รายละเอียดโครงการพั
ฒนา
รายละเอียดโครงการพั
ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565 ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง

- เพือ่ ลดปัญหาการจราจรติดขัด
- เพือ่ ลดอุบัติเหหตุการจราจร
- เพือ่ รณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจร
- ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร
ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ

-

1,300,000
(งบเทศบาล)

1,300,000
(งบเทศบาล)

1,300,000
(งบเทศบาล)

1,300,000
(งบเทศบาล)

ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับ
ปัญหาอุบัติเหตุ ความปลอดภัยมากขึน้
ในเขตเทศบาล
ลดลง

สานักปลัด
(เทศกิจ)
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รายละเอียดโครงการพั
ฒนา
รายละเอียดโครงการพั
ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565 ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิด
บริเวณทางสาธารณะ
ตลาดหัวเกาะ

- เพือ่ เฝ้าระวังและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
- เพือ่ ตรวจตราความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยบริเวณทางสาธารณะ

วางระบบพร้อมติดตัง้ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย จานวน 12 จุด
พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ จานวน
1 ชุด

-

-

500,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 80
ของการเฝ้า
ระวังและรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
รวมถึงการ
ตรวจตราความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยทาง
สาธารณะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- เทศบาลนครฯ
การสามารถเฝ้าระวังและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เทศบาลนครฯ
การสามารถตรวจตราความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยทาง
สาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรัปรุงฝาท่อระบายนา้
และขุดลอกท่อระบายนา้

เพือ่ ปรับปรุงฝาท่อบ่อพักนา้ ทีช่ า้ รุด
ให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย
พร้อมขุดลอกระบายนา้

2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพือ่ ให้ถนนอมรเดช มีสภาพ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทีด่ แี ข็งแรง
(ถนนอมรเดช)
ปลอดภัยต่อผูส้ ัญจรไปมา

ปรับปรุงฝาท่อบ่อพักนา้ ทีช่ า้ รุด
พร้อมขุดลอกระบายนา้ ในเขตเทศบาลนคร
สมุทรปราการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนอมรเดช
กว้างประมาณ 6.60 เมตร หรือ
ยาวประมาณ 40 เมตร หรือ
มีพนที
ื ไ่ ม่น้อยกว่า 264 ตรม.
โดยปรับปรุงผิวพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต
หนาประมาณ 0.05
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

900,000
900,000
900,000
900,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

123,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

ร้อยละ 60
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากโครง
การนี

ฝาท่อบ่อพักนา้
มีสภาพทีแ่ ข็งแรง
ปลอดภัย

ร้อยละ 90
ถนนอมรเดช
ผูส้ ัญจรไปมาถนนอมรเดช มีสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน
มีความพึงพอใจต่อ
การปรับปรุงถนน

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการปรับปรุงพืนสนามเด็กเล่น
(หน้าจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ)

เพือ่ ให้สนามเด็กเล่น
บริเวณหน้าจวนผูว้ ่าราชการจังหวัดฯ
มีพนสนามที
ื
ป่ ลอดภัย
และมีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อเด็ก และครอบครัว
ทีม่ าใช้บริการ

4 โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ เพือ่ ให้พนที
ื บ่ ริเวณตลาดหัวเกาะ
บริเวณตลาดหัวเกาะ
มีลานอเนกประสงค์
เพิม่ เติมจากเดิม
สามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆได้

ปรับปรุงพืนสนามเด็กเล่น
บริเวณหน้าจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ โดยรือถอนแผ่นยางเดิม
พร้อมขนย้าย พืนทีไ่ ม่น้อยกว่า 108 ตร.ม.
พร้อมรือชุดสนามเด็กเล่น
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

499,000
(งบเทศบาล)

-

- ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณ
พืนทีต่ ลาดหัวเกาะ เพิม่ เติม จากเดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

200,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

-

ร้อยละ 90 เยาวชนเด็กเล็ก มีสนามเด็กเล่น
เข้ามาใช้บริการได้รับ บริเวณหน้าจวน
ความปลอดภัย
ผูว้ ่าราชการจังหวัดฯ
มีพนสนามเด็
ื
กเล่น
ปลอดภัย

ร้อยละ 75 ประชาชน

บริเวณตลาดหัวเกาะ
มีลานอเนกประสงค์
สามารถใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆได้

ส้านักการช่าง

ส้านกการช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการติดตังถังบ้าบัดนา้ เสีย
บริเวณถนนบางฆ้อง

- เพือ่ ให้นา้ เสียจาก บริเวณ
ถนนบางฆ้อง ลดน้อยลงจากเดิม

ติดตังถังนา้ เสีย ขนาดไม่น้อยกว่า
25,000 ลิตร บริเวณตลาดบางฆ้อง
พร้อมงานเดินระบบ
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

6 โครงการปรับปรุง
ถนนบางฆ้อง

เพือ่ ปรับปรุงถนนบางฆ้อง
ให้มีสภาพดีและปลอดภัย
ต่อการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนบางฆ้อง
รวมพืนทีไ่ ม่น้อยกว่า 970 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

500,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

758,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

ร้อยละ 80 นา้ เสียลดน้อย ปริมาณนา้ เสียลด
ลงจากเดิม
ลงจากเดิม

ร้อยละ 90 อุบัติเหตุ
ลดน้อยลง

ถนนบางฆ้อง
มีสภาพดีเดินทาง
ปลอดภัย
ต่อการสัญจรไปมา

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ถนนรอบวงเวียนหอนาฬิกา
ท้ายบ้าน

- เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
- เพือ่ ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพือ่ ให้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คลองตาเค็ตฝัง่ ตะวันอออก
ถนนคลองตาเค็ตฝัง่ ตะวันออก
มีสภาพทีด่ ีปลอดภัยต่อ
ผูส้ ัญญจรไปมา

- ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนรอบวงเวียนหอนาฬิกาท้ายบ้าน
รวมพืนทีไ่ ม่น้อยกว่า 5,710 ตารางเมตร
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)
ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนคลองตะเค็ดฝัง่ ตะวันออก
ถนนวัดชัย กว้างประมาณ3-7 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 2,025 เมตร หรือมีพนที
ื ่
ไม่น้อยกว่า 13,269 ตารางเมตร
พร้อมเสริมขอบบ่อพัก จ้านวน 203บ่อ
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

8,885,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

9,650,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

ร้อยละ 70 ของประชาชน - ประชาชนได้รับ
มีการสัญจรไปมา
ความสะดวกและปลอด
ทีส่ ะดวกมากขึน
ภัยในการสัญจร

