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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ของเทศบาลเมืองสัตหีบ    

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้น าปญหหา
ความต้องการจากการประชุมประชาคมเมืองมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดเรียงล าดับความส าคัหและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อปญหหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และหวังเป็นอย่ายิ่งว่า ข้อมูลและโครงการ
ต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานและ
การบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

           ชุมชนสัตหีบ ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสัตหีบโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515  ได้มีการขยายพ้ืนที่จาก 1.120 ตารางกิโลเมตร  เป็น 6.22 
ตารางกิโลเมตร  และยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลสัตหีบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเปลี่ยนแปลง
ฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองสัตหีบ เมื่อวันที่  12 มกราคม 2550  
 

อาณาเขต   
 หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ห่างจากกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี - ตราด   
ตรงกิโลเมตรที่  ๑๗๑  ในแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันตก ระยะ ๒๐๐  เมตร  บริเวณพิกัด QQ  ๐๕๑๐๕๘ 

  ด้านเหนือ 
       จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกึ่งกลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี - ตราด  ตรงกิโลเมตรที่ ๑๗๑ ในแนวตั้งฉาก ระยะ ๕๐๐ เมตร  บริเวณ
พิกัด  QQ  ๐๕๘๐๕๙  รวมระยะประมาณ  ๗๐๐  เมตร 
       จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  ตอนชลบุรี – ตราด  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  ตอน
ชลบุรี – ตราด  ตรงกิโลเมตรที่   ๑๘๐+๕๐๐  ในแนวตั้งฉาก   ไปทางทิศเหนือ  ระยะ ๕๐๐  เมตร บริเวณ
พิกัด   QQ  ๑๑๑๐๑๓  รวมระยะประมาณ  ๕,๗๐๐  เมตร 
   ด้านตะวันออก   

      จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  ๔  ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓  ตอนชลบุรี – ตราด  ฟากเหนือ  ตรงกิโลเมตรที่  ๑๘๐+๕๐๐  บริเวณพิกัด   QQ  ๑๑๒๐๐๘        
รวมระยะประมาณ ๕๐๐  เมตร 
   ด้านใต้ 
       จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  ตอนชลบุรี – ตราด    ฟาก
เหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  ๕  ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามทางแยกถนนหนองตะเคียน บริเวณ
พิกัด   QQ  ๐๗๐๐๑๔ รวมระยะประมาณ ๔,๒๖๐  เมตร 
       จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  ตอนชลบุรี – ตราด       ไป
ทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ ๖ ซ่ึงตั้งอยู่ริมถนนหนองตะเคียน  ฟากตะวันออก  ตรงกับหลักเขตที่ดินหมู่บ้าน  กร.  
บริเวณพิกัด  QQ  ๐๗๐๐๑๐  รวมระยะประมาณ  ๓๔๐  เมตร 
       จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงมุมรั้ว
ที่ว่าการอ าเภอสัตหีบด้านเหนือ บริเวณพิกัด  QQ  ๐๗๓๐๐๕ รวมระยะประมาณ  ๖๑๐  เมตร 
       จากหลักเขตท่ี ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวสัตหีบ ด้านเหนือห่าง
จากมุมถนนหนองตะเคียน  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด   QQ ๐๗๔๐๐๓ รวมระยะ
ประมาณ  ๔๕๐  เมตร 
 
 



  จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงลงไปในอ่าวสัตหีบ ทางทิศใต้ ระยะ ๑๐๐ เมตร แล้วเป็นเส้น
ขนานกับริมอ่าวสัตหีบ ไปทางทิศตะวันตก แล้วเป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซ่ึงตั้งอยู่ริมอ่าว
สัตหีบด้านเหนือ ตรงข้ามมุมถนนข้างโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด QQ  
๐๖๔๐๐๓  รวมระยะประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร 

   ด้านตะวันตก 
       จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ  แล้วเลียบริมถนนข้างโรงพยาบาลอาภากรเกียรติ
วงศ์  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี – ตราด ฟากตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ริมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ฟากตะวันออก ตรงข้ามทางแยกไปบ้านทุ่งโปรง บริเวณพิกัด QQ ๐๕๘๐๓๑ รวม
ระยะประมาณ ๒,๘๔๐ เมตร 

      จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นตรงตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  ตอนชลบุรี – ตราด  แล้ว
เลียบริมถนนทางไปบ้านทุ่งโปรง ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากก่ึงกลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี – ตราด  ตามแนวทางไปบ้านทุ่งโปร่ง ระยะ ๒๐๐ เมตร บริเวณพิกัด       
QQ ๐๕๖๐๓๑ รวมระยะประมาณ  ๒๔๖  เมตร 

      จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นตรงขนานกับกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ตอนชลบุรี -
ตราด  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑ รวมระยะประมาณ ๒,๗๗๐ เมตร 

 

  ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ๒ ต าบล 
ต.สัตหีบ  ๘  หมู่บ้าน 
 ๑. หมู่ที่ ๑ บางส่วน    ๕. หมู่ที่ ๕ บางส่วน 
 ๒. หมู่ที่ ๒ บางส่วน    ๖. หมู่ที่ ๖ บางส่วน 
 ๓. หมู่ที่ ๓ บางส่วน    ๗. หมู่ที่ ๗ บางส่วน 
 ๔. หมู่ที่ ๔ บางส่วน    ๘. หมู่ที่ ๘ บางส่วน 
ต.พลูตาหลวง ๑  หมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗  บางส่วน 
 

ข้อมูลอาณาเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 
1. ชุมชนหลวงพ่ออ๋ี        มีพ้ืนที่ 0.575 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ           เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนเทศบาล 11 กับถนนรอบหนองตะเคียน  ด้านทิศ
เหนือ  เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนน เทศบาล 13 กับ
ถนนซอยถนนเทศบาล 6 

ทิศตะวันออก     เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 6 (ซอยธรรมวิทยา) ลงมาทางทิศใต้ ถึงหลักที่ 8 
ทิศใต้ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตก ตามถนนเลียบชายทะเล สิ้นสุด   

หลักเขตที่ 9  
ทิศตะวันตก       เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ ตามถนนเทศบาล 11 สิ้นสุดจุด

บรรจบระหว่าง ถนนเทศบาล 11 กับถนนรอบหนองตะเคียนด้านทิศเหนือ 

2. ชุมชนอุดมศักดิ์ – ทองทิพย์   มีพ้ืนที่ 0.350 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบ กับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์

(ท้ายซอยทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดจุด
บรรจบระหว่างถนนสุขุมวิท กับถนนทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์ 



ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์
เป็นเส้นไปทางทิศใต้ขนานกับถนนสุขุมวิท (ด้านซ้าย) สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนน
สุขุมวิทถนนทางเข้าบ้านพักกรรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ 

ทิศใต ้ เริมต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนทางเข้าบ้านพักกรมโรงงานฐาน
ทัพเรือสัตหีบ ไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร สิ้นสุดหลักเขตที่ 11 แนวแบ่งเขต
ระหว่าง เทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากหลักเขตที่  11  แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ ขนานกับถนนสุขุมวิท 200 เมตร เป็น
เส้นไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ์(ท้ายซอยทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์) 

3. ชุมชนเตาถ่านหมู่ 8   มีพ้ืนที่ 0.200 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากหลักเขตที่   1   แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาล

ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก 200 เมตร บรรจบกับถนน
สุขุมวิท 

ทิศตะวันออก  เริ่มต้นที่กิโลเมตรที่ 170 ตรงมาทางทิศใต้ขนานกับถนนสุขุมวิท (ด้านซ้าย) ถึง
ทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์ 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง
สัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  
(ท้ายซอยทางเข้าศูนย์การค้าตลาดทองทิพย์) เป็นเส้นไปทางทิศเหนือสิ้นสุดหลักเขต
ที่ 1 แนวแบ่งเขต ระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

 
4. ชุมชนยางงาม           มีพ้ืนที่ 0.890 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 41 (ซอยเขา
เพชร) เป็นเส้นไปทางด้านทิศตะวันออก  สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง
สัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยเขาเพชร) 

ทิศตะวันออก  เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ท้ายซอยเขาเพชร) เป็นเส้นไปทางทิศใต้ ขนานกับถนนสุขุมวิท ระยะทาง 500 
เมตร สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ท้ายซอยเครือนาวี) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากแนวเขตแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์ (ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 51 (ซอยเครือนาวี) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุด
จุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิท กับถนนสัตหีบสุขุมวิท 51 (ซอยเครือนาวี) 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 51 (ซอยเครือ
นาวี)เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ ขนานกับถนนสุขุมวิทด้านขวา สิ้นสุดจุดบรรจบ
ระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 41 (ซอยเขาเพชร) 

 

 



5. ชุมชนร่วมพัฒนา       มีพ้ืนที่ 0.710 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์

(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 ซอยบ่อนไก่) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก ขนานกับ
ถนนสุขุมวิท 500 เมตร สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 ซอยบ ารุงศิษย์) 

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 ซอยบ ารุงศิษย์) เป็นเส้นไปทางทิศใต้ สิ้นสุดจุดบรรจบ
ระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 73   (ซอยบ ารุงศิษย์) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซอยบ ารุง 
ศิษย์) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตก ขนานกับถนนสุขุมวิท  (ด้านขวามือ) สิ้นสุดจุด
บรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซอยบ่อนไก่) 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซอยบ่อน
ไก่) เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่าง เทศบาลเมืองสัตหีบกับ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 73  (ซอยบ่อนไก่) 

6.ชุมชนเขาหมอน      มีพ้ืนที่ 0.494 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ อบต. พลูตาหลวง ท้ายซอย

สัตหีบสุขุมวิท 99 (ซอยเขาหมอน) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก ขนานกับถนน
สุขุมวิทด้านขวามือ แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ อบต.พลูตาหลวง 

ทิศตะวันออก    เริ่มต้นจากท้ายซอยสุขุมวิท 99 (ซอยเขาหมอน) แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง    
                    สัตหีบกับ อบต.พลูตาหลวง เป็นเส้นไปทางทิศใต้ 
ทิศใต ้   เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 107 เป็นเส้น  
                    ไปทางทิศตะวันตก ขนาดกับถนนสุขุมวิทด้านขวามือ สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนน  
                    สุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซอยเขาหมอน) 
ทิศตะวันตก   เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 107 เป็นเส้น  
                    ไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ อบต.พลูตาหลวง   
                     ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 107 

7. ชุมชนบ้านป่ายุบ  มีพ้ืนที่ 0.290 ตารางกิดลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลสัตหีบ (ท้ายซอยเทพ

บูรพา) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก ขนานกับถนนสุขุมวิท 500 เมตร สิ้นสุดแนว
แบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยสัต
หีบสุขุมวิท 73 ซอยบ่อนไก่) 

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 ซอยบ่อนไก่) เป็นเส้นไปทางทิศใต้ สิ้นสุดจุดบรรจบ
ระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 73   (ซอยบ่อยไก่) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์
(ท้ายซอยสัตหีบสัตหีบสุขุมวิท 73 ซอยบ่อนไก่) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตก ขนาน
กับถนนสุขุมวิทด้านขวามือ สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอย 
เทพบูรพา 

 



 
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 73  

(ซอยบ่อนไก่) เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัต
หีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 73 (ซอยบ่อนไก่) 

8. ชุมชนเตาถ่านหมู่ 4   มีพ้ืนที่ 0.685 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 1 (ซอยโชค

ประดู่) (ซอยโชคประดู่) เป็นเส้นไปด้านทิศตะวันออก สิ้นสุด หลักเขตที่ 2 แนวแบ่ง
เขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบ กับ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

ทิศตะวันออก  เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 2 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบล  
เขตรอุดมศักดิ์ขนานกับถนนสุขุมวิท ระยะทาง 500 เมตร สิ้นสุดแนวแบ่ งเขต
ระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ซอยสัตหีบสุขุมวิท 
ที่ 27 (ซอยสันติสุข) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 27 (ซอยสันติสุข) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตกถึงจุดบรรจบ
ระหว่างถนนสุขุมวิทกับ ถนนซอยสัตหีบสุขุมวิทที่ 27  (ซอยสันติสุข) 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 27  
(ซอยสันติสุข) เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนน
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 1 (ซอยโชคประดู่) 

9. ชุมชนร่มฤด ี    มีพ้ืนที่ 0.470 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 51 (ซอยเครือ

นาวี) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง 
สัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิทที่ 51 
 (ซอยเครือนาวี)  

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 51 (ซอยเครือนาวี) เป็นเส้นไปทาง ทิศใต้ ขนานกับถนน
สุขุมวิท 500 เมตร สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยเทพบูรพา) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยเทพบูรพา ขนานกับถนน
สุขุมวิททางด้านขวามือสิ้นสุดจุดตัดถนนสุขุมวิท (แยกสัตหีบ) 

10. ชุมชนธรรมวิทยา มีพ้ืนที่ 0.036 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 6 
 ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นไปทางทิศใต้ สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่าง  
    เทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยธรรมวิทยา) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นที่ แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์
(ท้ายซอยธรรมวิทยา) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนน
เทศบาล 13 กับถนนเทศบาล 13/1 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนเทศบาล 13 กับถนนเทศบาล 13/1 เป็นเส้นไป
ทางทิศเหนือถนนเทศบาล 13 (ด้านขวามือ) สิ้นสุดหลักเขตท่ี 6 

 



11. ชุมชนหนองตะเคียนเหนือ  มีพ้ืนที่ 0.360 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดตัดถนนสุขุมวิท (แยกสัตหีบ) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออกขนานกับ

ถนนสุขุมวิทด้านขวามือ สิ้นสุดหลักเขตท่ี 5 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง 
สัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 5 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ์ เป็นเส้นไปทางทิศใต้ สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนเทศบาล 13 กับ
ถนนซอยถนนเทศบาล 6 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนเทศบาล 13 กับถนนซอยถนนเทศบาล 6 เป็น
เส้นไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนเทศบาล 11 กับถนนรอบหนอง
ตะเคียนด้านทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนเทศบาล 11 กับถนนรอบหนองตะเคียนด้านทิศ
เหนือ เป็นเส้นไปทางเหนือ สิ้นสุดจุดตัดถนนสุขุมวิท (แยกสัตหีบ) 

12. ชมุชนชายทะเล มีพ้ืนที่ 0.124 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ เริ่มต้นที่หลักเขตที่ 9 เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออกตามถนนเลียบชายทะเล  
   (ฝั่งขวามือ) สิ้นสุดหลักเขตท่ี 8 

ทิศตะวันออก เริ่มต้นที่หลัดที่ 8 เป็นเส้นไปทางทิศใต้สิ้นสุด สุดเขตเทศบาลรพยะทาง 100 เมตร  
ทิศใต ้ เริ่มต้นจากสุดเขตเทศบาล ห่างจากหลักเขตที่ 8 (100 เมตร) ขนานกับถนนเลียบ

ชายทะเล เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุด สุดเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ห่างจาก
หลักเขตที่ 9 (100เมตร) 

ทิศตะวันตก เริ่มจากสุดเขตเทศบาลห่างจากหลักเขตที่ 9 (100 เมตร) เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ
สิ้นสุดหลักเขตท่ี 9 (100 เมตร) 

13. ชุมชนสันติสุข มีพ้ืนที่ 0.430ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 27  

(ซอยสันติสุข)เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมือง
สัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 27) 

ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 27) เป็นเส้นไปทางทิศใต้สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่าง
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ซอยเขาเพชร) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์
(ซอยเขาเพชร) เป็นเส้นไปทางทิศใต้ สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนน
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 41 (ซอยเขาเพชร) 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 41  
(ซอยเขาเพชร) ขนานกับถนนสุขุมวิทด้านขวา เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดจุด
บรรจบระหว่างถนนสุขุมวิท กับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 27 (ซอยสันติสุข) 

14. ชุมชนร่วมใจ มีพ้ืนที่ 0.594 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

(ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 ซอยบ ารุงศิษย์) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันออกขนานกับ
ถนนสุขุมวิท 500 เมตร สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซอยเขาหมอน) 



ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซอยเขาหมอน)สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับ
ถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซอยเขาหมอน) 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (ซอยเขา
หมอน) (ซอยเขาหมอน) เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตกขนานกับถนนสุขุมวิท (ทางด้าน
ขวามือ) สิ้นสุดจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอย
บ ารุงศิษย์) 

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอยบ ารุง
ศิษย์) เป็นเส้นไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดแนวเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 ซอยบ ารุงศิษย์) 

15.ชุมชนมิตรอารีย์ มีพ้ืนที่ 0.312 ตารางกิดลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ อบต.พลูตาหลวงท้ายซอย 

สัตหีบสุขุมวิท 107 ก เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันออก ขนานกับถนนสุขุมวิทด้าน
ขวามือ สิ้นสุดหลักเขตท่ี 3 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ อบต.  
พลูตาหลวง 

ทิศตะวันอก เริ่มจากหลักเขตที่ 3 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ อบต.พลูตาหลวง
เป็นเส้นไปทางทิศใต้ สิ้นสุดหลักเขตที่ 4 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบ
กับ อบต.พลูตาหลวง 

ทิศใต ้ เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 4 แนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ  อบต.พลูตา
หลวง เป็นเส้นไปทางทิศตะวันตก ขนานกับถนนสุขุมวิทด้านขวามือ สิ้นสุด อบต.พลู
ตาหลวงจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับ ถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 107  

ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างถนนสุขุมวิทกับถนนซอยสัตหีบสุขุมวิท 11 (ซอยแสง
ทองเป็นเส้นไปเส้นทางทิศเหนือ สิ้นสุดแนวแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบกับ 
อบต.พลูตาหลวงท้ายซอยสัตหีบสุขุมวิท 107 ก 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
        พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ เขาและเป็นเนินติดทะเล ไม่มีล าน้ าที่ส าคัญ มีแต่ล าห้วย ไม่มีภูเขา  
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที ่มีแต่ภูเขาขนาดกลางและภูเขาขนาดเล็ก 
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

                  ในช่วงฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
        ในช่วงฤดูร้อน จะเริ่มตังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนในช่วงฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
1.4  ลักษณะของดิน  

                 พ้ืนดินเป็นดินปนทราย 
 
 
 
 
  
 



แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
  แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 เรื่อง  จัดตั้งเทศบาลต าบลสัตหีบ  อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง  
      เทศบาลเมืองสัตหีบ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 ต าบล 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต าบลสัตหีบ 8 
หมู่บ้าน (บางส่วนของหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ 8) ต าบลพูลตาหลวง 1 หมู่บ้าน (บางส่วนของหมู่ที่ 
7) มีพื้นท่ีรวม 6.22 ตารางกิโลเมตร 

       
    2.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาลเมืองสัตหีบแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 
     

เขตเลือกตั้งท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

(คน) 
1 หมู่ที่ 1 , 2 3,907 
2 หมู่ที่ 3, 4, 7,8 7,135 
3 หมู่ที่ 5, 6 และหมู่ท่ี 7 พลูตาหลวง 7,360 

รวม 18,402 
 

3. ประชากร 
     3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม 
พ.ศ. 2558 11,211 12,204 23,415 
พ.ศ. 2559 11,124 12,098 23,222 
พ.ศ. 2560 11,039 12,006 23,045 
พ.ศ. 2561 10,987 11,952 22,972 
พ.ศ. 2562 

(ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 62) 
10,976 11,953 22,929 

 

               3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
  

ช่วงอายุ 
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เด็ก (ทารก–9 ปี) 1,405 1,270 1356 1206 1263 1131 1187 1086 1068 1081 
เด็กโต (10–14 ปี) 606 575 632 590 2453 2219 2380 2172 2254 2130 
วัยรุ่น (15–19 ปี) 680 700 663 641 624 602 605 560 608 577 
ผู้ใหญ่ (20–59 ปี) 6,565 7,261 6454 7160 6411 7076 6346 7027 6308 6960 
คนชรา (60 ปี ขึ้น
ไป) 

1,908 2,368 1973 2472 2034 2569 2118 2679 2150 2726 

 
ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองสัตหีบ 
 



4.  สภาพทางสังคม   
     4.1 การศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สช. อาชีวศึกษา รวม 
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1     
ระดับก่อนประถมศึกษา      
1. จ านวนโรงเรียน  2 4   
2. จ านวนห้องเรียน 8 12 55   
3. จ านวนนักเรียน 232 411 1,688   
4. จ านวนครู  อาจารย์ 17 12 107   
ระดับประถมศึกษา      
1. จ านวนโรงเรียน  2 4   
2. จ านวนห้องเรียน  31 117   
3. จ านวนนักเรียน  1,124 4,198   
4. จ านวนครู  อาจารย์  31 215   
ระดับมัธยมศึกษา      
1. จ านวนโรงเรียน  1 4   
2. จ านวนห้องเรียน  6 52   
3. จ านวนนักเรียน  243 1,677   
4. จ านวนครู  อาจารย์  6 80   

4.2  สาธารณสุข (ข้อมูลประจ าปี 2561) 
       โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 1 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเตาถ่าน 
       1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล 

                      - แพทย์  จ านวน 1 คน 
             - พยาบาล  จ านวน 4 คน 
             - ทันตแพทย์  จ านวน 1 คน 
             - เภสัชกร  จ านวน 1 คน 

       2. ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด   (จ านวนต่อปี)   จ านวน 15,967 คน 
       3. สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

  - อุบัติเหตุ 237 ราย/ปี  คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 35,550 บาท 
  - สาเหตุอ่ืน 15,730 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 943,800 บาท 
  - ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข                         
  ทุกแห่ง 5 อันดับแรก 
 1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
 2. โรคระบบย่อยอาหาร 
 3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม 
 4. โรคระบบกล้ามเนื้อ 
 5. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
 



4.2  อาญชญากรรม 
        - จ านวนอุบตัิเหตุจากรถยนต์/รถจักรยานยนต์  จ านวน 248 ครั้ง 
        - จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรถยนต์/รถจักรยานยนต์  จ านวน 250 คน 
        - จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถยนต์/รถจักรยานยนต์    จ านวน 34 คน 

                  - ความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์ท าและจากภัยธรรมชาติ  จ านวน  99,500บาท 
                  - จ านวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และประชาชน  จ านวน 61 คด ี
 4.3 ยาเสพติด 
         - จ านวนคดีเก่ียวกับยาเสพติด 797 คดี 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
                -  มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน 
                 -  ชมรมผู้สูงอายุ 
        -  ชมรมผู้พิการ  
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ)   

มีการจัดการขนส่งมวลชน    ได้แก่  รถโดยสาร 
- ถนนรวม 277 สาย 
- สะพาน 2 แห่ง 
- สะพานลอยคนข้าม 4 แห่ง 

   5.2  การไฟฟ้า 
         จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 5,256 แห่ง/ครัวเรือน 

- พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
          - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)   จ านวน 2,000 จุด/ 
  5.3  การประปา 

- จ านวนครัวเรือนที่ใช้ประปา 5,256 แห่ง/ครัวเรือน 
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 1 แห่ง 
- น้ าประปาที่ผลิต 244,392 ลบ.ม./วัน 
- น้ าประปาที่ใช้ 206,021 ลบ.ม./วัน 
- แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา 2 แห่ง 

    5.4  โทรศัพท์  
-   โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่ 7,361 เลขหมาย 
-   โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 84 เลขหมาย 
-   จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่ 4 ชุมสาย 

 -   ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพ้ืนที่  (ครอบคลุมกระจายทั่วทุกพ้ืนที่) 
   5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-   ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 
-   สถานีวิทยุกระจายเสียง 5 สถานี  เคเบิ้ลทีวี 1 สถานี 
-   สื่อมวลชนในพื้นท่ี/หนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ 
 
 
 
 
 



6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1  การเกษตร (ไม่มี) 
    6.2  การประมง กลุ่มประมงเรือเล็ก  จ านวน 39 ราย 
    6.3  การปศุสัตว์ 

- พ้ืนที่ปศุสัตว์ 348,122 ตร.กม. 
- จ านวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์ 1,656 ครัวเรือน 
- ผลผลิตทางการปศุสัตว์ 8 ประเภท 
- มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์ 180,000 บาท/ปี 

   6.4 การบริการ 
- โรงแรม 19 แห่ง 
- ธนาคาร 10 แห่ง 
- โรงภาพยนตร์ 2 แห่ง 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 134 แห่ง 

    6.5 การท่องเที่ยว 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยว  จ านวน ๔ แห่ง 
(๑) วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออ๋ี) 
(๒) สวนสาธารณะกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) 
(๓) อ่าวดงตาล 
(๔) วิหารแก้ว  (วัดเทพประสาท เตาถ่าน)  

    6.6  การอุตสาหกรรม 
 ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 
   (๑) ท าน้ าดื่มและน้ าแข็งก้อนเล็ก 
   (๒) ผลิตซีเมนต์บล็อก 
   (๓) ท าประตู หน้าต่าง เหล็กดัด 
   (๔) กลึงและเชื่อมโลหะ 
   (๕) ซ่อมเครื่องยนต์ 
   (๖) ท าท่อไอเสียรถยนต์ 
   (๗) ท าน้ าแข็ง 
   (๘) ท าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
   (๙) ศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมรถยนต์ 
   (๑๐) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ 
   (๑๑) ปะผุเคาะพ่นสีรถยนต์ 
   (๑๒) ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
   (๑๓) ปะเปลี่ยนยางรถยนต์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๑๔) บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ 
   (๑๕) ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
   (๑๖) บริการซักอบรีด 
   (๑๗) โรงพิมพ์ 
 
 



    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- สถานธนานุบาล 1 แห่ง 
- ท่าเทียบเรือ 2 แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว ์1 แห่ง 
 

           7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 

  - วัด  จ านวน 3 แห่ง 
- ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

  - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - โบสถ์  จ านวน 1 แห่ง 
  - ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรทั้งหมด   
  - ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ หรือนิกายอื่น ร้อยละ 1 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
              7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ (เรียงตามล าดับความส าคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) 
1. ประเพณีสงกรานต์ เดือน เมษายน 

กิจกรรมโดยสังเขป ก่อพระทราย,สรงน้ าพระ,รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
2. ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน (ตามปฏิทิน) 

กิจกรรมโดยสังเขป มหรสพการแสดงต่างๆ,บูชากระทง,ประกวดนางนพมาศ 
3. ประเพณีแห่เทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม 

                          กิจกรรมโดยสังเขป แห่ขบวนเข้าพรรษา,หล่อเทียน,ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
4. ประเพณีตักบาตรเทโวออกพรรษา เดือน ตุลาคม 

กิจกรรมโดยสังเขป ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มหาง 
5. ประเพณีเทศกาลกินเจ เดือน ตุลาคม (ตามปฏิทิน) 

      7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
    การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ / EM BALL  
               7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    อาหารทะเลสด / แห้ง 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ า 
            หนอง / บึง  จ านวน 1 แห่ง    

  -  หนองตะเคียน เนื้อที่ 241 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ าประมาณ  912,450 ลบ.ม. 
             คลอง / ล าธาร / หว้ย  จ านวน 2 แห่ง   
    -  คลองสัตหีบ(ยายจู) 
   -   คลองเตาถ่าน 

     8.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ทะเล  ป่าชายเลน 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกัน น าไปสู่เป้าหมาย บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

- การรักษาความสงบภายในประเทศ 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
- การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุมคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
- การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
- การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

- การเกษตรสร้างมูลค่า 
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
- โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
- พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
- การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
- การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
- การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 
 



4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 -      สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 -      สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 -      สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
-      พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
-      พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-      ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

  5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
       -      สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
       -      สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
       -      สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
       -      พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
       -      พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม 
       -      ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

- ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

- ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน       
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

- ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 

- ภาครัฐมีความทันสมัย 
- ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
- กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564)  ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ก าหนดภายในระยะเวลา 5  ปี 



แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
    1.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง  
          ประสงค ์
    1.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
    1.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    1.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
    1.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน 
          สุขภาพ 
    1.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
    1.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    2.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการ 
          ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
    2.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้         
          ครอบคลุมและท่ัวถึง  
    2.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน         
          รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ     
          จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

    3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
    ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

    4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    4.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน  
          และเป็นธรรม  
    4.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
    4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
    4.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ  
          เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    4.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต 
    4.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ                  
          และสิ่งแวดล้อม 
    4.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 



    5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
    5.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
    5.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัย  
          คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
    5.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร  
          ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
    5.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ 
          อธิปไตยในเขตทางทะเล 
    5.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง แผนงาน 
          ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

    6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล                     
        ในสังคมไทย  

    6.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส  
          ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
    6.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง  
          ภาครัฐ  
    6.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
    6.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    6.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ  
          ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
    7.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
    7.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
    7.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    7.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
    7.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    7.๖ การพัฒนาระบบน้ าประปา 

    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    8.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ  
          เชิงสังคม 
    8.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย 
    8.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

     



9. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
    9.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
    9.๒ การพัฒนาเมือง 
    9.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

    10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
    10.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่  
             ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
    10.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ  
             ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ 
             ภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
    10.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด  
             เด่นในภูมิภาค 
    10.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
    10.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง  
            ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
    10.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
    10.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
    10.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
    10.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
    10.๑๐ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
วิสัยทัศน์ 

“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ   
สิ่งแวดล้อมและชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่ เศรษฐกิจโลก” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยองให้เป็น

ฐานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัย

และเป็นสากลเพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ 
เพ่ือการส่งออก 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความ
สมดุลต่อระบบนิเวศ 

1.4  แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 
วิสัยทัศน์  :  เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน 
จังหวัดชลบุรี มีประเด็นการพัฒนาประกอบไปด้วยท้ังหมด 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1   ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2   ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3   เสรมิสร้างนวัตกรรมสู่เกษตรปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4   พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรม

ที่น่าอยู่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5   พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6   บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม 
 

1.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
วิสัยทัศน์ 

“ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
          2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
          5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ /ฟ้ืนฟสูิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
          6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          7. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 



1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอสัตหีบ 
       แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  มีองค์ประกอบดังนี้ 
       วิสัยทัศน์อ าเภอ   “เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  

   ปราศจากมลภาวะ  แหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
   และสังคมอยู่เป็นสุข” 

        พันธกิจ   
 1. เมืองน่าอยู่ = พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ า เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง  
              เศรษฐกิจและสังคม 
 2. สังคมแห่งการเรียนรู้ = ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่าน ICT แหล่งเรียนรู้ที่ดีมีการถ่ายทอดความรู้ 
              และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในชุมชน/ทุกภาคส่วนท าให้เกิดความรู้เป็นเครื่องมือการเลือกและ  

ตัดสินใจในการแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างเหมาะสม 
3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ = ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
4. แหล่งผลิตสินค้า = พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าประมง เพ่ือให้มี

