
แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชมุชน และสงัคมให้น่าอยู่ เขม้แขง็ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจร และผังเมอืงรวม

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีต
สายนายสมโชค 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดย 
ตอนที่ 1 ท าการเกล่ีย
ปรับแต่งพื้นทางเดิม 
และกอ่สร้างเปน็ผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉล่ีย  5.00  เมตร 
ระยะทาง  30.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  
150.00  ตารางเมตร

- - -  - 807,900  ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
สบาย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2524

เทศบาลต าบลชะมาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

(ผลผลติ)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

(ต่อ) ตอนที่ 2 ท าการเกล่ีย
ปรับแต่งพื้นทางเดิม 
และกอ่สร้างเปน็ผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉล่ีย  4.00  เมตร 
ระยะทาง  33.00 เมตร 
หนา  0.15  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  
132.00 
ตารางเมตร หรือพื้นที่
รวมทั้งหมด 282.00 
ตารางเมตร 
และวางทอ่ระบายน้ า 
คสล. 
(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 
0.60×1.00  เมตร และ
กอ่สร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัววี 
ตามแบบเทศบาลต าบล
ชะมาย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

2 โครงการกอ่สร้าง
ระบบระบายน้ า
สายหนองอาม 
ซอย 2  หมู่ที่ 2

เพื่อให้
ประชาชน
มีระบบ
ระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน

โดยท าการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 
0.40×1.00  เมตร 
จ านวน 181 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 20 แห่ง 
และก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.รูปตัววี ความยาว 
181.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 531,300 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ระบบ
ระบายน้ า
มมีาตรฐาน
และลด
ปัญหาน้ าท่วม

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete
สายราษฎร์บรูณะ 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

โดยท าการลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) 
ทบัผิวจราจรเดิม 
กว้างเฉล่ีย  4.00 เมตร 
ระยะทาง 335.00 เมตร
หนา 0.05  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  
1,340.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 549,400  ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ยในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

4 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete
 สายเขากลาย ซอย 1
 หมู่ที่ 3

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวก
และปลอดภยั

โดยท าการลาดยาง
ผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) 
ทบัผิวจราจรเดิม 
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 180.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 
720.00 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 295,200 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีต
สายหว้ยขัน ซอย 5 
หมู่ที่ 4

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

โดยท าการเกล่ียปรับแต่ง
พื้นทางเดิม และกอ่สร้าง
เปน็ผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉล่ีย  4.00  เมตร 
ระยะทาง  275.00 เมตร
หนา  0.15  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  
1,100.00  ตารางเมตร
พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 715,000  ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

6 โครงการกอ่สร้าง
ราวกนัตกบริเวณ
ถนนสายต้นแค-วังหบี
หมู่ที่ 5

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

 ปรับปรุงโดยท าการ
ก่อสร้างราวกันตก 
ระยะทาง 26.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย

- - -  - 65,000 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีต
สายนาค าทวด 
ซอย 7 หมู่ที่ 6

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยท าการเกล่ีย
ปรับแต่งพื้นทางเดิม 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉล่ีย4.00 เมตร 
ระยะทาง 134.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
536.00 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
กวา้งเฉล่ียข้างละ 0.25 เมตร
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -            -   348,400 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

8 โครงการบกุเบกิ
ถนนสายนาค าทวด 
ซอย 9 - วังหบี 
ซอย 5 หมู่ที่ 5,6

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยถมดินคันทาง
พร้อมเกล่ียปรับแต่งบดอดัแน่น
 กวา้งเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,426.00 เมตร 
หนา 0.50 เมตร หรือ
พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 
5,704.00ตารางเมตร 
และวางท่อ คสล.ลอดถนน
ขนาด 1- Ø 0.80x 1.00 เมตร
 จ านวน 7 ท่อน และวางท่อ 
คสล.ลอดถนน ขนาด 1- Ø 
0.80x 1.00 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน และ
วางท่อ คสล.ลอดถนน 
ขนาด 3- Ø 0.80x 1.00 เมตร
จ านวน 24 ท่อน 
และวางท่อ คสล.ลอดถนน 
ขนาด 1- Ø 0.80x 1.00 
เมตรจ านวน 6 ท่อน
และวางท่อ คสล.ลอดถนน 
ขนาด 1- Ø 0.80x 1.00 เมตร
 จ านวน 6 ท่อน ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 800,000 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

9 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic
Concrete 
สาย ร.ร.พานชิย์-
คอกวัว หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยท าการลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (Overlay) 
ทับผิวจราจรเดิม 
กวา้งเฉล่ีย  4.25 เมตร 
ระยะทาง 147.00 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 
หรือพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่  
624.75  ตารางเมตร  
และวางท่อระบายน้ า คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 
0.40×1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพักคสล. และ
ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัววี 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 496,447 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