ร้อยละ 80 ประชาชน
ทีส่ ัญจรไปมา เดินทาง
ปลอดภัย อุบัติเหตุลด
น้อยลง

ถนนคลองตาเค็ต
ฝัง่ ตะวันออก
มีสภาพดี
ปลอดภัยต่อการสัญจร
ไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
งเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการปรับปรุงถนน
ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนา้
ถนนสุขุมวิท ซอย 12
(ข้างโรงเรียนสมุทรปราการ)

เพือ่ ให้ถนนข้างโรงเรียน
สมุทรปราการ มีสภาพการใช้งาน
ทีป่ ลอดภัย ต่อการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ปรับปรุง ถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนา้
บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 12
(ข้างโรงเรียนสมุทรปราการ)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

16,730,000

-

-

-

ร้อยละ 80 การเกิด
อุบัตเหตุลดน้อยลง

ถนนข้างโรงเรียน
สมุทรปราการ
มีการสัญจรไปมา
ทีส่ ะดวกปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างดาดท้องคลอง
คสล. หมูบ่ ้านร่มเย็น

- เพือ่ ให้มีคลองระบายนา้
บริเวณหมูบ่ ้านร่มเย็น
ลดปัญหานา้ ท่วม

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา เพือ่ ให้ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
คลองตาเค็ตฝัง่ ตะวันอออก
ถนนคลองตาเค็ตฝัง่ ตะวันตก
มีสภาพทีด่ ีปลอดภัยต่อ
ผูส้ ัญญจรไปมา

ก่อสร้างดาดท้องคลอง
คสล.หมูบ่ ้านร่มเย็น
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

ปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนคลองตะเค็ดฝัง่ ตะวันตก
ถนนวัดชัย กว้างประมาณ4-7 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 395 เมตร หรือมีพนที
ื ่
ไม่น้อยกว่า 2,530 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

12,500,000

2,900,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

-

ร้อยละ 90
ปัญหานา้ ท่วมขังลด
น้อยลง

-

ร้อยละ 80 ประชาชน
ทีส่ ัญจรไปมา เดินทาง
ปลอดภัย อุบัติเหตุลด
น้อยลง

ปัญหานา้ ท่วมขัง
หมูบ่ ้านร่มเย็น
ลดลง

ถนนคลองตาเค็ต
ฝัง่ ตะวันออก
มีสภาพดี
ปลอดภัยต่อการสัญจร
ไปมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมระบบ Logistic สู่ ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบเพื่อรับรองการจัดการกับภัยพิบัติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการปรับปรุงทางลาด
ส้าหรับขึนลงเรือ

เพือ่ ปรับปรุงทางลาด
ส้าหรับขึนลงเรือ
ให้มีสภาพดีกว่าเดิม

ปรับปรุงทางลาดส้าหรับขึนลงเรือ
ของหน่วยงานราชการ เช่น เรือดับเพลิง
เทศบาลนครสมทุรปราการ
และเรือทีใ่ ช้ในภารกิจสาธารณประโยชน์
ทัว่ ไป โครงสร้างประกอบเป็นชุดรางเลือ่ น
ท้าด้วยอลูมิเนียมสามารถสไลด์ขนลง
ึ
ขับเคลือ่ นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตัน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

4,279,000
(งบเทศบาล)

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายนา้
พร้อมบ่อพักถนนศรีสมุทร
บริเวณตลาดวิบูรณ์ศรี

เพือ่ แก้ปัญหานา้ ท่วมขัง
บริเวณถนนศรีสมุทร
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาบนถนนศรีสมุทร
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างท่อระบายนา้ พร้อมบ่อพัก
ถนนศรีสมุทร บริเวณตลาดวิบูรณ์ศรี
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

890,000
(งบเทศบาล)

-

90,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 70
หน่วยงานราชการ
มีทางลาดขึนลงเรือ
ของหน่วยงาน
สะดวกต่อการใช้งาน

ทางลาดขึนลงเรือ
มีสภาพทีพ่ ร้อม
ใช้งาน

ร้อยละ 90
ประชาชนเดินทางสัญจร
ประชาชนเดินทางสัญจร ไปมา บนถนนศรีสมุทร
ไป-มาสะดวกและปลอดภัย สะดวกปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- เพือ่ ให้เด็กได้พฒ
ั นาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
- เพือ่ ให้เด็กกล้าแสดงออกในทาง
ทีถ่ ูกและได้พฒ
ั นาศักยภาพของ
ตนเองในแต่ละด้าน

- เด็กในเขตเทศบาล สมุทรปราการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ได้แก่
1. จัดงานลานหน้าศาลากลาง
2. จัดงาน ณ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
3. จัดงาน ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
4. จัดงาน ณ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลฯ
5. สนับสนุนการจัดงาน ณ สถานทีต่ ่างๆ

-

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของจานวนเด็ก เด็กได้พฒ
ั นาทางด้าน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทัง้ หมดในเขตเทศบาลฯเข้า ร่างกาย อารมณ์สติปัญญา
ร่วมโครงการและกิจกรรม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการส่งเสริมทักษะ

- เพือ่ ให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

- จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

เพือ่ การสือ่ สาร

ได้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ

สาหรับนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ

ในชีวิตประจาวันได้
จานวน 6 แห่ง
- เพือ่ ให้นักเรียนสามารถประยุกต์
ใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ
การพูด การฟัง การอ่านและเขียน
ในลักษณะกิจกรรมเดีย่ ว กิจกรรมคู่
และกลุม่ ใหญ่
- เพือ่ ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา
อังกฤษในการแนะนาตนเองและสถาน
ทีใ่ นชุมชนทีน่ ักเรียนอาศัยอยูไ่ ด้
- เพือ่ ให้นักเรียนมีทัศนคติทดี่ ีต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสามารถ
นาความรู้ทไี่ ด้รับไปใช้ในชีวิตประจา
วันให้เกิดประโยชน์

-

-

1,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 100

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

กอง

ของจานวน

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

การศึกษา

สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลฯ
ได้รับการ
ฝึกอบรมด้าน
ภาษาอย่าง
เข้มข้น

ทีม่ ีคุณภาพ
และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการมัคคุเทศน์น้อย
เทศบาลนครสมุทรปราการ

- เพือ่ ให้นักเรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ
เต็มศักยภาพและเต็มหลักสูตร
- เพือ่ รองรับให้นักเรียนพร้อมเข้า
สูป่ ระชมคมอาเซียน