คุณภาพมาตรฐาน 
5. คุณภาพชีวิต = พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการบริหารจัดการสังคมให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
6. สังคมเป็นสุข = ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยใน

สังคม 
       เป้าประสงค์รวม 
 1. จัดท าระบบผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงในเขตอ าเภอสัตหีบ 
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพ 
 3. สังคมมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
    2.1  วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสัตหีบ  

“เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพ คือ สะอาด สงบ  สง่างาม                         
มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่น และเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองสัตหีบ  ให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน” 

 
 



    2.2  ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
3. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

  4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        5. การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

และการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2.3 เป้าประสงค์   

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
         3. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีได้คุณภาพมีมาตรฐาน 
         4. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและผู้รับบริการพึงพอใจ 
   2.4 ตัวช้ีวัด 
        ๑.  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
            1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.2 จัดระบบผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพภูมิทัศน์ของเมือง 

-  ร้อยละของการคมนาคม 
          -  ร้อยละของการระบายน้ า 
          -  ร้อยละของผู้ใช้บริการไฟฟ้า 
          -  ร้อยละของความปลอดภัยในการเดินทาง 
         -  ร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                   -  ร้อยละของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 

๒.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อมท้ังบนบกและในทะเลแบบบูรณาการ 

     2.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
            -  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
           -  ร้อยละของชุมชนได้รับบริการ 
            -  ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
            -  ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
            -  ร้อยละของผู้ที่ได้รับสวัสดิการ 
            -  จ านวนครั้งที่ให้การสนับสนุน 
            -  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ 

           -  ร้อยละของผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ 
           -  ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



           -  ร้อยละของการเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพถูกสุขอนามัย 
           -  ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่มีการรักษาความสะอาดเพ่ิมขึ้น 
           -  ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ 
           -  ร้อยละของเด็กที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
           -  ร้อยละของประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

๓.  พัฒนาระบบการให้บริการ  แบบครบวงจร  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
      3.1 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และผู้รับบริการพึงพอใจ 

-  ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนา 
          -  ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
          -  ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร 
          -  ร้อยละของการประชาสัมพันธ์ 
          -  ร้อยละของการจัดเก็บภาษี 
          -  ร้อยละของการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
          -  ร้อยละของการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

2.5  ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

๑.  เสริมสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

  1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.2 จัดระบบผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ    

         สภาพภูมิทัศน์ของเมือง 

         - ร้อยละของการคมนาคม 

         - ร้อยละของการระบายน้ า 

         - ร้อยละของผู้ใช้บริการไฟฟ้า 

         - ร้อยละของความปลอดภัยในการเดินทาง 

         - ร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

         -  ร้อยละของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
 

๒.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบก
และในทะเลแบบบูรณาการ 
     2.1 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
         - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
         - ร้อยละของชุมชนได้รับบริการ 
         - ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
         - ร้อยละของผู้ที่ได้รับสวัสดิการ 
         - จ านวนครั้งที่ให้การสนับสนุน 
         - ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         - ร้อยละของการเก็บขยะอย่างมี 

 ประสิทธิภาพถูกสุขอนามัย 
         - ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีมีการรักษา    

 ความสะอาดเพ่ิมข้ึน 
         - ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลที่ 

 ถูกสุขลักษณะ 
         - รอ้ยละของเด็กท่ีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
         - ร้อยละของประชาชนได้ร่วมสืบสาน 

 ประเพณีวัฒนธรรม 
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๓.  พัฒนาระบบการให้บริการ  แบบครบวงจร  ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
    3.1 ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
และผู้รับบริการพึงพอใจ 
        -  ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนา 
        -  ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
        -  ร้อยละของการพัฒนาบุคลากร 
        -  ร้อยละของการประชาสัมพันธ์ 
        -  ร้อยละของการจัดเก็บภาษี 
        -  ร้อยละของการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
        -  ร้อยละของการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 

  และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 

 

 
 
 
 

97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

 

 
 
 
 

98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 

 

 
 
 
 

99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

 

 
 
 
 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
   



 2.6  กลยุทธ์(แนวทางการพัฒนา)  
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางเท้า รางระบายน้ า สะพาน เขื่อนและท่าเทียบเรือ 
๒. ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และสัญญาณไฟจราจร 
๓. การพัฒนาการใช้ที่ดิน 
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง 
๕. การบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
๖. การรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค 
๗. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๘. ส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
๙. สนับสนุนการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม 
๑๐. ศึกษาออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑๑. การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน 
๑๒. การป้องกัน ฟื้นฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 

  ๑3.ลดภาวะมลพิษ และการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนทั้งบนบกและในทะเล 
  ๑4.การจัดระบบประมง สร้างความม่ันคงด้านอาหาร และส่งเสริมการด ารงชีพ 
  ๑5.บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
  ๑6.การพัฒนาการจัดการศึกษา 
  ๑7.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 
  ๑8.การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ๑9.การส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา   
  ๒๐.การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบการบริหาร 
       เป็นความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  21.การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของเทศบาล 
  ๒2.การพัฒนาบุคลากร 
  ๒3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒4.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
  ๒5.การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
  ๒6.การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

    2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 - ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 - ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
 - ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
 - ภารกิจของเทศบาลเมืองสัตหีบมีอยู่มากตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
 - ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 
 - ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 



          - ล าดับความส าคัญของการพัฒนาโครงการในท้องถิ่น 
 - ทรัพยากรมีจ ากัด 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี, ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   
                    สาธารณูปการ และโครงสร้าง  
                    พ้ืนฐาน 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2 และ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยทุธศาสตร์ที่ 4 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ 
                    ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3   
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยทุธศาสตร์ที่ 5 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 5  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการจัดการ 
                    ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                    สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
                    ชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 
- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยทุธศาสตร์ที่ 6  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 3   
 



 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   
                    และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
                     

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยทุธศาสตร์ที่ 2 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่  2    
  และยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหาร  
                     ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบ 
                     กฎหมาย และการมีส่วนร่วมใน          
                     การบริหารงานและการบริการ 
                     ประชาชนทีม่ีคุณภามาตรฐาน  
 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 6 
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 
- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยทุธศาสตร์ที่ 5 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6  
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่  2    
 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ  Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 
จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 -  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท าเล 
    ที่ตั้งเหมาะสมเอื้อต่อการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใน 
    อ่าวดงตาล มีเกาะหลายเกาะก าบังคลื่นลม ท าให้ 
    ปลอดภัยจากมรสุม 
 - เป็นเมืองที่มีประชากรทหารเรือมาก  เป็นที่ตั้ง  
   หน่วยงานหลักของกองทัพเรือ ท าให้มีความมั่นคง 
   และความปลอดภัยสูง 
 - ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)  ที่เกิดจากการเก็บภาษี 
   โรงเรือน สรรพากร สรรพสามิต สูงขึ้น 
 - เป็นพ้ืนที่ประทับแรม  และเส้นทางที่พระบรมวงศานุวงศ์ 
   เสด็จผ่านอยู่เป็นประจ า ท าให้บ้านเมืองมีความ 
   เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 - ไม่มีปัญหามลภาวะ มลพิษและสิ่งแวดล้อมจาก  
   โรงงาน  และสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 - ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองพัทยา  ซึ่งเป็นสถานท่องเที่ยว 
   ระดับโลก  ส่งผลให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ดีขึ้น 
 - เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ มีวัดหลวงปู่อ๋ีที่เป็นที่ 
   เคารพศรัทธา มีพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้า       
   บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
    กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา 
 
โอกาส ( Opportunities) 
 - นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด  
   (โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก) 
 - ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงอนุรักษ์ 
 - การร่วมมือระหว่างหน่วยงานกองทัพเรือ และ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ 
 

 - ขาดแคลนแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าต้นทุน 
 - ขาดสถานที่ทิ้งและก าจัดขยะ  
 - ขาดการพัฒนาตามผังเมืองรวม 
- ประชากรแฝงสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 - อยู่ในเขตความปลอดภัยทางราชการทหารมี 
   ข้อจ ากัดในการก่อสร้างอาคารและการท าธุรกิจ 
 - เอกสารสิทธิ์ในที่ดินอยู่ในเงื่อนไข ระเบียบ   
   กฎหมายของทางราชการกองทัพเรือ 
   ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่ดิน 
- กิจการไฟฟ้าอยู่ในความดูแลและควบคุมของ 
  ทางราชการกองทัพเรือ เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภัยคุกคาม ( Threats ) 
 - การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว 
 - ปัญหายาเสพติดของผู้เสพ 
 - ปัญหาการแข่งขันกันท าธุรกิจระหว่างหน่วยงาน 
   ภาครัฐบางหน่วยงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
-  การกัดเซาะชายฝั่งของน้ าทะเลตามธรรมชาติ 

 

 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     (1)  นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด(โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก) 
     (2)  ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     (3)  การร่วมมือระหว่างหน่วยงานกองทัพเรือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการ 

               ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ 
     (4)  การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว 
     (5)  ปัญหายาเสพติดของผู้เสพ 
     (6)  ปัญหาการแข่งขันกันท าธุรกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน 
           กับประชาชนในพื้นท่ี 
     (7)  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งน้ าทะเลตามธรรมชาติ  
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

 



หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและ
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงาน

บริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบจ.
และสังคม จังหวัด

ชลบุรี

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  รณรงค์ป้องกัน บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลฯ
และต่อต้านยาเสพติด

บริการชุมชน แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
และสังคม ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
และสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ด้านอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาลฯ
กองสวัสดิการสังคม

3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ ส านักปลัดเทศบาลฯ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการ ภายใน
ชายฝ่ังแบบบูรณาการ บริการชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม

และสังคม ของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม
4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลฯ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
บริการชุมชน แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
และสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

ส่วนท่ี 3 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ



หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาลฯ
ด้านระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วม กองวิชาการและ
ในการบริหารงานและการบริการ แผนงาน
ประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน กองคลัง

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ ส านักปลัดเทศบาลฯ
ภายใน

บริการชุมชน แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
และสังคม

บริการชุมชน แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน ส่ิงแวดล้อม

บริการชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
และสังคม

บริการชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
และสังคม ของชุมชน

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ กองช่าง
การโยธา

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 2 3,550,000 1 50,000 0 0 1 50,000 0 0 4 3,650,000
1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 33 77,227,000 49 63,209,200 56 107,332,100 23 73,679,900 33 176,645,800 194 498,094,000

รวม 35 80,777,000 50 63,259,200 56 107,332,100 24 73,729,900 33 176,645,800 198 501,744,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 280,000 3 280,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 15 1,370,000
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข 21 3,280,000 23 3,380,000 22 3,180,000 22 3,180,000 22 3,180,000 110 16,200,000
2.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 6 1,430,000 6 1,430,000 6 1,530,000 6 1,530,000 6 1,530,000 30 7,450,000
2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 4 460,000 3 430,000 3 530,000 3 530,000 3 530,000 16 2,480,000
2.5 แผนงำนงบกลำง 4 23,061,200 4 23,310,000 4 23,640,000 4 23,640,000 4 23,640,000 20 117,291,200

รวม 38 28,511,200 39 28,830,000 38 29,150,000 38 29,150,000 38 29,150,000 191 144,791,200 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
3.1 แผนงำนรักษำควำมสงบ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
3.3 แผนงำนเคหะชุมชน 8 20,950,000 8 20,950,000 9 5,630,000 9 5,630,000 9 5,630,000 43 58,790,000

รวม 10 21,150,000 10 21,150,000 11 5,830,000 11 5,830,000 11 5,830,000 53 59,790,000 

ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 430,000 4 580,000 6 780,000 6 780,000 6 780,000 25 3,350,000
4.2 แผนงำนกำรศึกษำ 6 12,345,037 10 13,220,217 11 13,327,717 11 13,327,717 11 13,327,717 49 65,548,405
4.3 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม 11 3,280,000 13 3,730,000 14 4,134,000 13 4,030,000 13 4,030,000 64 19,204,000
     และนันทนำกำร
4.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 1 100,000 1 100,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 800,000

รวม 21 16,155,037 28 17,630,217 32 18,441,717 31 18,337,717 31 18,337,717 143 88,902,405 
5)ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 12 1,285,000 14 1,885,000 14 1,935,000 14 1,935,000 13 1,535,000 67 8,575,000
5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบ 7 910,000 5 710,000 8 1,030,000 8 1,030,000 8 1,030,000 36 4,710,000
5.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง 3 550,000 3 550,000 3 550,000 3 550,000 3 550,000 15 2,750,000

รวม 22 2,745,000 22 3,145,000 25 3,515,000 25 3,515,000 24 3,115,000 118 16,035,000 
รวมท้ังส้ิน 126 149,338,237 149 134,014,417 162 164,268,817 129 130,562,617 137 233,078,517 703 811,262,605 

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



 
 

 
 

 
แบบ ผ.02 

โครงการพัฒนา 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการส่งเสริมการ  -  เพ่ือสนองนโยบายการ  -  จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ  - ประชาชนในพ้ืนท่ี กอง

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ถ่ายโอนภารกิจ ของคณะ ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต ของการ สัตหีบและนักท่องเท่ียว วิชาการ

เมืองสัตหีบ กรรมการการกระจายอ านาจ เทศบาลเมืองสัตหีบ  เช่น ส่งเสริม ได้รับรู้ถึงสถานท่ีท่อง

 - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ การประชาสัมพันธ์,การจัด การ เท่ียวท่ีส าคัญในสัตหีบ 

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมือง ท าแผนการท่องเท่ียว,การจัด ท่องเท่ียว  - มีนักท่องเท่ียวให้

สัตหีบ อบรมเก่ียวกับการท่องเท่ียว ในเขต ความสนใจมาเท่ียวชม

 -  จัดท าคู่มือการท่องเท่ียว พ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึนประมาณ

จดหมายข่าว รายไตรมาส ร้อยละ 50

2 โครงการติดต้ังป้าย  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 3,500,000 - - - - ร้อยละ  - ประชาชนได้รับรู้ กอง

ประชาสัมพันธ์ LED Full ข่าวสารของเทศบาลให้ LED Full Color Outdoor ของการ ข้อมูลข่าวสารของ วิชาการ

Color Outdoor บริเวณ ประชาชนทราบ ขนาด 5.0 x 8.0 ม. หรือมี รับทราบ เทศบาล

ถนนเทศบาล 10 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม. ข้อมูล

จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง ข่าวสาร

ณ บริเวณถนนเทศบาล 10 ของ

ประชาชน

รวม 2  โครงการ - - ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.oo ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ี กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้  - ๑o.oo ม. ยาว ของ สามารถรองรับการ
คอนกรีตบริเวณถนน ในการคมนาคมได้อย่าง ๑๘๕o.๐๐ม.หนา ๐.o๕ ม. การ คมนาคมในเขตเทศบาล
เทศบาล 11 สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่ คมนาคม ร้อยละ 40

น้อยกว่า ๑,745.oo ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบก าหนด

๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - วางท่อส่ีเหล่ียม ค.ส.ล. 7,730,000 - - - - ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีมีการ กองช่าง
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เทศบาลและใกล้เคียง ได้มี ขนาด 1.50x1.50 ม. การ คมนาคมได้อย่างสะดวก (จังหวัด
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ถนนส าหรับใช้ในการ และซ่อมแซมผิวจราจรกว้าง คมนาคม รวดเร็ว และมีระบบ ชลบุรี)
ซอยเขาเพชรแยกขวา คมนาคม ได้อย่างสะดวก 2.00 ม. ยาว 285.00 ม. ระบายน้ าท่ีดี
(เช่ือมซอยสมุทรล้อมถึง รวดเร็ว ปลอดภัย และมี  หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา) ระบบระบายน้ าท่ีดี ไม่น้อยกว่า 502.14 ตร.ม.
พร้อมดาดคลอง ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

