจอ
LED Full color in Door
Display P4 จันทบุรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
1. จอ LED Full Color
Indoor Display P4
จํานวน 1 เครื่อง
(21.23 ตรม.)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,804,550

2564
(บาท)
-

2. เครื่องประมวลผลสัญญาณ
ภาพหลายรูปแบบ
จํานวน 1 เครื่อง

-

555,000

-

-

3. จอรับภาพชนิดมอเตอร
ไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

-

24,300

-

-

4. เครื่องโปรเจคเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

-

42,500

-

-

5. จอ Interactive
Multimedia Display
จํานวน 1 เครื่อง

-

249,000

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
6. ขาจอ Interactive
Multimedia Display
จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใหมีครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับใชใน
โครงการพัฒนาระบบภาพ
และเสียงหองประชุมจอ
LED Full color in Door
Display P4 จันทบุรี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
-

2564
(บาท)
-

7. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จํานวน 1 เครื่อง

-

27,700

-

-

1. เครื่องคอมพิวเตอร
(แบบที่ 2) จํานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

2. เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง

-

2,500

-

-

3. เครื่องสํารองไฟไมนอยกวา
40kVA/36 kwatt
จํานวน 1 เครื่อง

-

580,000

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท
ครุภัณฑ
สํานักงาน

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
18,000
-

2564
(บาท)
-

เพื่อใหมีครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรสําหรับใชใน
โครงการพัฒนาระบบภาพ
และเสียงหองประชุมจอ
LED Full color in Door
Display P4 จันทบุรี

1. ตูสําหรับเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
2. ถาดรองอุปกรณตูสําหรับ
เก็บคอมพิวเตอรและอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง

-

1,000

-

-

1. เพื่อใหมีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1. เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว จํานวน 8 เครื่อง

-

136,000

-

-

2. เครื่องสํารองไฟ ขนาด
800 VA จํานวน 13 เครื่อง

-

32,500

-

-

3. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
มีความละเอียดในการพิมพ
ไมนอยกวา 600x600 dpi
จํานวน 5 เครื่อง

-

13,000

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
-

2564
(บาท)
-

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

1. เพื่อใหมีครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ
LED สี ชนิด Network
(18 หนา/นาที) มีความ
ละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 600x600 dpi
จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑ
สํานักงาน

สําหรับใชในสํานักงาน

1. พัดลม ขนาดหนากวาง
ไมนอยกวา 16 นิ้ว จํานวน
5 ตัว

-

5,000

-

-

2. เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา และสี)
ความเร็ว 30 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง

-

250,000

-

-

เพื่อใหมีเครื่องซักผาสําหรับ 1. เครื่องซักผาแบบธรรมดา
ซักผา
ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน
1 เครื่อง

-

18,000

-

-

แผนงานบริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

เหตุผล
ความจําเปน

สํานักปลัดฯ
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

แผนงาน
แผนงาน
เคหะและชุมชน

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑไฟฟา เพื่อเพิ่มชุดไมโครโฟน
1. ชุดไมโครโฟนและอุปกรณ
และวิทยุ
ประชุม เพื่อรองรับผูเขารวม เชื่อมตอ จํานวน 74 ชุด
ประชุมและปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียงใหมีประสิทธิภาพ 2. เครื่องควบคุมชุดประชุม
แบบดิจิทัล จํานวน 2 ชุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,197,800
(74 ชุด)

2564
(บาท)
-

-

482,000
(2 ชุด)

-

-

3. แหลงจายไฟภายนอกใช
รวมกับเครื่องควบคุมชุด
ประชุมแบบดิจิทัล จํานวน
2 ชุด

-

146,500
(2 ชุด)

-

-

4. ชุดปรับแตงเสียง จํานวน
1 ชุด

-

25,000
(1 ชุด)

-

-

5. คอมพิวเตอรสําหรับควบคุม
สั่งการ จํานวน 1 ชุด

-

32,000
(1 ชุด)

-

-

เหตุผล
ความจําเปน

กองชาง
เนื่องจากไมมี
บรรจุอยูในแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
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บัญชีครุภณ
ั ฑ (เปลี่ยนแปลง)
(แบบ ผ.08)

บัญชีครุภัณฑขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
เปาหมาย
แผนงาน หมวด ประเภท
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561
2562 2563
2564 (ผลผลิตของครุภัณฑ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่ขอเปลี่ยนแปลง
แผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
-เพื่อใหมีครุภัณฑสําหรับ 1. จอ Interactive
289,000
- 1. จอ Interactive
บริหารงาน
โฆษณา
ใชในโครงการหองเรียน Multimedia Display
(1 ชุด)
Multimedia Display
ทั่วไป
และเผยแพร ดิจิตอลสูความเปนเลิศ ไมนอยกวา 65 นิ้ว
ไมนอยกวา 65 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด

ครุภัณฑ
ไฟฟาและ
วิทยุ

แบบ ผ.08

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
498,000
(2 ชุด)

2564
(บาท)
-

2. ขาจอ Interactive
Multimedia Display
ขนาด 65 นิ้ว จํานวน
1 ชุด

-

15,000
(1 ชุด)

-

-

2. ขาจอ Interactive
Multimedia Display
ขนาด 65 นิ้ว จํานวน
2 ชุด

-

30,000
(2 ชุด)

-

-

1. ชุดเครื่องเสียง กําลัง
ขยายไมนอยกวา 80
วัตต ชองเชื่อมตอ
สัญญาณขาเขาแบบ MIC
อยูที่ดานหนาเครื่อง
จํานวน ไมนอยกวา 5
ชอง และชองเชื่อมตอ
สัญญาณเขา จํานวน
1 เครื่อง

-

15,000
(1 เครื่อง)

-

-

1. ชุดเครื่องเสียง กําลัง
ขยายไมนอยกวา 80
วัตต ชองเชื่อมตอ
สัญญาณขาเขาแบบ MIC
อยูที่ดานหนาเครื่อง
จํานวน ไมนอยกวา 5
ชอง และชองเชื่อมตอ
สัญญาณเขา จํานวน
2 เครื่อง

-

20,000
(1 เครื่อง)

-

-

เหตุผล
ความจําเปน
กองแผนฯ
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บัญชีครุภัณฑขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
เปาหมาย
แผนงาน หมวด ประเภท
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561
2562 2563
2564 (ผลผลิตของครุภัณฑ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่ขอเปลี่ยนแปลง
แผนงาน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
-เพื่อใหมีครุภัณฑ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
32,000 32,000 32,000
32,000 1. เครื่องคอมพิวเตอร
บริหารงาน
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและเครื่อง สําหรับงานสํานักงาน
สําหรับงานสํานักงาน
ทั่วไป
พิมพสําหรับใชในการ จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง
ปฏิบัติงาน
-เพื่อใหการปฏิบัติงาน 2.เครื่องพิมพ
6,600 6,600 6,600
6,600 2.เครื่องพิมพ
มีระบบและมีประสิทธิ ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิดเลเซอรหรือ
ภาพมากยิ่งขึ้นในการ ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด LED ขาวดํา
จัดเก็บขอมูลการปฏิบัติ จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง
-เพื่อใหบุคลากรไดใช
อุปกรณเทคโนโลยีที่ทัน 3.เครื่องพิมพชนิด
12,000 12,000 12,000
12,000 3.เครื่องพิมพชนิด
สมัยและรองรับระบบ เลเซอรหรือชนิด LEDสี
เลเซอรหรือชนิด LEDสี
สารสนเทศตางๆ
แบบ Network
แบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
4.เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

5,600

5,600

5,600

5,600 4.เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

แบบ ผ.08

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

-

34,000

-

-

-

5,200

-

-

-

10,000

-

-

-

5,000

-

-

เหตุผล
ความจําเปน
กองกิจฯ
-เนื่องจาก
เกณฑราคา
กลางและ
คุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
มีการเปลี่ยน
แปลงตาม
เกณฑราคา
กลาง
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โครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ. 2561 – 2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวกิจกรรมการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
แผนงาน
(ปจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
1 โครงการวิถีจันทวิถีไทย
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 6,000,000 บาท
พ.ศ.2563 : 6,000,000 บาท
พ.ศ.2564 : 6,000,000 บาท

โครงการวิถีจันทวิถีไทย

1. เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
บรรลุเปาหมายไดจริง
อยางยั่งยืน
และนันทนาการ

งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 7,000,000 บาท
พ.ศ.2563 : 7,000,000 บาท
พ.ศ.2564 : 7,000,000 บาท

ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
ลําดับที่ 1 หนาที่ 57
ลําดับที่ 1 หนาที่ 50
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
(ปจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานขนุน-ตะบกเตี้ย
ตําบลวังแซม เชื่อมตําบลฉมัน อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร
ยาว 1+000 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,000
ตารางเมตร
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 4 ,195,000 บาท
พ.ศ.2563 : 4 ,195,000 บาท
พ.ศ.2564 : 4 ,195,000 บาท
ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
ลําดับที่ 28 หนาที่ 33