จัดอบรมฝึกษาต่างชาติ ให้กับ
ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล
และเยาวชนทีม่ ีความสนใจ
ปราการ จานวน 15 คน จานวน 180 วัน

-

-

1,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 100 ของจานวน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ ได้รับการ
จัดสรรครูชาวต่างชาติ
สอนภาษาต่างประเทศ

- เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ประวัติศาตร์มีจิตสานึก หวงแหน
และมีความภูมิใจในท้องถิน่

- จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
และทัศนศึกษาดูงาน
สาหรับเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย เทศบาลนครสมุทรปราการ
จานวน 60 คน

-

-

300,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ประวัติ
ความเป็นมาของ
สถานทีต่ ่างๆ ใน
ท้องถืน่ ได้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- นักเรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ
เต็มศักยภาพและเต็ม
หลักสูตร
- นักเรียนพร้อมเข้าสู่
ประชมคมอาเซียน
เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานสามารถ
เป็นมัคคุเทศก์ อธิบาย
ประวัติความเป็นมา
ของท้องถิน่ ได้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้าง
โรงอาหาร
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล
นครสมุทรปราการ

- เพือ่ พัฒนาสถานทีใ่ นการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประ
สิทธิภาพในการใช้งาน

- ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
(เยีย่ มเกษสุวรรณ)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

5 โครงการจัดทา
ห้องพักนักกีฬา
สาหรับนักเรียนโรงเรียน

- เพือ่ จัดทาเป็นห้องพักนักกีฬา
ฟุตบอลของนักเรียนสาหรับเก็บ
ตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการ
เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล

- จัดทาห้องพักนักกีฬา
ภายในอาคารอเนกประสงค์
สาหรับนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสมุทรปราการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

465,500
(งบเทศบาล)

980,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

-

ร้อยละ 80
ของพืน้ ทีใ่ น
สถานศึกษา
สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ได้พฒ
ั นาสถานทีจ่ ัด
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมและมีประ
สิทธิภาพในการใช้งาน

ร้อยละ 80
นักกีฬาฟุตบอลของ
นักกีฬาสามารถ
โรงเรียนมีสถานทีเ่ ก็บตัว
ฝึกซ้อมได้อย่างเต็มเวลา ฝึกซ้อม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.1

กอง
การศึกษา
ท.1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

6 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาสถานทีใ่ นการจัด
การเรียนการสอนให้เหมาะสม
และมีสิทธิภาพในการใช้งาน

เป้าหมาย
- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
นักเรียนปฐมวัย
ขนาดพืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

2561
(บาท)
371,000
(เทศบาล)

2562
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2563
(บาท)
-

2564
-

2565
(บาท)
-

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ร้อยละ 80
ของพืน้ ที่
ในสถานศึกษา
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ได้พฒ
ั นาสถานทีจ่ ัด
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมและมีประ
สิทธิภาพในการใช้งาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.2

48

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสมุทรปราการ

- เพือ่ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
โรงเรียนเทศบาล 1-5
ประสิทธิภาพ
สังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)

1,000,000
750,000
(งบเงินอุดหนุน (งบเงินอุดหนุน)

-

-

ร้อยละ 90
ชองพนักงานครูและ
นักเรียนมีสถานที่
ปฏิงานทีเ่ หมาะสม

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
มีอาคารเรียนทีส่ ามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน
ค.ส.ล. 2 ชัน้
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครสมุทรปราการ

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
สมุทรปราการ
(ห้องพักนักกีฬา)

- เพือ่ ให้มีอาคารเรียนอย่างเพียงพอ

- ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชัน้
กว้าง 26.00 เมตร ยาว 38 เมตร
พืน้ ที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,976 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

- เพือ่ ส่งเสริมนักเรียนทีม่ ีความสามารถ - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
พิเศษในกีฬาฟุตบอล
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
- เพือ่ ส่งเสริมให้มีนักกีฬามีความเป็นเลิศ เพือ่ จัดทาห้องพักนักกีฬา
ในกีฬาฟุตบอลจนสามารถเป็นตัวแทน (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของหน่วยงานไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ และรายการของเทศบาล)
ทีส่ ูงขึน้

-

18,000,000
(งบเทศบาล)

-

465,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90 นักเรียน
มีอาคารเรียนอย่าง
เพียงพอ

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เด็กนักเรียนมีอาคาร
เรียนอย่างเพียงพอ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัย

ร้อยละ 80
นักกีฬาฟุตบอลของ
นักกีฬาสามารถ
โรงเรียนมีสถานทีเ่ ก็บตัว
ฝึกซ้อมได้อย่างเต็มเวลา ฝึกซ้อม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.2

กอง
การศึกษา
ท.2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
สาหรับกองการศึกษา

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
กองการศึกษา
จัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาในสังกัด
อันจะนาไปสูก่ ารปฏิรูป
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0
สาหรับกองการศึกษา

-

450,000
(เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์)

-

-

-

ร้อยละ 90 ของจานวน
ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ของเทศบาล
นครสมุทรปราการ
เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0 ได้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- กองการศึกษา
มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ
อันจะนาไปสู่
การปฎิรูปการศึกษา
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
(New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
เทศบาล (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จัดหาและพัฒนา บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
จัดหาและพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 1
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
(เยีย่ มเกษสุวรรณ)
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาในสังกัด
อันจะนาไปสูก่ ารปฏิรูป
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่
(SBMLD-Innovation Schools)

-

450,000
(เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์)

-

-

-

ร้อยละ 90 ของจานวน
ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนเทศบาล 1
มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ
อันจะนาไปสู่
การปฎิรูปการศึกษา
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
(New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2
(วัดใน)

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดใน)
จัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาในสังกัด
อันจะนาไปสูก่ ารปฏิรูป
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

-

450,000
(เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์)

-

-

-

ร้อยละ 90 ของจานวน
ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)
มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ
อันจะนาไปสู่
การปฎิรูปการศึกษา
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
(New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.2
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3
(คลองตาเค็ด)

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด)
จัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาในสังกัด
อันจะนาไปสูก่ ารปฏิรูป
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 3
(คลองตาเค็ด)

-

450,000
(เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์)

-

-

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI)

-

ร้อยละ 90 ของจานวน
ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนเทศบาล 3
(คลองตาเค็ต)มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ
อันจะนาไปสู่
การปฎิรูปการศึกษา
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
(New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4
(สิทธิไชยอุปถัมภ์)

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์)
จัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาในสังกัด
อันจะนาไปสูก่ ารปฏิรูป
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 4
(สิทธิไชยอุปถัมภ์)