 

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ ปรับปรุงถนนและระบบ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต   - วางท่อ Ø ๑.๐๐ ม. 3,256,000 -  -  -  - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

ระบายน้ า บริเวณศูนย์ซ่อม เทศบาลและใกล้เคียง ได้มี  ยาว ๑๒๘.๐๐ม.ขุดลอกท่อ การ เทศบาลและใกล้เคียง 
บ ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ ถนนส าหรับใช้ในการ Ø 0.80 ม. เดิม คมนาคม ได้มีระบบระบายน้ าท่ีดี

คมนาคม ได้อย่างสะดวก พร้อมซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  - ประชาชนในเขต
รวดเร็ว ปลอดภัย และมี กว้าง ๑๐.๐๐ม. เทศบาลและใกล้เคียง
ระบบระบายน้ าท่ีดี ยาว๑๒๘.๐๐ ม.หนา ได้มี รางระบายน้ า
 - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนิน ส าหรับระบายน้ าได้
เทศบาลและใกล้เคียง ได้มี การไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐.๐๐ เพียงพอและแก้ไข
ระบบระบายน้ าท่ีเพียงพอ ตร.ม. ปัญหาน้ าท่วมขัง
และมาตรฐาน  -  รางระบายน้ า ค.ส.ล.  - ประชาชนในเขต
 - เพ่ือให้เทศบาลได้มีถนน  กว้าง0.60 ม. ยาว เทศบาลและใกล้เคียง
ส าหรับใช้ในการคมนาคม 34.00 ม. และ 78.00 ม. ได้มี ลานจอดรถส าหรับ
และจอดรถบรรทุกขยะและ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รถบรรทุกและป้องกัน
อ่ืนๆ  - ซ่อมแซมผิวจราจรถนน วัชพืชปกคลุมบริเวณ

ค.ส.ล. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สถานท่ีจอดรถ
 316.00 ตร.ม. หนา 
 0.15  ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสัตหีบก าหนด

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุม  - เพ่ือให้เทศบาลมีสถานท่ี หลังคาคลุม กว้าง 12.00- ๗๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

และลานจอดรถบรรทุก เก็บรถบรรทุกต่างๆ และเป็น 15.00 ม. ยาว 13.00- การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง
บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุง การยืดอายุการใช้งานรถยนต์ 18.00 ม.โครงหลังคา เคร่ืองมือ ได้มีสถานท่ีจอดรถ
เทศบาลเมืองสัตหีบ ให้อยู่ในสภาพคงทนจากแดด Metal Sheet และลาน เคร่ืองใช้

และฝน จอดรถ และ
 - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ค.ส.ล.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สถานท่ี
เทศบาลและใกล้เคียงได้มี 273.00 ตร.ม.รายละเอียด ปฏิบัติงาน
ระบบระบายน้ าท่ีเพียงพอ ตามแบบแปลนเทศบาล
และได้มาตรฐาน เมืองสัตหีบก าหนด
 - เพ่ือให้เทศบาลได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
และจอดรถบรรทุกขยะและ
อ่ืนๆ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕ ก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม  - เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม  - 600,000 -  - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณ ศูนย์ซ่อมบ ารุง และประชาชนในเขตเทศบาล ขนาดตามรายละเอียด การใช้ เทศบาลและใกล้เคียง
เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีห้องน้ า ห้องส้วมท่ี แบบแปลนเทศบาลเมือง ประโยชน์ ได้มีห้องน้ า ห้องส้วมท่ี

สะอาด ถูกสุขอนามัย สัตหีบก าหนด ท่ีดิน ดี มีประสิทธิภาพ ใน
การด าเนินกิจกรรม

๖ ปรับปรุงถนนและเพ่ิม  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ขนาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ๘๕๐,๐๐๐  -  - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีมีการ กองช่าง
ประสิทธิภาพการระบายน้ า เทศบาลและใกล้เคียง ได้มี กว้าง 7.20 - 7.50 ม. ของการ คมนาคมได้อย่าง
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ถนนส าหรับใช้ในการ ยาว 43.00 ม.  ช้ันยาง ระบายน้ า สะดวก รวดเร็ว และ
97 หมู่บ้านเอกธานี คมนาคม ได้อย่างสะดวก หนา 0.05 ม. รางระบาย มีระบบระบายน้ าท่ีดี

รวดเร็ว ปลอดภัย และมี น้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด
ระบบระบายน้ าท่ีดี ตะแกรงเหล็กกว้าง0.60 ม.

ลึก0.60 ม.ยาว 79.50 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ก าหนด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ ปรับปรุงซ่อมแซมผนังก้ัน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ซ่อมแซมผนังก้ันคลอง ๕๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

คลองดาดคลองและขุดลอก เทศบาล มีระบบระบายน้ า (ดาดคลอง) ยาว 90.00 ม. การ เทศบาลและใกล้เคียง (กรมป้องกัน
คลองสาธารณประโยชน์ ท่ีดีเพียงพอ มีมาตรฐานและ สูงเฉล่ีย 3.50 ม.ราย ระบายน้ า ได้มีระบบระบายน้ าท่ีดี และบรรเทา
บริเวณคลอง กม. 5 ป้องกันริมตล่ิงพัง ละเอียดตามแบบแปลน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง สาธารณภัย)

เทศบาลเมืองสัตหีบก าหนด

๘ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้อง  - เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ี  - ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน ๒๐,๒๐๐,๐๐๐ - - - - ระดับ  - ชายหาดมีระบบป้อง กองช่าง
กันการกัดเซาะชายฝ่ัง สวยงามของชายหาดเทศบาล การกัดเซาะชายฝ่ังตามแบบ ความ กันการกัดเซาะชายหาด ขอรับการ
เทศบาลเมืองสัตหีบ เมืองสัตหีบเพ่ือการท่องเท่ียว ของส านักงานโยธาธิการและ ส าเร็จ ได้ถูกต้องและเหมาะสม อุดหนุน

 - เพ่ือด ารงรักษาสภาพ ผังเมือง จ.ชลบุรี ระยะท่ี 2 ของการ กับพ้ืนท่ี จากส านัก
ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟู จากแนวเขตเทศบาลติด อนุรักษ์  - ชายหาดได้รับการ งาน
ระบบนิเวศน์ชายฝ่ังทะเลและ ทิศตะวันออก (การไฟฟ้า ทรัพยากร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้เป็น โยธาธิการ
รักษาสภาพวิถีชีวิตของชุมชน สัตหีบ) ถึงศาลาอเนก ธรรมชาติ ชายหาดท่องเท่ียว และผัง
ชายฝ่ังทะเล ท่ีอยู่อาศัย และ ประสงค์ริมชายหาดสัตหีบ และ  - ชายหาดด ารงรักษา เมืองชลบุรี
ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง ทางทิศตะวันตก เป็น ส่ิงแวด สภาพทรัพยากร
ด้ังเดิม ระยะทาง247 เมตร ล้อม ธรรมชาติ ฟ้ืนฟูระบบ
 - เพ่ือท าให้เกิดการทรัพยากร นิเวศน์ ชายฝ่ังทะเลและ
ธรรมชาติชายฝ่ังท่ีสวยงาม รักษาสภาพวิถีชีวิตของ
และอุดมสมบูรณ์ไม่ให้เกิด ชายฝ่ังชุมชน ทะเล ท่ี
ความเสียหายจากภัย อยู่อาศัย และประกอบ
ธรรมชาติ อาชีพประมงชายฝ่ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙ ปรับปรุงสนามฟุตบอล  - เพ่ือ ให้ประชาชนในเขต  - ปรับปรุงสนามฟุตบอล 300,000  -  -  -  - ร้อยละของ  -มีสนามกีฬา ฟุตบอล กองช่าง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบ เทศบาลและข้าราชการ เดิม มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การใช้ ท่ีมีมาตรฐาน สร้าง กองการ
ประปาบริเวณสนามฟุตบอล ทหารเรือได้มีสถานท่ีส าหรับ  ระบบประปาตามแบบ ประโยชน์ ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ศึกษา
ฐานทัพเรือสัตหีบ ออกก าลังกายเล่นกีฬา ใช้ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ท่ีดิน

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
สร้างความสามัคคีในชุมชน

๑๐ ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละของ  -  ประชาชนในเขต กองช่าง
พร้อมฝาปิด บริเวณซอย เทศบาลและใกล้เคียงได้มี 0.60  ม.สูง  0.60  ม.  การระบาย เทศบาลและใกล้เคียง
หมู่บ้านสามัคคี 23 ระบบระบายน้ าท่ีเพียงพอ ยาว  150.00 ม. พร้อม น้ า ได้มีระบบระบายน้ า

และมาตรฐาน ฝาตะแกรงเหล็กรายละเอียด ส าหรับระบายน้ าได้
ตามแบบแปลนเทศบาล เพียงพอและแก้ไข
เมืองสัตหีบ ปัญหาน้ าท่วมขัง  

11 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ก่อสร้างรางระบายน้ า 500,000 - - - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
บริเวณถนนรอบ เทศบาลได้มีระบบระบายน้ า กว้าง 0.60 ม. ยาว ของการ คมนาคมได้อย่าง
หนองตะเคียน ต.สัตหีบ ท่ีดี เพียงพอมีมาตรฐาน และ  100.00 ม. ลึก 0.60 ม. ระบายน้ า สะดวก รวดเร็ว  และ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีถนนส าหรับใช้ในการ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก มีระบบระบายน้ าท่ีดี

คมนาคมได้อย่างสะดวก รายละเอียดตามแบบแปลน
รวดเร็ว เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - ๖๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณปากซอยสัตหีบสุขุมวิท อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ Ø 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก ของ เทศบาลและใกล้เคียง
99ก ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว ยาว 33.00 เมตร  บ่อพัก การ ได้มีระบบระบายน้ า
จ.ชลบุรี ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 4 บ่อ พร้อมซ่อมแซม ระบาย ส าหรับระบายน้ า

ผิวจราจรหลังท่อ น้ า ได้เพียงพอ และ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

13 ก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณ  - เพ่ือป้องกันการพังทลาย  - ก าแพงกันดินสูง 1.50 ม. ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ  - ประชาชนมีความ กองช่าง
ศูนย์ซ่อมบ ารุงเทศบาลเมือง และกันการทรุดตัวของ ยาว 36.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี ของ ปลอดภัยในการใช้
สัตหีบ อาคารอเนกประสงค์ ด าเนินการไม่น้อยกว่า การ อาคารอเนกประสงค์

เทศบาลเมืองสัตหีบ 54.00ตร.ม. ตามแบบ ใช้ประ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ โยชน์

14 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 749,000  -  -  - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางการ กองช่าง
บริเวณถนนเทศบาล 10 อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ของการ คมนาคมได้อย่าง
เทศบาลเมืองสัตหีบ ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว ค.ส.ล. 34 บ่อ ความยาว คมนาคม สะดวก รวดเร็ว และมี

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง รวม 70..00 ม. พร้อม ระบบระบายน้ าท่ีดี
ซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อ 
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  - เพ่ือให้ระบบประปาถัง  - ถังเก็บน้ า ค.ส.ล.  - 400,000  -  -  - ร้อยละของ  - รบบประปาถัง กองช่าง

บริเวณประปาถังแชมเปญ แชมเปญมีสถานท่ีพักน้ า ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว การใช้น้ า แชมเปญศูนย์ซ่อม
ศูนย์ซ่อมบ ารุงเทศบาล ส ารองใช้ 3.00 ม. สูง 2.00 ม. บ ารุง มีถังน้ าส าหรับ
เมืองสัตหีบ  - เพ่ือยืดอายุการใช้งาน (ฝังใต้ดิน) พร้อมติดต้ังป้ัม เก็บพักน้ าก่อนท่ีจะ

ระบบประปาไม่ให้ป้ัมน้ าใช้ มอเตอร์ชนิดหอยโข่ง ขนาด ดูดข้ึนหอถัง
งานมากเกินไป 3 น้ิว ลด 2 น้ิว ตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

๑๖ ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน  - เพ่ือซ่อมแซมอาคารบริเวณ ซ่อมแซมหลังคา ค.ส.ล. ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละ อาคารเทศบาลเมือง กองช่าง
บริเวณดาดฟ้าทางข้ึน ช่วงหลังคาช้ัน 3 ให้ใช้งานได้ กว้าง3.00 ม.ยาว 7.00ม. ของ สัตหีบดาดฟ้าทางข้ึน
กองวิชาการและแผนงาน ปกติ หรือมีพ้ืนท่ี 21.00 ตร.ม. การ กองวิชาการ ได้มีการ
เทศบาลเมืองสัตหีบ  - มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ตามแบบแปลนเทศบาล ใช้ประ บูรณะซ่อมแซม 

เมืองสัตหีบ โยชน์ ให้ปลอดภัยและ
สวยงาม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 ติดต้ังหลังคา Metal Sheet  - เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ติดต้ังหลังคา Metal Sheet ๑๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพมี กองช่าง

และก่อสร้างถนนทางเข้า อาคารฝึกอาชีพ ได้มีหลังคา พ้ืนท่ี 42.00 ตร.ม. ของ หลังคาคลุมรอบ ๆ 
อาคารฯบริเวณอาคาร  คลุมกันแดดและฝน บริเวณ พร้อมรางน้ าฝน ก่อสร้าง การ อาคารท่ีมาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอาชีพหลังธนาคาร รอบอาคาร ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ใช้ประ ปลอดภัย
กสิกรไทยเทศบาลเมืองสัตหีบ  - ป้องกันรอบบอาคารไม่ให้  - 3.00 ม. ยาว 16.00 ม. โยชน์

มีน้ าท่วมขัง หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ท่ีดิน
33.00 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

๑๘ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟ LED ขนาด ๓๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ  - ประชาชนในเทศบาล กองช่าง
 LED ขนาด 100 วัตต์ ไฟฟ้า,แสงสว่าง บริเวณถนน 100 Watt ก่ิงโคมไฟถนน ของการ เมืองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
บริเวณถนนเทศบาล 8 เทศบาล 8 (ถนนควินนิน) Ø 1 1/2 " ยาวไม่น้อยกว่า พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้รถ ใช้ถนน
(ถนนควินนิน) ให้มีความสว่างมากข้ึน 3.00 ม. หนา 3 มม. ระบบ ในเขตเทศบาลได้รับ
เทศบาลเมืองสัตหีบ  -ประหยัดค่าไฟฟ้าลดค่าใช้จ่าย พร้อมขาจับก่ิงโคมชุบ ไฟฟ้า ความสะดวก สบายและ

ของเทศบาลเมืองสัตหีบ กัลวาไนท์ชนิดปรับได้ ติดต้ัง ปลอดภัย
ยึดกับเสาของการไฟฟ้าฯ 
ตู้ควบคุมเปิด - ปิดจ านวน 
1 ชุด พร้อมติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้า1 Phase ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๙ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดย ๘๙,๐๐๐ - - - - ร้อยละ  - ประชาชนในเทศบาล กองช่าง