10 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete
สายรักเกยีรติ หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยท าการลาด
ยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทบัผิวจราจรเดิม
กว้างเฉล่ีย  4.50 เมตร 
ระยะทาง 183.00 เมตร
หนา 0.05  เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า
823.50 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 337,635 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ
Asphaltic 
Concrete
สายทวิเทยีน หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยท าการ
ลาดยางผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete
(Overlay) ทับผิวจราจรเดิม
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร
ระยะทาง 160.00 เมตร
หนา 0.05  เมตร 
หรือพื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 
640.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 262,400 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic 
Concrete
สายบา้นนางเจียร-
บา้นนายข า หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยท าการ
ลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทับผิวจราจรเดิม 
กว้างเฉล่ีย 4.00เมตร 
ระยะทาง 364.00 เมตร 
หนา 0.05  เมตร  
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,456.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 596,960 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบาย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

13 โครงการกอ่สร้าง
ทอ่ลอดเหล่ียม คสล.
บริเวณถนน
สายหนองหอย-ใน
พรุ 
หมู่ที่ 7

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงโดยท าการ
ร้ือถนนลาดยางและท่อเดิม
และก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คสล. ชนิด 2 ช่อง 
ขนาด 2–1.80X1.80 เมตร 
ความยาว 7.00 เมตร 
และก่อสร้างเป็นผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร 
ระยะทาง 14.00เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
56.00 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 386,400 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

11



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

14 โครงการกอ่สร้าง
ระบบระบายน้ า
สาย 108-109 
ซอย 1 หมู่ที่  8

เพื่อให้
ประชาชน
มีระบบ
ระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน

โดยท าการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø 
0.40×1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
และก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.รูปตัววี ความยาว
134.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลชะ
มาย

- - -  - 410,700 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ระบบ
ระบายน้ า
มีมาตรฐาน
และ
ลดปัญหา
น้ าท่วม

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete
สาย SP แมนชั่น 
แยก 5 หมู่ที่ 8

เพื่อให้
ประชาชน
ได้คมนาคม
สะดวกและ
ปลอดภยั

โดยท าการลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete 
(Overlay) ทับผิวจราจรเดิม 
กว้างเฉล่ีย 6.30 เมตร 
ระยะทาง 92.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
579.60 ตารางเมตร  
และวางท่อระบายน้ า คสล. 
(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø
0.40×1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
และก่อสร้างรางระบายน้ า
คสล.รูปตัววี ความยาว 
83.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลชะมาย

- - -  - 491,600 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบา
ย
ในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

12



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

16 โครงการกอ่สร้าง
โครงเหล็ก
ปา้ยประชาสัมพนัธ์
พร้อมติดต้ัง

เพื่อเป็นการ
เพิ่มช่องทาง
และเสริม
ศักยภาพ
ในการ
ประชาสัมพัน
ธ์

จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์
ของเทศบาลต าบลชะมาย 
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
1.20 ม.x2.40 ม. 
จ านวน 16 ปา้ย

- - - - 44,800   ประชาชน
สามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาล
ต าบลชะ
มาย
ได้มากยิ่งขึ้น

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
รวดเร็ว 
และทั่วถึง

งาน
ประชาสัมพนัธ์

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ

17 กอ่สร้างหอ้งน้ า
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดวังหบี

เพื่อให้เด็กเล็ก
และครูของ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวดั
โรงเรียนวงัหีบ
มีห้องน้ า
ที่ได้มาตรฐาน
และถูก
สุขลักษณะ

กอ่สร้างหอ้งน้ า 
คสล.ชั้นเดียว 
ขนาด 2.00x3.00 ม.

- - - - 90,000 เด็กเล็กและ
ครู
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียน
วดัวงัหีบมี
อาคาร
มีห้องน้ า 
2.00x3.00
 ม. จ านวน 
1 หลัง

เด็กเล็กและครู
ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียน

วดัวงัหีบ
มีห้องน้ า

ที่ได้มาตรฐาน
และถูก

สุขลักษณะใช้

ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

งานการศึกษา
ส านกั

ปลัดเทศบาล
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

18 กอ่สร้างทางเดิน
รอบอาคารพร้อม
กอ่สร้างหลังคา
คลุมทางเดิน
โครงสร้างเหล็ก
และกอ่สร้าง
รางระบายน้ า

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้กับเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง
ในการเดินทาง
มาเรียนที่
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน
วัดวังหีบ

ก่อสร้างพื้น คสล.ทางเดิน
รอบอาคาร หนา 0.10 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.
ม. 
พร้อมรางระบายน้ า คสล.
ความยาว 69.00 ม. และ
ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
โครงสร้างเหล็กความยาว 
8.00 ม.