-

450,000
(เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์)

ร้อยละ 90 ของจานวน
ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนเทศบาล 4
มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ
อันจะนาไปสู่
การปฎิรูปการศึกษา
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
(New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.4
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดกลางวรวิหาร)

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร)
จัดหาและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ
ทีส่ ถานศึกษาในสังกัด
อันจะนาไปสูก่ ารปฏิรูป
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพือ่ เข้าสูป่ ระเทศไทย 4.0
สาหรับโรงเรียนเทศบาล 5
(วัดกลางวรวิหาร)

-

450,000
(เงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์)

-

-

-

ร้อยละ 90 ของจานวน
ผูใ้ ช้งาน สามารถใช้งาน
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็ก
ทรอนิกส์ของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ทาให้โรงเรียนเทศบาล 5
มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ
ศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทัว่ ไป
ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหาร
งบประมาณ
อันจะนาไปสู่
การปฎิรูปการศึกษา
เพือ่ รองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่
(New Economy Model)
ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ท.5
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร
และพืน้ ทีร่ อบอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนเทศบาล 4
(สิทธิไชยอุปภัมถ์)

- เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร สถานที่ ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ดีขนึ้

ปรับปรุงโรงอาหารและพืน้ ที่
รอบอาคารเรียนอนุบาล
พร้อมติดตัง้ ตะแกรงแสตนเลส
ภายในอาคาร
โรงเรียนเทศบาล 4
(สิทธิไชยอุปภัมถ์)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

1,919,000
(งบเงินสะสม)

-

-

-

-

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 80ของอาคาร - อาคาร สถานที่
สามารถใช้งานได้อย่าง สามารถใช้งาน
มีประสิทธิภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ดีขนึ้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

17 โครงการก่อสร้าง
สะพานลงโป๊ะ
บริเวณริมเขือ่ นหน้า
เทศบาลนครสมุทรปราการ

- เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน
- เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน

ก่อสร้างสะพานทางเดินอลูมิเนียม
กว้างประมาณ 1.50 เมตร
ยาวประมาณ 9.00 เมตร
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 13.50 ตารางเมตร
จานวน 2 ชุด
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)

-

-

1,400,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ90ของประชาชน - ทาให้ประชาชนได้รับ
ได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและ
และปลอดภัย
ทรัพย์สิน
- ทาให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการมาใช้
บริการ

กอง
การศึกษา

18 โครงการสร้างภูมิคมุ้ กัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

- เพือ่ สร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา

- เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา
ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
จานวนไม่น้อยกว่า 150 คน

-

200,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

ร้อยละ80 ของจานวน - สามารถสร้างภูมิกัน
เด็กนอกสถานศึกษา ยาเสพติด
ทัง้ หมดในเขตเข้าร่วม
โครงการ

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้
า
หมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ

- เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนและครู
- จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
มีโอกาสร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ 1 จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล
และส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลีย่ น จานวน 1 ครั้งต่อปี
ผลงานพร้อมทัง้ สร้างขวัญและกาลังใจ 2 จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล
ให้กับครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จานวน 1 ครั้งต่อปี
3 จัดกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล
จานวน 1 ครั้งต่อปี

-

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ90ครูและนักเรียน - ครูและนักเรียนเข้าร่วม
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ แข่งขันทางวิชาการ
ทีจ่ ัดขึน้
และได้เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของนักเรียน
สังกัดเทศบาลฯ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลนครสมุทปราการ

- เพือ่ ส่งเสริมการจัดทาโครงการ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
นครสมุทรปราการ

- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจัดทาโครงการ
กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมต่อปี

100,000
(งบเทศบาล)

2565
(บาท)

100,000
100,000
100,000
100,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ร้อยละ 90 นักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ทีไ่ ด้จัดขึน้

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ระหว่างครูและนักเรียน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับโรงเรียนอนุบาลวัด
พิชัยสงคราม และโรงเรียน
พร้านีลวัชระ

- เพือ่ ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับประทานอาหาร
กลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เจริญเติบโตตามวัย มีร่างกายแข็งแรง

22 โครงการเพิม่ โอกาสให้แก่
- เพือ่ ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เด็กนักเรียน (อาหารกลางวัน
เทศบาลนครสมุทรปราการ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ) ได้รับประทานอาหาร
กลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เจริญเติบโตตามวัย มีร่างกายแข็งแรง

จัดหาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

แบบ ผ.02

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 100 ของจานวน
นักเรียนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล
ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)
ได้รับอาหารกลางวัน

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.)ได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เจริญเติบโต และมีร่างกาย
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

3,844,000 3,844,000 3,844,000 3,844,000 ร้อยละ 100 ของจานวน
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นักเรียนระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 3
ได้รับอาหารกลางวัน

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เจริญเติบโต และมีร่างกาย
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

6,476,000
6,404,000
6,404,000 6,404,000 6,404,000
(งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน)

- โรงเรียนพร้านีลวัชระ

6,352,000
5,800,000
5,800,000 5,800,000 5,800,000
(งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน)

จัดหาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้ ปีที่ 1 - 3
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ

3,980,000
(งบเทศบาล)
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนาฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.2 แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 3

- เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ให้บริการประชาชนในด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
เบือ้ งต้น และฟืน้ ฟูสุขภาพประชาชน
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
- เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนดูแล
ด้านสุขภาพและพึงพาตนเอง รวมทัง้
สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน
เพือ่ เชือ่ มโยงให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพอย่างยัง่ ยืน

จัดตัง้ ศูนย์บริการสาธารณสุข
จานวน 1 แห่ง
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 3)
ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
นครสมุทรปราการ 7 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนซอยโบราณ
2. ชุมชนโค้งจรเข้
3. ชุมชนนารถสุนทร
4. ชุมชนโรงนมมะลิ
5. ชุมชนหมูบ่ ้านบุษบา
6. ชุมชนนาวีปากน้า
7. ชุมชนกองรักษาการณ์

-

-

5,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
ของจานวน
ประชากร
ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทัว่ ถึง

- ประชาชนได้รับการ
กองสาธารณสุข
บริการด้านการดูแลสุขภาพ
อย่างทัว่ ถึง เกิดเครือข่าย
การดูแลสุขภาพในชุมชน
- ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้และความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนาฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.2 แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการเฝ้าระวัง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมอง
ประจาปี 2563