ก่ิงคู่ บริเวณเกาะกลางถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนน การเปล่ียนอุปกรณ์เดิม ของการ เมืองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
หน้าไปรษณีย์สัตหีบถนน เทศบาล 10 (ถนนเลียบชาย เปล่ียนสายไฟเป็นชนิดใช้ พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้รถ ใช้ถนน
เทศบาล 10 (ถนนเลียบ ทะเล) ให้มีความสว่างมากข้ึน ภายนอก (กันน้ า) ตู้ควบคุม ระบบ ได้รับความสะดวก 
ชายทะเล) เทศบาลเมือง  - เพ่ือความปลอดภัยในการ เปิด - ปิด จ านวน 1 ชุด ไฟฟ้า สบายและปลอดภัย
สัตหีบ ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม ตามแบบแปลนเทศบาล

ทัศนียภาพในการมอง เมืองสัตหีบ

๒๐ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ โคม Flood Light 400 ๗๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ได้มีป้ายประชาสัมพันธ์ กองช่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณป้าย Watt ขายึดโคม Ø 1 1/2" ของการ ท่ีมาตรฐาน และเพ่ิม
แยกเตาถ่าน เทศบาลเมือง ประชาสัมพันธ์ แยกเตาถ่าน ยาว 2.50 ม. ตู้ควบคุม พัฒนา ทัศนีภาพในการมอง
สัตหีบ ให้มีความสว่างมากข้ึน เปิด - ปิด พร้อมติดต้ัง ระบบ ข่าวสารในป้ายยาม

 - เพ่ิมศักยภาพในการ มิเตอร์ไฟฟ้า 1 Phase ตาม ไฟฟ้า ค่ าคืน
มองป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ แบบแปลนเทศบาลเมือง
มองชัดข้ึนในยามกลางคืน สัตหีบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๑ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด  - เพ่ือเป็นการเพ่ิม ติดต้ังโคมไฟหลอดโซเดียม ๑๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ประชาชนในเขต กองช่าง

ก่ิงคู่ บริเวณแยกเตาถ่าน ประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง 250 Watt พร้อมอุปกรณ์ ของการ เทศบาลและใกล้เคียง
 เทศบาลเมืองสัตหีบ บริเวณแยกสัตหีบให้ดีข้ึน  ตู้ควบคุม เปิด - ปิด 1 ชุด พัฒนา  ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

 - ป้องกันอุบัติเหตุในการใช้ ตามแบบแปลนเทศบาล ระบบ ถนนในเขตเทศบาลได้
ยานพาหนะสัญจร เมืองสัตหีบ ไฟฟ้า รับความสะดวกสบาย

และปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการติดต้ังโคมไฟถนน  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ  - ติดต้ังโคมไฟแบบโคม  - 495,000  -  - - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

แบบโคม LED ขนาด 50 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน LED ขนาด 50 วัตต์ การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง
วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 3 เทศบาล 3  มาตรฐาน IEC 60529 ระบบ  ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ  IP 65 จ านวน 28 โคม ไฟฟ้า ถนนในเขตเทศบาลได้
ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม  - ก่ิงโคมไฟถนนใช้ท่อ รับความสะดวกสบาย
ทัศนียภาพในการมองเห็น เหล็กชุบกัลวาไนซ์ ขนาด และปลอดภัย

 Ø 1 - 1/2 น้ิว ความยาว
ไม่น้อยกว่า 2.50 ม. 
ความหนาไม่น้อยกว่า 
3.00 ม.พร้อมขาจับก่ิงโคม
ชุบกัลวาไนซ์ชนิดปรับได้ 
รุ่นหนาเหล็กรางน้ าขนาด
 1-1/2 น้ิว จ านวน 28 ชุด
ตู้ควบคุมปิด-เปิด ระบบ
อัตโนมัติใช้ตู้สวิทซ์บอร์ด
ขนาดมาตรฐานแบบกันน้ า
มีหลังคา ฝา 2 ช้ัน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ  - เพ่ือเป็นการเพ่ิม ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบครอบ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ประชาชนในเขต กองช่าง

พระพุทธ-สิหิงส์และศาลา ประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง อะคริลิค  จ านวน 12 ชุด ของการ เทศบาลและใกล้เคียง 
อเนกประสงค์หน้าท่ีว่า บริเวณหอพระพุทธสิหิงส์ โคมเพดานกลม จ านวน พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง
อ าเภอสัตหีบ และศาลาอเนกประสงค์หน้า  9 ชุด โคมดาวน์ไลน์ ระบบ ถนนในเขตเทศบาลได้

ท่ีว่าการอ าเภอสัตหีบให้ จ านวน 4 ชุด  โคมหลอด ไฟฟ้า รับความสะดวกสบาย
สว่างข้ึน  PAR 38 จ านวน 8 ชุด และปลอดภัย
 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว เสาไฟดวงโคม จ านวน 12

จุดพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ ตู้
ควบคุมเปิด - ปิด จ านวน
 1 ชุดติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า
1 Phaseตามแบบแปลน
 เทศบาลเมืองสัตหีบ

๒๔ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอก  - เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางมองเห็น ติดต้ังโคม Flood Light ๑,๙๙๖,๐๐๐ - - - - ร้อยละ มีป้ายบอกช่ือซอยท่ีมี กองช่าง
ช่ือซอยแบบโคม LED พลัง ป้ายช่ือซอยในเขตเทศบาลฯ ขนาด 5 Watt และแผง ของการ ไฟฟ้าส่องสว่าง
งานแสงอาทิตย์ บริเวณถนน ได้ชัดเจน พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด พัฒนา  สามารถมองตอน
และซอยในเขตเทศบาล  - ส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่น้อยกว่า 120 Watt มี ระบบ กลางคืนได้อย่าง
เมืองสัตหีบ ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์จับยึด ไฟฟ้า ชัดเจน

มีคอลโทรลชาร์จขนาด
 10 A จ านวน 74 ป้าย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ๒๔๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

ซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์ เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ยาว 65.00 ม. หนา ของ คมนาคมได้อย่าง
แยกซ้าย (บ้านฝร่ัง) ถนนส าหรับใช้ในการ 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่ การ สะดวก รวดเร็ว
 เทศบาลเมืองสัตหีบ คมนาคมได้อย่าง สะดวก น้อยกว่า 325.00 ตร.ม. คมนาคม

รวดเร็ว ปลอดภัย

๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.  - 500,000  -  -  - ร้อยละ ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
ถนนเทศบาล 10 (ถนน เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ กว้าง 5.00 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
เลียบชายทะเล) หมู่ท่ี 2 ในการคมนาคมได้อย่าง 100.00 ม.หนา 0.15 ม. การ สะดวก รวดเร็ว
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สะดวก รวดเร็ว  หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่ คมนาคม

น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

๒๗ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต  - 740,000  -  -  - ร้อยละ ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก ของ คมนาคมได้อย่าง
(ซอยบ ารุงศิษย์) หมู่ท่ี 6 ในการคมนาคม ได้อย่าง คอนกรีตกว้าง 5.00 ม. การ สะดวก รวดเร็วและ
 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สะดวก รวดเร็ว ยาว 500.00 ม. หนา คมนาคม ใกล้เคียงได้มีระบบ

0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนิน ระบายน้ าท่ีดี แก้ไข
การไม่น้อยกว่า 2,500 ปัญหาน้ าท่วมขัง
ตร.ม.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๘ ดาดคลองสาธารณประโยชน์  -เพ่ือให้ประชาชนในเขต ดาดคลอง กว้าง 4.00 -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  - ประชานในเขต กองช่าง

บริเวณล าห้วยในซอย เทศบาลมีระบบระบายน้ าท่ี 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. ของระบบ เทศบาลและใกล้เคียง
สมุทรล้อมหมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ ดีเพียงพอมีมาตรฐานและ สูง 1.20 ม. รายละเอียด ระบายน้ า ได้มีระบบระบายน้ าท่ีดี 

เป็นการป้องกันตล่ิงล าห้วยพัง ตามแบบแปลนเทศบาล แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
เมืองสัตหีบ

๒๙ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 140,000  -  -  - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
และตะแกรงดักน้ า บริเวณ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ของ คมนาคมได้อย่าง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 ก ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว ค.ส.ล. ความยาวรวม การ สะดวก รวดเร็ว และมี

หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 18.00 ม.บ่อพักตะแกรง คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดักน้ า ขนาด 1.20 x 6.00

 x 14.00 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๐ ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  - 140,000  -  -  - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 0.60 ม. สูง 0.60 ม. ของ คมนาคมได้อย่างสะดวก

สุขุมวิท 73/1 ท้ายซอย ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  ยาว 53.00 ม. พร้อม การ  รวดเร็ว และมีระบบ

หมู่ท่ี 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ฝาปิดรายละเอียดตาม คมนาคม ระบายน้ าท่ีดี

จ.ชลบุรี แบบเทศบาลเมืองสัตหีบ

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง   - 77,000  -  - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

บริเวณซอยสัตหีบ สุขุมวิท เทศบาลและใกล้เคียงได้มี 3.00 - 4.00 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง

 45/2 (บ้านเลขท่ี 35/18) ถนนส าหรับใช้ในการ 28.00 ม.หรือมีพ้ืนท่ี การ สะดวก รวดเร็ว 

หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ คมนาคมได้อย่างสะดวก ด าเนินการไม่น้อยกว่า คมนาคม

จ.ชลบุรี และปลอดภัย 98 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  - 1,800,000  -  - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาลและใกล้เคียงได้มี  Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก  ของ คมนาคมได้อย่างสะดวก

สุขุมวิท 5 (ซ.ข้าวเลือดหมู) ถนนส าหรับใช้ในการ ค.ส.ล. ความยาวรวม การ  รวดเร็ว และมีระบบ

หมู่ท่ี 4  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  255.00 ม. ซ่อมแซม คมนาคม ระบายน้ าท่ีดี

 จ.ชลบุรี ปลอดภัย มีระบบระบาย ผิวจราจรหลังท่อ 

น้ าท่ีดี รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

๓๓ ก่อสร้างก าแพงกันดิน  - เพ่ือป้องกันการพังทลาย ก าแพงกันดิน สูง 0.80 ม.  - ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

บริเวณด้านหน้าอาคารบ้าน  กันการทรุดตัวของอาคาร  ยาว 32.00 ม. ของการใช้ ปลอดภัยในการใช้

พักพนักงานและลูกจ้าง บ้านพักพนักงานและลูกจ้าง หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่ ประโยชน์ อาคารอเนกประสงค์

เทศบาลเมืองสัตหีบ ศูนย์ซ่อม เทศบาลเมืองสัตหีบ น้อยกว่า 26 ตร.ม.ตามแบบ ท่ีดิน

บ ารุงหมู่ท่ี 6  ต.สัตหีบ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๔ ซ่อมแซมและต่อเติมห้องน้ า -  - เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ก่อสร้างห้องน้ า กว้าง 4.00  - 450,000  -  -  - ร้อยละ  - พนักงานและ กองช่าง

ห้องส้วม บริเวณช้ันล่าง และประชาชนในเขตเทศบาล  ม. ยาว 6.00 ม. สูง ของการใช้ ประชาชนมีห้องน้ าท่ี

อาคารบ้านพักพนักงาน ได้มีห้องน้ าห้องส้วมท่ีสะอาด 2.50 ม. ตามแบบแปลน ประโยชน์ ถูกหลักอนามัย

เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ถูกหลักอนามัย เทศบาลเมืองสัตหีบ ท่ีดิน

เมืองสัตหีบศูนย์ซ่อมบ ารุง 

หมู่ท่ี  6  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี

๓๕ ติดต้ังผนังกันแดด บริเวณ  - เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารมีความ ผนังกันแดด กว้าง 3.00 ม.  - 420,000  -  -  - ร้อยละ  - ประชาชนมีความ กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ สะดวกสบายในการใช้อาคาร ยาว 50.00 ม. และ ของการใช้ ปลอดภัยในการใช้

ซ่อมบ ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ อเนกประสงค์  28.00 ตร.ม. ประโยชน์ อาคารอเนกประสงค์มี

หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ท่ีดิน ท่ีกันแดด กันฝน

 จ.ชลบุรี 234 ตร.ม.

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๖ ติดต้ังช้ันวางและกล่อง  - เพ่ือให้เทศบาลมีสถานท่ี ช้ันวางเอกสารและวัสดุไฟฟ้า  - 300,000  - - - ร้อยละ  - ผู้ใช้สะดวกต่อการ กองช่าง

อเนกประสงค์ส าหรับงาน ในการแยกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  ขนาด 0.60 x 2.40 x ของการใช้ จัดวางและจ่ายวัสดุ 

 ไฟฟ้าและโยธา บริเวณ ได้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการ 1.80 ม. จ านวน 37 ชุด ประโยชน์

อาคารศูนย์ซ่อมบ ารุง บริหารจัดการเบิกจ่ายรวดเร็ว กล่องเก็บวัสดุไฟฟ้าขนาด ท่ีดิน

เทศบาลเมืองสัตหีบ 0.70 x 1.50 x0.70 ม. 

จ านวน 16 กล่อง ตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

๓๗ ติดต้ังตะแกรงดักขยะ บริเวณ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ติดต้ังตะแกรงดักขยะบริเวณ  - 60,000  -  - - ร้อยละ  - มีระบบระบายน้ าท่ีดี กองช่าง

ปากท่อระบายน้ าในเขต เทศบาลได้มีระบบระบายท่ีดี ปากท่อระบายน้ าต่าง ๆเช่น ของ  - ช่วยลดปัญหาการ

เทศบาลเมืองสัตหีบ  - เทศบาลฯ สามารถลด หน้าท่อซอยสมุทรล้อม หน้า ปริมาณ ลอกท่อระบายน้ า

ปัญหาในการลอกท่อระบาย ท่อโรงเรียนธัมมสิริศึกษา น้ าเสีย

น้ าได้ง่ายข้ึน หน้าล าห้วยถาวรมอเตอร์

(เม้ง 26) ฯลฯ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๘ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟ LED ขนาด  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเทศบาล กองช่าง

LED ขนาด 100 วัตต์ ไฟฟ้า,แสงสว่าง บริเวณถนน 100 Watt ก่ิงโคมไฟถนน ของการ เมืองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

บริเวณถนนเทศบาล 7 เทศบาล 7 ให้มีความสว่าง  Ø 1 1/2 " ยาวไม่น้อยกว่า พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

มากข้ึน  3.00 ม. หนา 3 มม. ระบบ ในเขตเทศบาล

 - ประหยัดค่าไฟฟ้าลดค่าใช้ พร้อมขาจับก่ิงโคมชุบ ไฟฟ้า ได้รับความสะดวกสบาย

จ่ายของเทศบาลเมืองสัตหีบ กัลวาไนท์ชนิดปรับได้ ติดต้ัง และปลอดภัย

ยึดกับเสาของการไฟฟ้าฯ ตู้

ควบคุมเปิด - ปิดจ านวน 1 

ชุด พร้อมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า

1 Phase ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๙ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบ  - เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการ ป้ายท าจากแผงโซลาร์เซลล์ - ๔๗๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ ได้มีสัญญาณไฟจราจร กองช่าง

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เตือนให้ระมัดระวัง บริเวณ กล่องโคมไฟกระพริบแผงไฟ ของการ แบบกระพริบ บริเวณ

บริเวณภายในเขตเทศบาล ถนนและซอยท่ีเป็นทาง หลอด LEDขายึดโคมกับเสา พัฒนา ทางแยกหรือทางโค้ง 

เมืองสัตหีบ วงเวียน เล้ียวซ้าย - ขวา  เสาเหล็ก ขนาด Ø 3" ยาว ระบบ วงเวียน ถนนเทศบาล

ป้ายเตือนให้หยุดระวังรถ  3.00 ม. ตามแบบแปลน ไฟฟ้า เมืองสัตหีบ

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ เทศบาลเมืองสัตหีบ

ขับยานพาหนะ บริเวณถนน

ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

๔๐ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือเป็นการเพ่ิม ติดต้ังโคมไฟหลอดโซเดียม  - ๑๓๖,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ ประชาชนในเขต กองช่าง

ชนิดก่ิงคู่ ความสูง 9.00 ประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง 250 Wattพร้อมอุปกรณ์ ของการ เทศบาลและใกล้เคียง 

เมตร บริเวณแยกเตาถ่าน บริเวณแยกสัตหีบให้ดีข้ึน ตู้ควบคุม เปิด - ปิด 1 ชุด พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

 - ป้องกันอุบัติเหตุในการใช้ ตามแบบแปลนเทศบาล ระบบ ถนนในเขตเทศบาลไ

ยานพาหนะสัญจร เมืองสัตหีบ ไฟฟ้า ด้รับความสะดวกสบาย

และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๑ ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ซ่อมแซมทางเท้า ปรับ  - 2,200,000  -  - - ร้อยละ  - เทศบาลมีพ้ืนท่ี กองช่าง

ถนนรอบหนองตะเคียน และ เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ระดับพ้ืนทางเท้าและถนน ของการ ส าหรับให้ประชาชนใช้

ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ทางเท้าสาธารณะใช้ในการ ให้เหมาะสมกับทาง คมนาคม จักรยานออกก าลังกาย

เช่ือมทางเท้าพร้อมราวกัน สัญจรท่ีมาตรฐานและ รถจักรยานว่ิงพ้ืนท่ีด าเนิน  

ตกหมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  ปลอดภัย การไม่น้อยกว่า 1,622 

จ.ชลบุรี  - เตรียมพ้ืนท่ีส าหรับท าทาง ตร.ม. 