- - - - 134,050 ทางเดิน
รอบอาคาร
จ านวน 1 
แห่ง
-ก่อสร้าง
หลังคาคลุม
โครงสร้าง
เหล็ก 
จ านวน 1 
แห่ง 
-ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
จ านวน 1 
แห่ง

มส่ิีงอ านวย
ความสะดวก
ให้กบัเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง
ในการเดินทาง
มาเรียนที่
ศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน
วดัวงัหีบและ
มทีางเดิน
ที่ตรงตาม
มาตรการ
และความ
ปลอดภยั

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

งานการศึกษา
ส านัก

ปลัดเทศบาล

19 กอ่สร้างพื้นลาน คสล.
พื้นที่โดยรอบศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัดวังหบี

เพือ่เพิม่พืน้ที่
ในการจดั
กิจกรรมและ
พืน้ที่ในการ
ส่งเสริม
การเรียน
การสอนของ
เด็กปฐมวยั
ร่วมทั้งอ านวย
ความสะดวก
แก่เด็กเล็ก
และผู้ปกครอง

กอ่สร้างพื้นลาน 
คสล. หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 
188 ตร.ม.

- - - - 112,800 ก่อสร้าง
พื้นลาน 
คสล.
หนา 0.15
 ม.พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
188 ตร.ม.
 จ านวน 1 
แห่ง

มพีื้นที่การ
จดัการเรียน
การสอน 
ของเด็ก
ปฐมวยัและ
พื้นที่
โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
มสีถานที่ใน
การส่งเสริม
พัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

งานการศึกษา
ส านัก

ปลัดเทศบาล
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

20 กอ่สร้างถนนและ
กอ่สร้างทางเทา้
พร้อมวางทอ่
ระบายน้ าและ
ลงหนิคลุกบริเวณ
ลานจอดรถ
ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กโรงเรียน
วัดวังหบี

เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ให้แก่เด็กเล็ก
และผู้ปกครอง
ในการเดินทาง
และความ
ปลอดภัย
ให้แก่เด็กเล็ก
และผู้ปกครอง

ก่อสร้างถนน คสล. 
หนา 0.15 ม. ขนาดเฉล่ีย 
5.00 ม. ความยาวหรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
265.00 ตร.ม. และ
ก่อสร้างทางเท้าพร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.40x1.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ความยาวทั้งหมด 88.00 ม.
และลงหินคลุกบริเวณ
ลานจอดรถหนา 0.15 ม.

- - - - 468,620  -ก่อสร้างถนน
 คสล. จ านวน 
1 แห่ง 
 -ก่อสร้าง
ทางเท้าพร้อม
ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง
 -ลงหินคลุก
บริเวณ
ลานจอดรถ

อ านวย
ความสะดวก
ในการ
เดินทาง
ของเด็กเล็ก
และ
ผู้ปกครอง
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียน
วดัวงัหีบ

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

งาน
การศึกษา

ส านกั
ปลัดเทศบาล

21 กอ่สร้าง
เสาธงชาติ
ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนวัด
วังหบี

เพื่อให้การ
จัดการเรียน
การสอน
และการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะ
อนัพึงประสงค์
ตรงตาม
มาตรฐาน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กอ่สร้างเสาธงชาติ
ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กโรงเรียน
วัดวังหบี
ขนาดเสาสูงไมน่อ้ยกว่า 
150 ม.

- - - - 30,000 กอ่สร้าง
เสาธงชาติ
ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 
จ านวน
1 แหง่

การจัดการ
เรียนการสอน

และการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะ

อนัพงึประสงค์
ตรงตาม
มาตรฐาน
ของศูนย์
พฒันา
เด็กเล็ก

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

งาน
การศึกษา

ส านกั
ปลัดเทศบาล
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(KPI)
ว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
(ผลผลติ)

22 ก่อสร้างร้ัว
พร้อมประตู
ทางเข้า-ออก 
และป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวดัวงัหีบ

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัดวังหีบ
มีความ
ปลอดภัย
และตรงตาม
มาตรฐาน
การส่งเสริม
อาคาร
และความ
ปลอดภัย
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู
ทางเข้า-ออก และ
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความสูง 2.00 ม. 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
259.00 ม.

- - - - 870,000 ก่อสร้างร้ัว
พร้อมประตู
ทางเข้า-ออก
และป้ายศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน
วัดวังหีบ 
จ านวน 
1 แห่ง

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน
วัดวังหีบ
มีความ

ปลอดภัยและ
เป็นไปตารม
มาตรฐาน

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

งาน
การศึกษา

ส านกั
ปลัดเทศบาล
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