- เพือ่ ค้นหาและคัดกรองผูม้ ีภาวะเสีย่ ง
- กลุม่ ประชาชนทัว่ ไปทีม่ ีภาวะเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
และความดันโลหิตสูง
- เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการคัดกรองได้ทราบถึง
ความเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมองในอนาคต

-

3,100
(งบเทศบาล)

3,500
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับการ
ตรวจคัดกรองภาวะ
ความเสีย่ ง

- ประชาชนได้รับการ
ตรวจคัดกรองประเมิน
ความเสีย่ ง
ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมอง

กองสาธารณสุข
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา - เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
สตรีในเขตเทศบาลนคร
ขององค์กรสตรีในเขตเทศบาล
สมุทรปราการ
นครสมุทรปราการ

- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ
องค์กรสตรี จานวน 350 คน
- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่
สมาชิกกลุม่ สตรี จานวน 350 คน

-

1,100,000
(งบเทศบาล)

1,100,000
1,100,000
1,100,000 ร้อยละ 80 ของผู้
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
สตรีฯสามารถพัฒนา
ตนเองได้ดีขนึ้

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา -เพือ่ ปลูกจิตสานึกเด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ให้ดารงตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดีมีระเบียบ
วินัยเคารพกฎกติกาของสังคม

- จัดอบรม
- จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

-

350,000
(งบเทศบาล)

350,000
350,000
350,000 ร้อยละ 80 ของผู้
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการ

สตรีมีความรู้ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรมและสิง่ แวด
ล้อมมากขึน้ และ
สามรถนาไปถ่ายทอด
พัฒนากลุม่ และประชุม
ให้เกิดความเข้มแข็ง

กองสวัสดิการ

เด็กทีม่ ีคุณภาพ
มีคุณธรรมสามารถ
ดารงตนอยูใ่ นสังคม

กองสวัสดิการ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยใน
เขตเทศบาลฯ

- เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของ
ผูป้ ระสบภัยพิบัติ

สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลฯ

-

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000
100,000 ร้อยล 70 ของประชาชน ประชาชนผูไ้ ด้รับความ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได้รับความเดือดร้อน
เดิอดร้อนได้รับการ
ได้รับการดูแล
บรรเทาทุกข์

4 ส่งเสริมและพัฒนาผูส้ ูงอายุ
เทศบาลนครสมุทรปราการ

- เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมของผูส้ ูงอายุ
ได้รับการดูแลและเอาใจใส่มากยิง่ ขึน้
และส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุทงั้ ร่างกายและจิตใจ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพและจิตใจ
ผูส้ ูงอายุ

-

1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000 ร้อยละ 95ของผูส้ ูง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อายุเข้ากิจกรรม

ผูส้ ูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่มากยิง่ ขึน้

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี
วันขึน้ ปีใหม่

เพือ่ อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิน่
ให้สืบทอด ไปยังอนุชนรุ่นหลังและส่ง
เสริมให้ภาครัฐและเอกชนในท้องถิน่
ได้มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพือ่
ให้เกิดความสามัคคี

จัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณีวันขึน้ ปีใหม่

-

200,000
(งบเทศบาล)

200,000
200,000
200,000 ร้อยละ 70 ภาครัฐ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เอกชน ประชาชน
ได้มีกิจกรรมส่วน
ร่วมเกิดความสามัคคี

ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนได้มีกิจกรรม
ส่วนร่วมเกิดความ
สามัคคี

กองการศึกษา

2 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

เพือ่ อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิน่
ให้สืบทอด ไปยังอนุชนรุ่นหลังและส่ง
เสริมให้ภาครัฐและเอกชนในท้องถิน่

จัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง

-

2,500,000
(งบเทศบาล)

2,500,000
2,500,000
2,500,000 ร้อยละ 70 ภาครัฐ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เอกชน ประชาชน
ได้มีกิจกรรมส่วน
ร่วมเกิดความสามัคคี

ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนได้มีกิจกรรม
ส่วนร่วมเกิดความ
สามัคคี

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี
วันสงกรานต์

4 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมและประเพณี
ถวายเทียนจานาพรรษา

เพือ่ อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิน่

จัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณีวันสงกรานต์

700,000
(งบเทศบาล)

800,000
(งบเทศบาล)

ให้สืบทอด ไปยังอนุชนรุ่นหลัง
และส่งเสริมการเกิดความสามัคีต่อ
ชุมชน
เพือ่ อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิน่
ให้สืบทอด ไปยังอนุชนรุ่นหลังและส่ง
เสริมให้ภาครัฐและเอกชนในท้องถิน่

800,000
800,000
800,000 ร้อยละ 70 ภาครัฐ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เอกชน ประชาชน

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนได้มีกิจกรรม

กอง
การศึกษา

ได้มีกิจกรรมส่วน
ส่วนร่วมเกิดความ
ร่วมเกิดความสามัคคี สามัคคี

จัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000
100,000 ร้อยละ 70 ภาครัฐ
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เอกชน ประชาชน
ได้มีกิจกรรมส่วน
ร่วมเกิดความสามัคคี

ภาครัฐ เอกชน
ประชาชนได้มีกิจกรรม
ส่วนร่วมเกิดความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู - เพือ่ ให้คณะกรรมการชุมชน
งานคณะกรรมการชุมชนและ และผูน้ าองค์กรภาคประชาชนในเขต
ผูน้ าองค์กรภาคประชาชน
เทศบาลฯมีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ผูน้ าในการพัฒนาชุมชนรวมทัง่
สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่คนในชุมชนได้

- จัดอบรมภาคทฤษฎีและทัศนศึกษา
ให้แก่ประชาชน
ภาคประชาชน จานวน 600คน/ปี

-

4,500,000
(งบเทศบาล)

4,500,000
4,500,000
4,500,000 ร้อยละ 80
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม
ได้ประโยชน์และนา
ไปปฏิบัติได้จริง

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
คณะกรรมการชุมชน
และผูน้ าองค์กรภาค
ประชาชนในเขตเทศ
บาลฯมีความรู้ความ
เข้าใจและประสบ
การณ์ในการปฏิบัติ
หน้าทีผ่ นู้ าใน
การพัฒนาชุมชน
มากยิง่ ขึน้

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนาฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.6แผนงาน งบกลาง
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ

- เพือ่ สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ผสู้ ูงอายุในเขตเทศบาลฯ

สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ผูส้ ูงอายุ
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผสู้ ูงอายุ

-

2 เบีย้ ยังชีพคนพิการ

- เพือ่ สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ
ให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