ว่ิงรถจักรยาน  - ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

จ านวน 3 จุด

1. คลองหนองตะเคียน 2จุด

2. คลองถนนเทศบาล 13 

1 จุด

รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๒ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต  - 660,000  -  - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

บริเวณซอย สัตหีบสุขุมวิท 9 เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก ของ คมนาคมได้อย่าง

 (ซอยบุญเจริญ) หมู่ท่ี  4  ในการคมนาคมได้อย่าง คอนกรีตกว้าง 5.30 - การ สะดวก รวดเร็ว 

ต.สัตหีบอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สะดวก รวดเร็ว  7.50 ม. ยาว 378.00 ม. คมนาคม

43 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  - รางระบายน้ า ค.ส.ล.  - 120,000  -  - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองงช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ กว้าง0.60 ม. สูง 0.60 ม. ของ คมนาคมได้อย่าง

สุขุมวิท 109/2  หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว ยาว 45.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และ

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง รายละเอียดตามแบบแปลน คมนาคม มีระบบระบายน้ าท่ีดี

จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๔ ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล.  - ๒๑๐,๐๐๐  -  - - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  กว้าง 0.60 ม. สูง 0.60 ของ คมนาคมได้อย่าง

สุขุมวิท 109/4 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  ม. ยาว 78.00 ม. พร้อม การ สะดวก รวดเร็ว และมี

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ฝาปิดรายละเอียดตามแบบ คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี

จ.ชลบุรี แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

๔๕ ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล.  - ๙๕,๐๐๐  -  - - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ กว้าง 0.60 ม. สูง0.60 ม. ของ คมนาคมได้อย่าง

สุขุมวิท 109/6 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  ยาว 36.00 ม. พร้อมฝา การ สะดวก รวดเร็ว และมี

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ปิดรายละเอียดตามแบบ คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี

จ.ชลบุรี แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  -วางท่อระบายน้ า Ø 0.80 ม.  - 1,602,000  -  - - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ บ่อพัก  38  บ่อ ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง

สุขุมวิท 99 (ซ.เขาหมอน) ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 373.00 ม.ซ่อมแซมผิว การ สะดวก รวดเร็ว และมี

แยกขวา  ต.พลูตาหลวง  ลดปัญหาน้ าท่วมขัง จราจรคอนกรีตหลังท่อตาม คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แบบแปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

47 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน  - เพ่ือให้เรือทุกประเภท  - ต่อเติมสะพานเทียบเรือ  - 1,500,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

เทียบเรือเทศบาลเมืองสัตหีบ สามารถข้ึนและลง ใน กว้าง 6.50 ม. ยาว ของการใช้ เทศบาลและใกล้เคียง

ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อ่าวสัตหีบ 19.00 ม. พ้ีนท่ีด าเนินการ. ประโยชน์ ได้มีสะพานเทียบเรือ

 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสะพาน  123.50 ตร.ม. ก่อสร้างร้ัว ท่ีดิน ในการท ากิจการประมง

เทียบเรือให้เพียงพอกับ สูง 2.00 ม. ยาว 6.50 ม. 

การใช้งาน ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  -รางระบายน้ ารูปตัวยูกว้าง  - 1,770,200  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท เทศบาลมีระบบระบายน้ าท่ีดี 0.60 ม.  ลึก 0.60 ม. ของระบบ เทศบาลได้มีระบบ

 47 (ซ.รัตนวิจิตร)  ต.สัตหีบ   เพียงพอมีมาตรฐาน  ยาว 495.00 ม.ตาม ระบายน้ า ระบายน้ า รวดเร็ว

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี แบบแปลนเทศบาลเมือง เพียงพอ  มาตรฐาน

สัตหีบ

49 ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.  - 450,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

 ซอยสมุทรล้อมและแยกขวา เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ กว้าง 0.75 - 2.00  ม.  ของการ เทศบาลได้มีถนนใน

ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการคมนาคมได้อย่าง ยาว 504.00 ม. หนา คมนาคม การคมนาคมท่ีมี

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี มาตรฐาน กว้างข้ึน

ด าเนินการไม่น้อยว่า 595 กว่าเดิม

ตร.ม. ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ปรับปรุงระบบระบายน้ า  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - วางท่อระบายน้ า PVC Ø  - 100,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

ซอยสัตหีบสุขุมวิท 21 เทศบาลมีระบบระบายน้ าท่ีดี 12 น้ิว ยาว 27.00 ม. ของระบบ เทศบาลได้มีระบบ

 (ซ.สมาคม) แยกขวา  เพียงพอมีมาตรฐาน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระบายน้ า ระบายน้ า รวดเร็ว

บ้านลุงเสวก ต.สัตหีบ จ านวน 3 บ่อตามแบบ เพียงพอ  มาตรฐาน

 อ.สัตีหบ จ.ชลบุรี แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

51 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  - วางท่อระบายน้ า PVC  - 260,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

 ค.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้าม อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  Ø 16 น้ิว ยาว 42.00 ม. ของระบบ เทศบาลได้มีระบบ

ธนาคารกสิกรไทย ต.สัตหีบ ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 5 บ่อ ระบายน้ า ระบายน้ า รวดเร็ว

 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ลดปัญหาน้ าท่วมขัง  และเช่ือมท่อ PVC 12 น้ิว เพียงพอ  มาตรฐาน

จ านวน 1 ท่อน ตามแบบ

แปลนเทศบาล

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ร้ือถนน ค.ส.ล. เดิม และ  - 40,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณซอยต้นข่อย ต.สัตหีบ เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ เทคอนกรีตซ่อมแซมผิว ของการ เทศบาลได้มีถนนใน

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการคมนาคมได้อย่าง จราจรเดิม กว้าง 5.00 ม. คมนาคม การคมนาคมท่ีมี

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ยาว 11.00 ม. หนา มาตรฐาน ปลอดภัย

 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 

55.00  ตร.ม. ตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

53 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง  - สัญญาณไฟจราจรแบบ  - 127,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
จราจรแบบกระพริบพลังงาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างใน กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ของการ เทศบาลและใกล้เคียง 
แสงอาทิตจย์พร้อมติดต้ัง เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ป้ายให้เล้ียวซ้ายหรือเล้ียว พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง
ป้ายจราจรภายในเขต  - เพ่ือความปลอดภัยในการ ขวา ป้ายระวังรถทางขวา ระบบไฟฟ้า ถนนในเขตเทศบาลได้
เทศบาลเมืองสัตหีบ ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม รับความสะดวกสบาย

ทัศนียภาพในการมองเห็น และปลอดภัย

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
54 โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกฯ  - 530,000  -  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75 เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ใน กว้าง 4.50 - 7.00 ม.ยาว ของการ เทศบาลได้มีถนนใน
 (ซ.ลุงโพธ์ิ) แยกขวา การคมนาคมได้อย่างสะดวก 200.00 ม.หนา 0.05 ม. คมนาคม การคมนาคมท่ีมี

รวดเร็ว ปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่ มาตรฐาน ปลอดภัย
น้อยกว่า 1,228  ตร.ม. 
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก 
จ านวน 10 ฝา  ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

55 โครงการปรับปรุงถนน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ปูผิวจราจรแอสฟัลทติกฯ   - 300,000   -   - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
บริเวณถนนเทศบาล 2/1 เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ กว้าง 4.10-6.20 ม. ยาว ของการ เทศบาลได้มีถนนใน

ในการคมนาคมได้อย่าง 114.00 ม.หนา 0.05 ม. คมนาคม การคมนาคมท่ีมี
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่ มาตรฐาน ปลอดภัย

น้อยกว่า 671  ตร.ม. 
พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม 
จ านวน 10 ชุด ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
56 โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า  - เพ่ือให้เทศบาลสามารถ  - ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อม 500,000  -  -  -  - ร้อยละของ  - เทศบาลได้เมีพ้ืนท่ี กองช่าง

แรงสูงบริเวณหน้าอาคาร ก่อสร้างอาคารส านักงาน หม้อแปลง และปักเสาพาด การใช้ ในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน และอาคารป้องกัน และอาคารป้องกันและ สายไฟฟ้าตามแบบแปลน ประโยชน์ ส านักงาน และอาคาร
และบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยได้โดย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการ ท่ีดิน ป้องกันและบรรเทา
 เทศบาลเมืองสัตหีบ ไม่มีส่ิงกีดขว้างการก่อสร้าง สัมปทานกองทัพเรือ สาธารณภัย ให้มี

บริเวณกว้างข้ึน

57 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือให้ประชาชนในเขต  -จัดสวนหย่อน พร้อม 1,660,000  -  -  - - ร้อยละ  - เทศบาลได้มีสวน กองช่าง
 บริเวณอ่าวสัตหีบ หมู่ท่ี 1 เทศบาลและใกล้เคียง ได้มี อุปกรณ์ตกแต่งบริเวณท่ี ของการใช้ สาธารณะท่ีสวยงาม
 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สาธารณะริมเข่ือนป้องกัน ประโยชน์  และมาตรฐาน

 -ส่งเสริมการท่องเท่ียว ตล่ิง มีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่ ท่ีดิน
บริเวณอ่าวสัตหีบ น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

ตามแผนผังท่ีเทศบาล
ก าหนด

58 ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ า  - เพ่ือรองรับการติดต้ังและ  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงต่ า - ๑๐๗,๐๐๐ - - - -  - บริเวณพ้ืนท่ีจัดงาน กองช่าง
และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า การจ่ายกระแสไฟฟ้าของ และติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพ่ือรองรับการติดต้ัง หม้อแปลงไฟฟ้า  บริเวณชายหาดดงตาล เพียงพอและมี
หม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ สัตหีบ ประสิทธิภาพ
ชายหาดดงตาลสัตหีบ ประสิทธิภาพ
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๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕๙ ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางเท้า  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้า  -  -  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีสามารถ กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ภายในเขตเทศบาลเมือง การ รองรับการคมนาคมใน
สัตหีบ ทางเท้าส าหรับใช้ในการ สัตหีบ คมนาคม เขตเทศบาลประมาณ

สัญจรไปมาได้สะดวก ร้อยละ ๒๐

๖๐ ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ขนาดผิวจราจร แอสฟัลท์ติก ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีสามารถ กองช่าง
คอนกรีต หรือปรับปรุง เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ใน คอนกรีตประมาณ 2,500 ของ รองรับการคมนาคมใน
ซ่อมแซมถนนภายในเขต การคมนาคมได้อย่างสะดวก  ตร.ม. หนา 0.05 ม.ตาม การ เขตเทศบาลประมาณ
เทศบาล รวดเร็ว   แบบแปลนเทศบาลเมือง คมนาคม ร้อยละ  ๓๐

สัตหีบ

๖๑ จ้างเหมาท าความสะอาดท่อ - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ท าความสะอาดท่อระบายน้ า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ - ผู้ใช้เส้นทางน้ี กองช่าง
ระบายน้ าในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลและใกล้เคียงได้ใช้ ในเขตเทศบาลระยะทาง การระบาย สามารถรองรับการ
สัตหีบ ถนนในช่วงฤดูฝนอย่าง ประมาณ 1,500 ม. น้ า ระบายน้ าในเขต

ปลอดภัยและใช้สัญจรไปมา เทศบาลประมาณ
ได้สะดวก ร้อยละ 50
- เพ่ือเป็นการป้องกันน้ าท่วม
ในเขตเทศบาล
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖๒ โครงการขุดลอกคลอง  - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น   - ขุดลอกคลอง ภายในเขต ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๑๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - เทศบาลสามารถ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ี ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสัตหีบ การใช้ ระบายน้ าได้อย่าง
เทศบาลเมืองสัตหีบ รวดเร็วข้ึน และลดปัญหา ประโยชน์ รวดเร็วข้ึน

น้ าท่วมขัง ท่ีดิน  - ลดปัญหาน้ าท่วม
 ถนนและอาคารบ้าน

เรือนท่ีอยู่ใกล้ล าห้วย
63 ติดต้ังป้ายบอกช่ือซอยในเขต - เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ก่อสร้างป้ายช่ือบอกซอย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ - ผู้ใช้เส้นทางน้ีสามารถ กองช่าง

เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลและผู้ใช้เส้นทางได้รู้ หลักและซอยย่อยในเขต การใช้ ทราบต าแหน่ง สถานท่ี
- ป้ายช่ือซอย เส้นทาง เทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน ประโยชน์ ซอยท่ีเกิดข้ึนใหม่ รอง
- ป้ายช่ือซอยย่อย  35 ป้าย/ปีตามแบบแปลน ท่ีดิน รับการคมนาคมใน
- ฯลฯ เทศบาลก าหนด เขตเทศบาล ประมาณ
(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน) 30%

๖๔ ขุดลอกคลองสาธารณ  -  เพ่ือให้การระบายน้ าเป็น  -  ล าห้วย กว้างประมาณ  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  -  เทศบาลสามารถ กองช่าง
ประโยชน์หมู่บ้านกมลเพชร ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ของ ระบายน้ าได้อย่าง
พร้อมก่อสร้างก าแพงกันดิน รวดเร็วข้ึน และลดปัญหา ขุดลึกจากเดิม ๑.๐๐ ม. การใช้ รวดเร็วข้ึน ลดปัญหา
บริเวณริมคลอง น้ าท่วมขัง  พร้อมก่อสร้างก าแพงดิน ประโยชน์ น้ าท่วมถนน และอาคาร

บริเวณริมล าคลองกับปลาย ท่ีดิน บ้านเรือนท่ีอยู่ใกล้
ท่อระบายน้ า ล าคลอง
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๖๕ ขยายถนน ค.ส.ล.และวางท่อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังท่อ ๓,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - - ร้อยละ ผู้ใช้เส้นทางน้ีสามารถ กองช่าง

ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก เทศบาลและพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้ กว้าง 1.50 ม. ยาว ของ รองรับการคมนาคมใน งบกรมฯ
 ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ มีถนนส าหรับใช้ในเขต 429.00 ม.หนา 0.15 ม. การ เขตเทศบาลประมาณ
สุขุมวิท109 (ซอยมิตรอารีย์) คมนาคมได้อย่างสะดวก พ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า คมนาคม ร้อยละ 40
(เสนอโดยชุมชนมิตรอารีย์) สบายและมีระบบระบายน้ า 599.00 ตร.ม.พร้อมวาง

ท่ีดี ท่อระบายน้ าและบ่อพัก
 ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร
ข้างทาง  รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลก าหนด

๖๖ ก่อสร้างประตูน้ าบริเวณ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ก่อสร้างประตูน้ า - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  - เทศบาลมีประตูน้ าใช้ กองช่าง
ล าห้วยหนองตะเคียนข้าง เทศบาลได้มีประตูน้ าส าหรับ 7.20 x 2.50 ม. ของ แก้ไขปัญหาการขุดลอก (ป้องกัน
ร้านสุนหมูเด้ง เปิด-ปิดสะดวกในการขุด ตามแบบแปลนเทศบาล การ คลองหนองตะเคียนและ และบรรเทา

ลอกคลอง เมืองสัตหีบ ระบายน้ า คลองสัตหีบ สาธารณภัย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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๖๗ ซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ี กองช่าง

บริเวณถนนและซอย ใน เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ใน ถนนในซอยต่างๆ ในเขต ของ สามารถรองรับการ
เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ การคมนาคมได้อย่างปลอดภัย เทศบาลเมืองสัตหีบ การ ระบายน้ าและรองรับ

สะดวก รวดเร็ว จ านวน 50 ถึง ๗๐ ฝา ระบายน้ า การคมนาคมในเขต
ตามแบบแปลนเทศบาล เทศบาลร้อยละ ๒๐ 
เมืองสัตหีบ

๖๘ ปรับปรุงถนนและเพ่ิม  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต วางท่อระบายน้ าส่ีเหล่ียม  -  -  - - ๔,๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีมีการ กองช่าง
ประสิทธิภาพการระบายน้ า เทศบาลและใกล้เคียง ได้มี ค.ส.ล. Ø 1.50 x 1.50 ม. การ คมนาคมได้อย่าง
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ถนนส าหรับใช้ในการ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ระบายน้ า สะดวก รวดเร็ว และมี
107 ก หมู่บ้านสามัคคี 33  คมนาคมได้อย่างสะดวก 246.00 ม.รายละเอียด ระบบระบายน้ าท่ีดี
 เช่ือมคลอง รวดเร็ว ปลอดภัย และมี ตามแบบแปลนเทศบาล

ระบบระบายน้ าท่ีดี เมืองสัตหีบก าหนด
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๖๙ ปรับปรุงระบบควบคุม  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ปรับปรุงระบบควบคุม  ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ได้ระบบประปาถัง กองช่าง

เคร่ืองสูบน้ าและระดับน้ า เทศบาลได้มีระบบประปา เคร่ืองสูบน้ าและควบคุม ของ แชมเปญท่ีมีน้ าคุณภาพ
แบบอัตโนมัติ พร้อมเป่าล้าง บาดาลท่ีอยู่ในสภาพใช้งาน ระดับน้ าอัตโนมัติ พร้อม การพัฒนา ตามมาตรฐานท่ี
บ่อบาดาลและเปล่ียนสาร ได้ดีและปลอดภัยในการน า เป่าล้างบ ารุงรักษาบ่อบาดาล เคร่ืองมือ กรมทรัพยากรแห่งชาติ
กรองระบบประปาถัง น้ าไปใช้อุปโภค และเปล่ียนสารกรองระบบ เคร่ืองใช้ ก าหนด
แชมเปญ บริเวณศูนย์ ประปา มีผลทดสอบ และ
เคร่ืองจักรกล เทศบาลเมือง หน่วยงานน่าเช่ือถือ
สัตหีบ

๗๐ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ขนาดผิวจราจรกว้าง  -  -  - ๓๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีสามารถ กองช่าง
บริเวณถนนในหมู่บ้านสามัคคี เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ของ รองรับการคมนาคมและ
๓๕ ถนนส าหรับใช้ในการ  หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจร การ ระบายน้ าได้ 20%
 (เสนอโดยชุมชนมิตรอารีย์) คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. คมนาคม

รวดเร็วและมีระบบระบาย
น้ าท่ีดี
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๗๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต  -  ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย  -  - ๒,๘๐๐,๐๐๐  - - ร้อยละ  -  ผู้ใช้เส้นทางน้ีมีการ กองช่าง

วางท่อระบายน้ า และบ่อพัก เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๕๗.๐๐ ม. ของ คมนาคมได้อย่างสะดวก
บริเวณซอยโพธ์ิแก้ว ถนนส าหรับใช้ในการ หนา ๐.๑๕  ม. หรือมีพ้ืนท่ี การ รวดเร็ว  และมีระบบ

คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๔ ตร.ม. คมนาคม ระบายน้ าท่ีดี
รวดเร็วและมีระบบระบาย พร้อมวางท่อระบายน้ าและ
น้ าท่ีดี บ่อพัก ค.ส.ล.

๗๒ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  - วางท่อระบายน้ า PVC  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
บริเวณถนนเทศบาล อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  Ø 16" พร้อมบ่อพัก ยาว ของ เทศบาลและใกล้เคียง
13/1/7 (ซอยธรรมวิทยา) ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 34.00 เมตร  บ่อพัก 4 บ่อ การ ได้มีระบบระบายน้ า
 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ลดปัญหาน้ าท่วมขัง  พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ระบาย ส าหรับระบายน้ า

ลาดยางแอสฟัลท์ติกเดิม น้ า ได้เพียงพอ และ

๗๓ ค่าย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ย้ายเสาไฟฟ้าเดิมท่ีติดต้ัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  ผู้ใช้เส้นทางถนน กองช่าง
ถนนและซอยต่างๆในเขต เทศบาลได้มีถนนส าหรับการ อยู่ในผิวจราจรถนนท่ีพ้ืนท่ี ของ และซอยมีความ
เทศบาลเมืองสัตหีบ คมนาคมได้อย่างสะดวก เทศบาลเมืองสัตหีบ ผู้ใช้ ปลอดภัยในการขับข่ี

ปลอดภัย ไม่มีส่ิงกีดขวางใน บริการ
ผิวจราจรถนน ไฟฟ้า
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74 ก่อสร้างสนามกีฬาอเนก  - เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  - สนามกีฬา กว้าง 29.00  -  -  - - 2,560,000 ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

ประสงค์พร้อมอุปกรณ์ และประชาชนในเขตเทศบาล ม. ยาว 46.00 ม. หนา การใช้ เทศบล และใกล้เคียงได้
บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุง ได้มีสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐาน 0.12 ม. พร้อมอุปกรณ์ ประโยชน์ มีสถานทีส าหรับด าเนิน
เทศบาลเมืองสัตหีบ และสถานท่ีในการจัด มาตรฐาน ท่ีดิน กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมในชุมชน  - ปูพ้ืนสนามหญ้าเทียม
 - เสาประตูฟุตซอลพร้อม
ตาข่ายในล่อน 2 ข้าง
 - อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาล์ว
2 กล่องแสดงเวลาฟาล์วรวม
 - ป้ายบอกคะแนน 2 ขุด
 - เสาอเนกประสงค์แบบ
ฝังพ้ืนส าหรับกีฬาวอลเลย์
บอล แบตมินตัน และตะกร้อ

75 ดาดคลองสาธารณประโยชน์  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ดาดคลองกว้าง 1.80 -  -  - 100,000  - - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต และ กองช่าง
 บริเวณล าห้วยในซอยสัตหีบ เทศบาลมีระบบระบายน้ าท่ีดี 5.00 ม.ยาว 20.00 ม. ระบบ เทศบาลใกล้เคียงได้มี
สุขุมวิท105 ช่วงสะพาน  เพียงพอมีมาตรฐานและ สูง 1.80 ม. หนา 0.12 ม. ระบายน้ า ระบบระบายน้ าท่ีดี
เทศบาลเมืองสัตหีบ ป้องกันตล่ิงล าห้วยพัง รายละเอียดตามแบบแปลน  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

เทศบาลเมืองสัตหีบ
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76 ติดต้ัง Rumble Strips  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ติดต้ังและตีเส้น Rumble - - 490000 - - ร้อยละของ - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณถนนและซอยต่าง ๆ เทศบาล และผู้ใช้เส้นทางมี Strips สีเทอร์โมพลาสติก เส้นทาง เทศบาล และผู้ใช้เส้น
ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ความปลอดภัยในการเดินทาง สีขาวหนา 5 มม. กว้าง คมนาคม ทางได้มีถนนท่ี

2.00 - 3.00 ม. (คร่ึงหน่ึง มาตรฐาน ปลอดภัย
ของผิวจราจร) จ านวน ในการขับข่ี
10 แถบ/ 1จุด ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ
ด าเนินการท้ังในเขตเทศบาล

77 ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู  - ป้องกันทรัพย์สินของ  - ร้ัว ค.ส.ล. สูง 2.80 ม.  -  - 500,000  - - ร้อยละของ  - เทศบาลได้มีร้ัว กองช่าง
บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุง เทศบาลไม่ให้สูญหายจาก  ยาว 99.00 ม. ประตูเหล็ก. การใช้ ส าหรับป้องกันทรัพย์สิน
เทศบาลเมืองสัตหีบ โจรกรรม  สูง 3.00 ม. ยาว ประโยชน์ ไม่ให้สูญหาย

 - ก้ันแบบเขตระหว่างท่ีดิน 10.00 ม. ตามแบบแปลน ท่ีดิน  - มีร้ัวท่ีสวยงาม
ของเทศบาลกับถนนสาธารณ เทศบาลเมืองสัตหีบ มาตรฐาน
ประโยชน์  - มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
78 ก่อสร้างอาคารพักคนงาน  - เพ่ือให้คนงาน ลูกจ้าง มีท่ี  - อาคาร ค.ส.ล. กว้าง  -  - 840,000  - - ร้อยละของ  - เทศบาลมีอาคาร กองช่าง

บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ พักอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์ซ่อมบ ารุง 3.00 - 17.00 ม. ยาว การใช้ ส าหรับให้คนงานอยู่
หน้าศูนย์ซ่อมบ ารุงเทศบาล  - เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ 38.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่ ประโยชน์ อาศัยอย่างเพียงพอ
เมืองสัตหีบ คนงานลูกจ้าง ประหยัดค่าใช้ น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. ท่ีดิน  - เทศบาลมีผู้ดูแลความ

จ่ายในการเช่าบ้านพักอาศัย ปลอดภัยหน้าศูนย์ซ่อม
บ ารุง

79 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบ  - เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการ ติดต้ังชุดสัญญาณไฟจราจร ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ได้มีสัญาณไฟจราจร กองช่าง
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เตือนให้ระมัดระวัง บริเวณ แบบกระพริบ ประกอบด้วย ของการ แบบกระพริบติดต้ังทุก
แยกจุดเส่ียงภายในเขต แยกจุดเส่ียงต่าง ๆ ของถนน กล่องโคมไฟสัญญาณจราจร พัฒนา แยกจุดเส่ียงในถนนและ
เทศบาลเมืองสัตหีบ และซอยในเขตเทศบาลเมือง แบบกระพริบแผงไฟ LED ระบบ ซอยเขตเทศบาลเมือง

สัตหีบ ขายึดโคม เสาเหล็ก Ø 3" ไฟฟ้า สัตหีบ
ยาว 3.00 เมตร จ านวน
 13 ชุด/ปี ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
80 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ แบบ  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ เสาไฟฟ้าเหล็กปลายเรียว 240,000 240,000 - - - ร้อยละ ประชาชนในเขต กองช่าง

เสาเหล็กกลมปลายเรียว ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน หนา 4 มม. สูง 12.00 ม. ของการ เทศบาลและใกล้เคียง
Flood Light บริเวณเกาะ เทศบาล 11 ให้มีความสว่าง โคมไฟ Flood light 400 พัฒนา  ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง
กลางถนนเทศบาล 11 มากข้ึน Watt มีตู้ควบคุม ปิด - เปิด ระบบ ถนนในเขตเทศบาลได้
เทศบาลเมืองสัตหีบ  - เพ่ือความปลอดภัยในการ พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า 1 Phase ไฟฟ้า รับความสะดวกสบาย

ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม ตามแบบแปลนเทศบาล และปลอดภัย
ทัศนียภาพในการมอง เมืองสัตหีบ

81 ก่อสร้างประติมากรรมรูป  - เพ่ือเป็นการเพ่ิม  - ก่อสร้างประติมากรรม - - 2,000,000 - - ร้อยละของ สัญลักษณ์ของเทศบาล
จ าลองประภาคารพร้อมติดต้ัง ประสิทธิภาพไฟฟ้าส่องสว่าง รูปจ าลองประภาคาร การใช้  - มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณวงเวียนถนนรอบ  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง ประโยชน์ เพ่ิมข้ึน
บริเวณวงเวียนถนนรอบ  หนองตะเคียนหน้าหน้า สว่างตามแบบแปลน ท่ีดิน - ประชาชนในเขต
หนองตะเคียนหน้า ธนาทรัพย์อพาร์ทเมนต์ ให้ดีข้ึน เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลและใกล้เคียง
ธนาทรัพย์อพาร์ทเมนต์  - เพ่ือความปลอดภัยในการ  ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม ถนนในเขตเทศบาลได้
ทัศนียภาพในการมอง รับความสะดวกสบาย
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ และปลอดภัย
สวยงาม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
82 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง  - โคมไฟ Flood Light  -  -  - - 912,000 ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

ส่องสว่างสนามกีฬา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ  400 w. MH. มาตรฐาน การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง 
ฐานทัพเรือสัตหีบ สนามกีฬาฐานทัพเรือสัตหีบ การกันน้ าและฝุ่นจ านวน ระบบ มีไฟฟ้าส่องสว่างขณะ

 - เพ่ือส่งเสริมการกีฬาในเขตสัตหีบ16 ชุด โคมไฟ Flood ไฟฟ้า เล่นกีฬาหรือออก
ปรับปรุงเป็นสนามกีฬากลาง  Light 1,000 w MH. ก าลังกาย
ใช้ร่วมกันของชุมชนในเขตสัตหีบ มาตรฐานการกันน้ าและฝุ่น

จ านวน 16 ชุด ตู้ควบคุม
ลูกย่อย ส าหรับตัดตอน
ระบบไฟฟ้าแต่ละต้น 
(ตู้เหล็ก)ใช้ตู้สวิทซ์บอร์ดไซร์
มาตรฐานแบบกันน้ ามี
หลังคา ฝา 2 ช้ัน
จ านวน 4 ชุด
ตู้ควบคุมเปิด-ปิด ระบบชนิด
ต้ังพ้ืน ใช้ตู้สวิทซ์บอร์ดไซร์
มาตรฐานกันน้ ามีหลังคา 
ฝา 2 ช้ัน จ านวน 1 ตู้

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘๓ ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ร้ือถนนรางระบายน้ ารูปตัวยู  -  -  - - 1,515,000 ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เทศบาลและใกล้เคียงได้มี เดิม วางท่อระบายน้ า. ของ คมนาคมได้อย่าง
ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ ถนนส าหรับใช้ในการ  ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. พร้อม การ สะดวก รวดเร็ว และมี
สุขุมวิท 109 คมนาคมได้อย่างสะดวกและ วางบ่อพัก ค.ส.ลความยาว คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
(ซอยมิตรอารีย์) หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยมีระบบระบายน้ า รวม 206.00 ม. ซ่อมแซม
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ท่ีดี ผิวจราจรหลังท่อ ราย
จ.ชลบุรี ละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