แผนงาน

1. เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการจางเหมาซอมสรางถนน
บรรลุเปาหมายไดจริง
อยางยั่งยืน
แอสฟลทติกคอนกรีตสายบานขนุน ตะบกเตี้ย ตําบลวังแซม เชื่อมตําบลฉมัน
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร
ยาว 1+440 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 11,240 ตารางเมตร
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 4 ,987,000 บาท
พ.ศ.2563 : 4 ,987,000 บาท
พ.ศ.2564 : 4 ,987,000 บาท
ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
ลําดับที่ 2 หนาที่ 51
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
(ปจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีตสายบานตั้วลง-บานรําฆอ
ตําบลเขาวัว เชื่อมตําบลพลอยแหวน
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว
1+000 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 2 ,974,000 บาท
พ.ศ.2563 : 2 ,974,000 บาท
พ.ศ.2564 : 2 ,974,000 บาท
ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
ลําดับที่ 12 หนาที่ 17

แผนงาน

โครงการจางเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร 1. เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน
อยางยั่งยืน
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานตั้วลง - บรรลุเปาหมายไดจริง
บานรําฆอ ตําบลเขาวัว เชื่อมตําบล
พลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว
1+200 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,600 ตารางเมตร
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 3 ,930,000 บาท
พ.ศ.2563 : 3 ,930,000 บาท
พ.ศ.2564 : 3 ,930,000 บาท
ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
ลําดับที่ 3 หนาที่ 52
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
(ปจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)

แบบ ผ.01

แผนงาน

4 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติก โครงการจางเหมาซอมสรางถนน
1. เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน
บรรลุเปาหมายไดจริง
อยางยั่งยืน
คอนกรีตสายบานถ้ํา-บานชากเวช ตําบล แอสฟลทติกคอนกรีตสายบานถ้ํา เขาบายศรี อําเภอทาใหม เชื่อมตําบล
บานชากเวช ตําบลเขาบายศรี อําเภอ
ชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทาใหม เชื่อมตําบลชากไทย อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว
ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว
0+500 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 0+680 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,440 ตารางเมตร
งบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 1 ,615,000 บาท
พ.ศ.2562 : 3 ,100,000 บาท
พ.ศ.2563 : 1 ,615,000 บาท
พ.ศ.2563 : 3 ,100,000 บาท
พ.ศ.2564 : 1 ,615,000 บาท
พ.ศ.2564 : 3 ,100,000 บาท
ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
ลําดับที่ 15 หนาที่ 20
ลําดับที่ 4 หนาที่ 53

53

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
(ปจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)
5 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํารูปแซมเปญ
พรอมอุปกรณภายในศูนยปฎิบัติราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถังเก็บน้ํารูปแซมเปญ
ความจุ 50.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : 1,300,000 บาท
พ.ศ.2562 : 1,300,000 บาท
พ.ศ.2563 : พ.ศ.2564 : ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
ลําดับที่ 52 หนาที่ 56

แผนงาน

โครงการกอสรางถังเก็บน้ํารูปแชมเปญ 1. เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน
อยางยั่งยืน
พรอมอุปกรณภายในศูนยปฎิบัติราชการ บรรลุเปาหมายไดจริง
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถังเก็บน้ํารูปแชมเปญ
ความจุ 50.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : 1,300,000 บาท
พ.ศ.2562 : 1,300,000 บาท
พ.ศ.2563 : พ.ศ.2564 : ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
ลําดับที่ 5 หนาที่ 54
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหมีมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
(ปจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม)

แบบ ผ.01

แผนงาน

6 โครงการปรับปรุงเรือโพสามตน พรอม
อุปกรณประจําเรืออูตอเรือสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช

โครงการปรับปรุงเรือโพสามตน พรอม 1. เพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
บรรลุเปาหมายไดจริง
อยางยั่งยืน
โยธา
พัสดุและอุปกรณประจําเรือ จํานวน
11 รายการ ณ อูตอเรือสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช ตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมบํารุงรักษาเรือโพสามตน
ซอมแซมบํารุงรักษาเรือโพสามตน
พรอมอุปกรณประจําเรือใหม
พรอมอุปกรณประจําเรือใหม
งบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ.2561 : พ.ศ.2561 : พ.ศ.2562 : 25,000,000 บาท
พ.ศ.2562 : 25,000,000 บาท
พ.ศ.2563 : 25,000,000 บาท
พ.ศ.2563 : 25,000,000 บาท
พ.ศ.2564 : 25,000,000 บาท
พ.ศ.2564 : 25,000,000 บาท
ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
ลําดับที่ 3 หนาที่ 23
ลําดับที่ 6 หนาที่ 55
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