-

16,708,800 16,708,800 16,708,800 16,708,800 ร้อยละ 85 คนพิการ
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีการดารงชีวิตทีด่ ี
กว่าเดิม

3 เบีย้ ยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

เพือ่ สนับสนุนงบประมาณ
แก่ผปู้ ่วยเอดส์

-

390,000
390,000
390,000
390,000 ผูป้ ่วยเอดส์
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มีสวัสดิการสารอง
ชีพเพียงพอ

สนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพคนพิการ
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผปู้ ่วยเอดส์

60,997,600
(งบเทศบาล)

60,997,600 60,997,600 60,997,600 ร้อยละ 80
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผูส้ ูงอายุมีรายได้
เพิม่ จากเดิม

-

-

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ผสู้ ูงอายุ

กองสวัสดิการฯ

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่คนพิการ

กองสวัสดิการฯ

ให้แก่ผปู้ ่วยเอดส์

กองสวัสดิการฯ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการควบคุมจานวน
สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาล
นครสมุทรปราการ

เพือ่ ลดอัตราประชากรสุนัขและแมว ทาหมันสุนัขและแมวโดยการผ่าตัด
ในเพศเมีย ให้กับสัตว์เลีย้ งในเขตเทศบาลฯ

-

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
100,000
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

100,000
ร้อยละ 80
จานวนสุนัขและแมว
(งบเทศบาล) จานวนสุนัขและแมว ลดน้อยลง
คงทีแ่ ละลดน้อยลง

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1 แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดตัง้ โรงงานนาขยะ - เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้ถนน
พลาสติกมาเป็นส่วนผสม
ลาดยางพารามีความแข็งแรงมากขึน้
ยางพารา เพือ่ ลาดยางถนน
- เพือ่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนคัดแยกขยะและ
ขยะมาขายให้เทศบาลฯ อันเป็นการ
เพิม่ รายได้ให้แก่ชุมชน
- เพือ่ ลดปริมาณขยะภายในเขต
เทศบาลฯ และชุมชน

จัดตัง้ โรงงานนาขยะพลาสติกมาเป็น
ส่วนผสมยางพารา เพือ่ ลาดยางถนน
จานวน 1 แห่ง
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)

-

-

200,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
ของปริมาณ
ขยะในพืน้ ที่
ได้รับการ
คัดแยกและ
นามารีไซเคิล
เพือ่ เป็นส่วน
ผสมยางพารา
อย่างถูกวิธี่

- ถนนลาดยางพารา
ภายในเขตเทศบาลฯ
มีความแข็งแรงยิง่ ขึน้
- ขยะพลาสติกภายในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ได้รับการคัดแยกและนามา
รีไซเคิลเป็นส่วนผสม
ยางพารา เพือ่ ลาดยางถนน
- ประชาชนมีรายได้เสริม
จากการคัดแยกขยะ
- ปริมาณขยะภายในเขต
เทศบาลฯ และชุมชน ลดลง

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกวาดเก็บ
และขนขยะมูลฝอย

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอย
กวาดขน และการกาจัดขยะมูลฝอย จานวน 365 วันต่อปี
อย่างถูกสุขลักษณะเพือ่ ลดปัญหา
ขยะตกค้าง

2 จ้างกาจัดของเสียอันตราย
- เพือ่ กาจัดของเสียอันตรายของ ของเสียอันตรายจากชุมนในเขตเทศบาลฯ
จากชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ ชุมชนให้ถูกตามหลักวิชาการ
จานวน 31 ชุมชน ของเสียอันตรายจาก
ร่วมในการจัดการของเสียอันตราย ของเสียอันตรายจากสานักงานเทศบาลฯ
อย่างถูกวิธี

-

-

62,000,000
(งบเทศบาล)

62,000,000 62,000,000
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)

62,000,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

ร้อยละ 90
ไม่มีขยะตกค้าง

การเก็บขยะมีประสิทธิ
กอง
ภาพมากขึน้ ไม่มีขยะตก สาธารณสุขฯ
ค้างและสามารถกาจัด
ขยะได้อย่างถูกสุข
ลักษณะ

ร้อยละ 90 จานวน ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ขยะอันตรายลดน้อยลง นครสมุทรปราการ
ปลอดขยะอันตราย

กอง
สาธารณสุขฯ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมกิจกรมมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า บริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ ักและประทับใจของนักท่องเทีย่ ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเทีย่ วแบบสมดุล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว

แบบ ผ.02

4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 จัดทำสือ่ ประชำสัมพันธ์
เทศบำลนครสมุทรปรำกำร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพือ่ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ของเทศบำลฯ
ให้ประชำชนรับทรำบ

- จัดทำเอกสำรเผยแพร่
จำนวน 16,000 ฉบับ
จำนวน 12 เดือน
รำคำฉบับละ 25 บำท
- จัดทำสือ่ ประชำสัมพันธ์
อำทิ คูม่ ือ ป้ำยรณรงค์
วีซีดี แผ่นพับ สติก๊ เกอร์ ฯลฯ

2561
(บาท)
4,800,000
(งบเทศบำล)

งบประมาณและทีม่ า
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,800,000
(งบเทศบำล)

4,800,000
(งบเทศบำล)

2564
4,800,000
(งบเทศบำล)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ

4,800,000 ร้อยละ 95 ประชำชน ประชำชนได้รับ
(งบเทศบำล) ได้รับข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลลข่ำวสำร
จำกเทศบำล

กองวิชำกำรฯ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมกิจกรมมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า บริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ ักและประทับใจของนักท่องเทีย่ ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเทีย่ วแบบสมดุล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
4.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงกำรจัดทำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์
ผลิตแหล่งของดี
และสถำนทีส่ ำคัญในเขต
เทศบำลนครสมุทรปรำกำร

- เพือ่ ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินค้ำโอทอป จำกชุมชนต่ำงๆ
- เพือ่ ประชำสัมพันธ์แหล่งของกิน
ในเขตเทศบำล
- เพือ่ ประชำสัมพันธ์สถำนทีส่ ำคัญ
ในเขตเทศบำล
- เพือ่ ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ ว
กระตุน้ เศรษบกิจในชุมชนและ
ในเขตเทศบำล

- จัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
แหล่งของดี และสถำนทีส่ ำคัญ
ในเขตเทศบำลฯ ประจำปี 2562
จำนวน 16,000 เล่ม
(รำคำท้องถิน่ )

-

2,880,000
(งบเทศบำล)

-

-

-

ร้อยละ 90 ประชำชน ผลิตภัณฑ์แหล่งของดี กองวิชำกำรฯ
และนักท่องเทีย่ ว
และสถำนทีส่ ำคัญ (ประชำสัมพันธ์)
มีข้อมูลข่ำวสำร
ในเขตเทศบำล
เป็นทีร่ ู้จักขึน้ ชือ่
ต่อนักท่องเทีย่ ว
ประชำชนมีรำยได้
เพิม่ มำกขึน้

74

รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมกิจกรมมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า บริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ ักและปรัทับใจของนักท่องเทีย่ ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเทีย่ วแบบสมดุล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
4.2 แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดทาบริการสาธารณะ
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ด้านตลาดเชิง
ท่องเทีย่ วศูนย์กลางจาหน่าย
ผลผลิตทางการประมง และ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดสมุทรปราการ

- เพือ่ เป็นศูนย์กลางจาหน่ายอาหาร
ทะเลสด ถูกสุขลักษณะเพือ่ ส่งเสริม
เพิม่ รายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการประมง
ชายฝัง่ เพือ่ ส่งเสริมด้านการตลาดเพือ่
รองรับนักท่องเทีย่ ว

-จัดทาตลาดเชิงท่องเทีย่ วศูนย์กลางจาหน่าย
ผลผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ
(ตามสัญญา ทัง้ สิน้ จานวน 785,500,000 บาท)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

200,000,000
(งบเทศบาล)

125,742,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

ร้อยละ 70 ประชาชน ประชาชนมีสถานที่
มีรายได้เพิม่ ขึน้
จาหน่ายสินค้า
มีแหล่งสร้างอาชีพ
เพิม่ ขึน้

กองสาธารณสุขฯ
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รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แบบ ผ.02
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมกิจกรมมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้า บริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ ักและปรัทับใจของนักท่องเทีย่ ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเทีย่ วแบบสมดุล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
4.2 แผนงาน สาธารณสุข
งบประมาณและทีม่ า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการจัดซื้อทีด่ ินเพิม่
บริเวณตลาดเชิงท่องเทีย่ วฯ

- เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า
ทีส่ ะอาดและถูกสุขอนามัย
- เพือ่ ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึง
เป็นการกระจายรายได้สทู่ ้องถิน่
ตามนโยบายของรัฐบาล
- เพือ่ ให้พนื้ ทีต่ ลาดเชิงท่องเทีย่ วฯ
มีขนาดเพิม่ มากขึน้ รองรับการ
ขยายตัวและความเจริญของเมือง

จัดซื้อทีด่ ินทีม่ ีเนือ้ ทีด่ ินติดกับ
ตลาดเชิงท่องเทีย่ วฯ ขนาดทีด่ ิน
ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ จานวน 1 แปลง

-

-

69,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 100
พืน้ ทีต่ ลาด
เชิงท่องเทีย่ วฯ
มีขนาดพืน้ ที่
เพิม่ มากขึน้

- ตลาดเชิงท่องเทีย่ วฯ
มีขนาดพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
- ประชาชนมีสถานที่
จาหน่ายสินค้าทีส่ ะอาด
และถูกสุขลักษณะ
อนามัย

กองสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
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ยดโครงการพั
รายละเอีรายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ตรวจประเมิน ISO
14001:2015 ด้านสิง่ แวดล้อม

- เพือ่ รับการตรวจรับรอง
14001:2015

- เข้าร่วมโครงการตรวจประเมิน 14001:2015

-

2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งานและบุคลากรเทศบาล
นครสมุทรปราการ

เพือ่ พัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
ระเบียบใหม่ ๆ และแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริหาร
และพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

จัดอบรมสัมนาทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลให้มี
ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา จิตใจ ศีลธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

150,000
150,000
150,000
150,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

500,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ร้อยละ 90
ผูบ้ ริหารและ
พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมการรับ
ตรวจ
14001:2015
ร้อยละ 80
บุคลากรของ
เทศบาลเข้า
ร่วมอบรม
สัมมนา

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลผ่านการตรวจ
14001:2015

สานักปลัด

บุคลากรของเทศบาลมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นารูปแบบทีด่ ีมาประยุกต์
ใช้กับการพัฒนาด้านต่างๆ
ของเทศบาลได้ดียงิ่ ขึน้

สานักปลัด
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ยดโครงการ
รายละเอีรายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอบรมการจัดทาแผน
ทีภ่ าษี และการบันทึกข้อมูล
ภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX3000)
และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(Ltax GIS)

- เพือ่ เป็นการรวบรวมข้อมูล
จัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์ให้ดาเนินการสาเร็จและใช้
งานได้อย่างมีปรสิทธิภาพ

ฝึกอบรมพนักงานข้าราชการเกีย่ วกับ
การจัดทาแผนทีภ่ าษี
ให้กับ พนักงานข้าราชการเทศบาลฯ

-

182,000
(งบเทศบาล)

-

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI)

-

ร้อยละ 90
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
ทีเ่ กีย่ วข้อง
รับการฝึกอบรม

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
มีระบบข้อมูลแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรพย์สิน
ทีม่ ีความครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณื

สานักการคลัง
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ยดโครงการ
รายละเอีรายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผูเ้ สียภาษีในเขตเทศบาลฯ
"การจัดเก็บภาษีทดี่ ินและ
สิง่ ปลูกสร้างตาม พรบ.
ภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562

เพือ่ ให้ประชาชน ผูเ้ สียภาษี
มีความรู้และเข้าใจต่อ
พรบ. ภาษีทดี่ ิน และสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562

- จัดอบรมสัมมนาให้กับผูเ้ สียภาษี
ในเขตเทศบาลฯ
จานวน 1 ครั้ง

-

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI)

100,000
100,000
120,000
ร้อยละ 70
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ผูเ้ สียภาษีเข้ารับการอบรม
สัมมนารับฟังเพือ่ พัฒนา
ความรู้

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
ประชาชนผูเ้ สียภาษี
มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อ พรบ.ภาษีทดี่ ิน
และสิง่ ปลูกสร้าง
เพิม่ มากขึน้

สานักการคลัง
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ยดโครงการ
รายละเอีรายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการอบรมสัมมนา
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

เพือ่ ให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ - จัดอบรมสัมมนาให้กับข้าราชการ
ได้รับความรู้เกีย่ วกับแนวทาง
พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลฯ
ปฎิบัติงาน ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 2 ครั้ง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-

-

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

150,000
150,000
160,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

ตัวชีว้ ัด (KPI)
ร้อยละ 90
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
ทีเ่ กีย่ วข้อง
รับการฝึกอบรม

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ
ข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้รับความรู้เกีย่ วกับ
แนวทางปฎิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารภาครัฐ

สานักการคลัง
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รายละเอียดโครงการพั
ยดโครงการพัฒฒนานา
รายละเอี
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการประชุมฝึกอบรม
และสัมมนาในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
มีผนู้ าในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนสร้างความรัก
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

- จัดประชาคม เพือ่ จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
- จัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงาน
ข้าราชการ เกีย่ วกับการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิน่

-

200,000
(งบเทศบาล)

250,000
(งบเทศบาล)

250,000
(งบเทศบาล)

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI)

300,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
(งบเทศบาล) พนักงาน ข้าราชการ และ
เช้ารับอบรมและ
ประชาคมเกีย่ วกับแผน
พัฒนาท้องถิน่

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชน พนักงาน
ข้าราชการ
กรรมการต่างๆของ
เทศบาล
เข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดประชุมอบรม

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองวิชาการ
และ
แผนงาน

81

รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทางนา้ พร้อมท่า
เทียบเรือ

- เพือ่ ให้ศูนย์ป้องกันภัยทางนา้ พร้อม
ท่าเทียบเรือเพือ่ ป้องกันภัยทีอ่ าจ
จะเกิดกับประชาชนทีส่ ัญจรทางนา้
และให้การช่วยเหลือได้ทันถ้วงที
หากเกิดเหตุทางนา้

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร - เพือ่ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ภัยฝ่ายพลเรือน

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน พร้อมท่าเทียบเรือ
เทศบาลนครสมุทปราการ
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จ้านวนไม่น้อยกว่า 60 คน

-

-

35,000,000
(งบเทศบาล)

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

2564

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

-

-

ร้อยละ 90
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
เมือ่ เกิดอุบัติ
เหตุทางนา้

ประชาชนมีศูนย์ป้องกัน
ทางนา้ ทีม่ ีประสิทธิภาพ
และพร้อมให้การช่วยเหลือ
อย่างทันถ่วงทีพร้อมมี
ท่าเทียบเรือเพิม่ อีก 1
แห่งเพือ่ กระจายประชาชน
ทีส่ ัญจรทางนา้ มา
ยังอีกสถานทีห่ นึง่

ส้านักปลัด
งานป้องกัน

ร้อยละ 90
ของผูฝ้ ึกอบรม
ได้ความรู้
สาธารณภัย

ได้มีแนวร่วมภาคเอกชน
ในการร่วมแก้ปัญหา
ในด้านสาธารณภัย

ส้านักปลัด
งานป้องกัน

200,000
250,000
250,000
250,000
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล)
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.3 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.02

2564

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1

เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพปลอดภัยมากขึน้
พร้อมใช้งานรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

8,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
ระบบไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ทีร่ องรับเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ท.1

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาหรับโรงเรียนเทศบาล 2

เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพปลอดภัยมากขึน้
พร้อมใช้งานรองรับเทคโนโลยีใหม่

ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

4,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
ระบบไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ทีร่ องรับเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ท.2

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาหรับโรงเรียนเทศบาล 3

เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพปลอดภัยมากขึน้
พร้อมใช้งานรองรับเทคโนโลยีใหม่
เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพปลอดภัยมากขึน้
พร้อมใช้งานรองรับเทคโนโลยีใหม่

ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)
ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

3,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ท.3

-

-

5,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
ระบบไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ทีร่ องรับเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ท.4

เพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพปลอดภัยมากขึน้
พร้อมใช้งานรองรับเทคโนโลยีใหม่

ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน
(รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการของเทศบาล)

-

-

5,000,000
(งบเทศบาล)

-

-

ร้อยละ 90
ระบบไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า
ทีร่ องรับเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ท.5

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาหรับโรงเรียนเทศบาล 4

5 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาหรับโรงเรียนเทศบาล 5

83

รายละเอี
ยดโครงการพั
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนาฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมัน่ คง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแนวทางการพัฒนาการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ.02

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด (KPI)

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ ทีร่ ับผิดชอบ

1 โครงการติดตัง้ เต็นท์
บริเวณริมเขือ่ น

- เพือ่ พัฒนาสถานทีใ่ นการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน

ติดตัง้ เต็นท์บริเวณริมเขือ่ น
โดยติดตัง้ เต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง
ชนิดเคลือบผิวกัน UV สาหรับ
โครงสร้างขนาดไม่น้อยกว่า
5 x 23 เมตร พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 หลัง และ
ติดตัง้ เต็นท์ผ้าใบแรงดึงสูง
ชนิดเคลือบผิวกัน UV สาหรับ
5 x 14 เมตร พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 หลัง
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)

2,475,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

ร้อยละ 80 ของจานวน
ประชาชนได้ใช้งานเต็นท์
ทีม่ ีการติดตัง้ บริเวณ
ริมเขือ่ น

- มีสถานทีใ่ นการ
ออกกาลังกาย
ทีค่ วามเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์
ชุมชนโรงหมู-โรงวัว

- เพือ่ พัฒนาสถานทีใ่ นการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน

ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
ชุมชนโรงหมู-โรงวัว
โดยติดตัง้ ตาข่ายสูง 4.85 เมตร
ยาว 102.00 เมตร หรือมีพนื้ ทีร่ วม
ไม่น้อยกว่า 494.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล)

300,000
(งบเทศบาล)

-

-

-

-

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของจานวนชุมชน
ในเขตเทศบาล
มีสถานที่
ออกกาลังกาย

- สถานทีใ่ นการจัด
กิจกรรมด้านกีฬา
มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน

กองการศึกษา
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รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา
รายละเอี
ยดโครงการพั
ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลนครสมุทรปราการ
ก. ยุทธสาตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรม
2.1 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและทีม่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
2565 ตัวชีว้ ัด (KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ค.ส.ล. 2 ชัน้ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครสมุทรปราการ

- เพือ่ ให้นักเรียนมีสถานทีแ่ ละ
อาคารเรียนอย่างเหมาะสม

ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชัน้
กว้าง 26.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร
พืน้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า 1,976 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนและรายการของ
เทศบาล)

-

-

18,000,000
(งบ อบจ.)

-

-

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02/2

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ร้อยละ 85
- นักเรียนมีอาคารเรียน
นักเรียนในเขตเข้า อย่างเพียงพอ สะดวกสบาย
มาสมัครเรียน
และปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาล
ตามเป้าหมาย
ทีกาหนดไว้

กองการศึกษา
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