๘๔ ปรับปรุงถนนและวางท่อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ตัดถนนและวางท่อระบายน้ า  -  - 1,260,000  -  - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.พร้อม ของ คมนาคมได้อย่าง
 บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม บ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม การ  สะดวกรวดเร็ว และ
27/1(ซอยสันติสุข) หมู่ท่ี  3  ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 172.00 ม.ซ่อมแซมผิว คมนาคม มีระบบระบายน้ าท่ีดี
 ต.สัตหีบอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีระบบระบายน้ าท่ีดี จราจรหลังท่อ รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘๕ ปรับปรุงถนนและวางท่อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ตัดถนนและวางท่อระบายน้ า  -  - - 980,000  - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

ระบายน้ าพร้อมบ่อพักบริเวณ เทศบาลและใกล้เคียงได้มี  ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.พร้อม ของ คมนาคมได้อย่าง 
 ซอยสัตหีบสุขุมวิท 27/4 ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม บ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม การ สะดวกรวดเร็ว และมี

(ซอยสันติสุข) หมู่ท่ี  3  ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 135.00 ม.ซ่อมแซมผิว คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
ต.สัตหีบอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีระบบระบายน้ าท่ีดี จราจรหลังท่อ รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสัตหีบ

๘๖  ติดต้ังตัวอักษร ข้อความ  - เพ่ือเป็นการตกแต่งพ้ืนท่ี ข้อความ "2020" ประดับ  - - 562,000 - - ร้อยละ สร้างภูมิทัศน์ในเขต กองช่าง
"2020"ประดับด้วยไฟ LED เข้ากับช่วงหน้าเทศการปีใหม่ ด้วยไฟ LED ความสูง3.00 ของการ เทศบาล
 ความสูง  3.00 เมตร  ให้มีความสวยงาม เมตร ตามแบบแปลน พัฒนา
 ส าหรับติดต้ังเพ่ือประดับ เทศบาลเมืองสัตหีบ ระบบ
งานเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ไฟฟ้า
บริเวณแยก กม.1

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘๗ ติดต้ังป้ายเตือนเขตโรงเรียน  - เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการ เขตโรงเรียน  - - 449,000  - - ร้อยละ ได้สัญญาณไฟฟ้าป้าย กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์และติดต้ัง เตือนให้ระมัดระวัง บริเวณ ติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์ ของการ เตือนเขตโรงเรียนและ
ป้ายเตือนเขตทางข้ามถนน โรงเรียนและทางข้ามถนน จ านวน 7 ชุด ป้ายเตือนเขต พัฒนา ทางข้ามถนนบริเวณ
พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ใกล้โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงเรียน จ านวน 7 ชุด ระบบ หน้าโรงเรียนในเขต
ภายในเขตเทศบาลเมือง เมืองสัตหีบ ป้ายเตือนรูปคนจูงเด็ก ไฟฟ้า เทศบาลเมืองสัตหีบ
สัตหีบ  - เพ่ือความปลอดภัยในการ จ านวน 7 ชุดเขตทางข้าม

ข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน 7 ชุด ป้ายเตือน
สัตหีบ เขตทางข้ามถนน จ านวน

 7 ชุด ป้านเตือนรูปคนข้าม
ถนน จ านวน 7 ชุด

๘๘ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง ติดต้ังประติมากรรมติด  -  - - - 1,992,000 ร้อยละ  - ประชาชนในเทศบาล กองช่าง
ก่ิงคู่ความสูง 9.00 เมตร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟ ตัวประติมากรรม ของการ เมืองและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
แบบประติมากรรมรูป บริเวณถนนเทศบาล 13 ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อท า พัฒนา ตลอดจนผู้ใช้รถ ใช้
ประภาคาร บริเวณถนน  ให้มีความสว่างมากข้ึน สีทอง จ านวน 38 ชุดติดต้ัง ระบบ ถนนในเขตเทศบาลได้
เทศบาล 13  - เพ่ือความปลอดภัยในการ ฐานเสาประติมากรรม ไฟฟ้า รับความสะดวก 

ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม จ านวน 19 ชุดตู้ควบคุม สบายและปลอดภัย
ทัศนียภาพในการมอง เปิด - ปิด จ านวน 2 ชุด

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๙ ก่อสร้างช่องทางจักรยาน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต ปรับปรุงทางท้าเพ่ือสามารถ  - - - 850,000 - ร้อยละ  -ได้มีช่องทางจักรยาน กองช่าง

 (Bike Lanes)บริเวณทางเท้า เทศบาลและใกล้เคียงได้มี ใช้เป็นเส้นทางจักรยานแยก ของ ส าหรับให้บริการ

ถนนเทศบาล 11 จาก ช่องทางส าหรับจักรยานใน จากถนนเพ่ือความปลอดภัย การ ประชาชนออก

โรงพยาบาลอาภากร - การออกก าลังกาย ก่อสร้างช่องทางจราจร คมนาคม ก าลังกาย
โรงเรียนสิงห์สมุทร  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต กว้าง 1.20 ม.ยาว 
(มัธยมปลาย) ต.สัตหีบ เทศบาลได้ใช้เวลาว่างให้ 960.00 ม.ตามแบบ
 อ.สัตหีบจ.ชลบุรี เกิดประโยชน์ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

 - ประชาชนใช้ทางจักรยาน
มีความปลอดภัยในการใช้
เส้นทาง

๙๐ ติดต้ังระบบแสงสว่าง บริเวณ  - เพ่ือเพ่ิมความสว่างให้ ติดต้ังสปอร์ตไลท์ หลอด  - 300,000  -  - - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคาร กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ อาคาร เมทัลฮาไล 1,500 วัตต์ ของการ อเนกประสงค์ท่ีมีระบบ
ซ่อมบ ารุง หมู่ท่ี  6  ต.สัตหีบ  - เพ่ือผู้ใช้อาคารสามารถ จ านวน 10 หลอด พร้อม พัฒนา ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ด าเนินกิจกรรมได้สะดวก อุปกรณ์ตู้คอนโทรลตามแบบ ระบบ

 มีแสงสว่างเพียงพอ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ไฟฟ้า

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙๑ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  - ๒๑๐,๐๐๐ -  - - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  0.60 ม. สูง 0.60 ม. ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/4 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว ยาว 78.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง รายละเอียดตามแบบแปลน คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี เทศบาลเมืองสัตหีบ

๙๒ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง  - - ๓๔๕,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 0.60 ม. สูง 0.60 ม.ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/8 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  122.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙๓ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  - - - 447,000 - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  0.60 ม.สูง 0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/10 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  158.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

๙๔ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  - - - 520,000 - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  0.60 ม.สูง 0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/12 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  184.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙๕ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล.กว้าง  - - - 532,000 - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  0.60 ม.สูง0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/14 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 188.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
 จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

๙๖ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  - - - 260,000 - ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  0.60 ม.สูง 0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/16 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว  92.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙๗ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - -  - ๕๖๖,๐๐๐ ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 0.60 ม.สูง 0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/3 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 200.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

๙๘ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - -  - 503,000 ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 0.60 ม.สูง 0.60ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/5 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 178.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๙๙ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - -  - 430,000 ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 0.60 ม.สูง 0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/7 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 152.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

๑๐๐ ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป รางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง  -  - -  - 339,000 ร้อยละ  - ผุ้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
พร้อมฝาปิดบริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 0.60 ม.สูง 0.60 ม. ยาว ของ คมนาคมได้อย่าง
สุขุมวิท 109/9 หมู่ท่ี 7 ระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็ว 120.00 ม. พร้อมฝาปิด การ สะดวก รวดเร็ว และมี
 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ตะแกรงเหล็กรายละเอียด คมนาคม ระบบระบายน้ าท่ีดี
จ.ชลบุรี ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐๑ ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์และ  - เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม  - ก่อสร้างรางวีหินเรียง  -  - -  - 4,950,000 ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

ก่อสร้างรางวีหินเรียงยาแนว ท่ีสวยงามบริเวณสวน ยาแนวกว้าง 4.00 ม. ยาว การใช้ เทศบาลและใกล้เคียง
บริเวณท่ีสาธารณะแยกสัตหีบ สาธารณะ แยกสัตหีบ 114.00 ม. ลึก 1.50 ม. ประโยชน์ ได้มีสถานท่ีพักผ่อน
 เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ  - เพ่ือท าให้เกิดทรัพยากร พร้อมจัดสวนและระบบ ท่ีดิน หย่อนใจ  และมีระบบ
 จ.ชลบุรี ธรรมชาติให้สวยงานและ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบายน้ าท่ีดี

อุดมสมบูรณ์
 - เพ่ือให้มีการระบายน้ าท่ีดี
รวดเร็ว เพียงพอ มาตรฐาน

๑๐๒ ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู  - เพ่ือให้สะดวกในการรักษา  - ก่อสร้างร้ัว สูง 2.00 ม.  -  - 4,890,000  - - ร้อยละ  - ได้มีร้ัวท่ีมาตรฐานใน กองช่าง
บริเวณสวนสาธาณะริม ความปลอดภัยในสวน ยาว  528.00  ม. ประตู ของการใช้ การป้องกันทรัพย์สิน
ชายทะเล ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ สาธารณะริมชายทะเล สูง 2.00 ม. ยาว 8.00 ม. ประโยชน์ ของทางราชการ
 จ.ชลบุรี  - เพ่ือป้องกันการม่ัวสุมของ และสูง 2.00 ม. ยาว ท่ีดิน

มิจฉาชีพต่างๆ 6.00 ม. ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐๓ ก่อสร้างอัฒจรรย์ส าหรับ  - เพ่ือให้ประชาชนและ  - อัฒจรรย์ กว้าง 5.00 ม.  -  -  - - 500,000 ร้อยละของ  - ได้มีอัฒจรรย์ใน กองช่าง

เชียร์กีฬาบริเวณศูนย์ซ่อม พนักงานเทศบาลมีสถานท่ีใน (ช้ันล่าง) สูง 2.50 ม. ยาว การใช้ การเชียร์กีฬา
บ ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ การน่ังเชียร์กีฬาเป็นสัดส่วน 6.00 ม. จ านวน 8 ชุด ประโยชน์

 - ได้ใช้เวลาว่างในการ ตามแบบแปลนเทศบาล ท่ีดิน
ออกก าลังกาย เมืองสัตหีบ

๑๐๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. - - ๓๓,๗๐๐ - - ร้อยละ - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
ซอยธรรมวิทยา ซอย 1 เทศบาล และใกล้เคียงได้มี ยาว 15.00 ม. หนา ของ คมนาคมได้อย่าง
กลางซอย ถนนส าหรับใช้ในการ  0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว เส้นทาง สะดวกและรวดเร็ว

คมนาคมได้อย่างสะดวก จราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า คมนาคม
และปลอดภัย 45 ตร.ม

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐๕ ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต ปรับปรุงผิวจราจร - - 293,000 - - ร้อยละ - ประชาชนในเขตเทศ กองช่าง

ระบายน้ า บริเวณซอยสัตหีบ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ของ บาลและใกล้เคียงได้มี
สุขุมวิท 41 (ซ.เขาเพชร) ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนกว้าง 5.00-6.00 ม.  เส้นทาง ระบบระบายน้ าท่ีดี
แยกขวา ซอย 3 คมนาคมได้อย่างสะดวก ยาว 43.00 ม. หนา คมนาคม แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

และปลอดภัย  0.05  ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 236
 ต.ร.ม พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
Ø 0.80 ม. ยาว 38.00 ม.
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
เหล็กหล่อ จ านวน 4 บ่อพัก

๑๐๖ ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถนนกว้าง 0.40-1.20 ม. - - ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
บริเวณซอยสมุทรล้อม (ต่อ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี ยาว 80.00 ม. หนา ของ คมนาคมได้อย่าง
จากของเดิมถึงแยกต้นโพธ์ิ) ถนนส าหรับใช้ในการ 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิว เส้นทาง สะดวกและรวดเร็ว

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ จราจรไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม คมนาคม
ปลอดภัย
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐๗ ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต ปรับปรุงผิวจราจร - - ๓๔๖,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

ระบายน้ า บริเวณซอยสัตหีบ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ของ เทศบาลและใกล้เคียง
สุขุมวิท 41 (ซ.เขาเพชร) ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง 4.50 - 5.50 ม. เส้นทาง ได้มีระบบระบายน้ าท่ีดี
แยกขวา ซอย 5 คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว 50.00 ม. หนา คมนาคม แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

ปลอดภัย 0.05  ม.  หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจร  ไม่น้อยกว่า
 250.00 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
Ø 0.80 ม. ยาว 45.00ม.
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
เหล็กหล่อ จ านวน 5 บ่อพัก

๑๐๘ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 -   - - ๑๘๖,๙๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท เทศบาล และใกล้เคียงได้มี 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น
103/3 (ซ.ร่วมมิตร) ถนนส าหรับใช้ในการ หนา 0.15 ม. หรือพ้ืน เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย
ปลอดภัย 235.00 ตร.ม  ในการขับข่ี

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐๙ วางท่อระบายน้ าบริเวณ - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล - - ๕๙๐,๐๐๐ - - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

ซอยสัตหีบสุขุมวิท 109 อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว Ø 0.80 ม.ยาว 90.00 ม. ของ ระบายน้ าได้อย่าง
(ซ.มิตรอารีย์ ฝ่ังซ้ายบริเวณ ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด เส้นทาง รวดเร็วข้ึน
บ้านเลขท่ี 208/196 ถึง เหล็กหล่อ จ านวน 9 บ่อพัก คมนาคม
แยก 109/3) พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
หลังท่อระบายน้ า

๑๑๐ ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต ปรับปรุงผิวจราจร - - ๑,๔๘๘,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง
ระบายน้ าบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น
สุขุมวิท 73/3 (ซอยพัฒนา ถนนส าหรับใช้ในการ ถนนกว้าง 5.50 ม. ยาว เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี
บ่อนไก่) คมนาคมได้อย่างสะดวกและ 188.00 ม.หนา 0.05 ม. คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย
 ปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 625.00 ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
Ø 0.80 ม. ยาว 212 ม.
บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด
เหล็กหล่อ จ านวน 24 
บ่อพัก   

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๑๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 -   - - ๑๐๕,๕๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท เทศบาล และใกล้เคียงได้มี 5.00 ม. ยาว 31.00 ม. ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น
79/12 (ซ.เย็นฤดี) ท้ายซอย ถนนส าหรับใช้ในการ  หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย
ปลอดภัย 140.00 ตร.ม ในการขับข่ี

๑๑๒ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ปูผิวจราจรแอสฟัสท์ติก - - - ๑๒๔,๙๐๐ - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง
คอนกรีต บริเวณซอยสัตหีบ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี คอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น
สุขุวิท 71 (ซ.ละอออุทิศ) ถนนส าหรับใช้ในการ 64.00 ม. หนา 0.05 ม. เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี
หมู่บ้านสามัคคี 23 คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

ปลอดภัย 384.00 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร

๑๑๓ ติดต้ังฝาบ่อเหล็กหล่อเหนียว - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป - โดยท าการติดต้ังฝาบ่อ - - ๖๖๓,๐๐๐ - - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง
บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 4ข อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เหล็กหล่อเหนียว ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด
(พากษ์วิริยะพงษ์) ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 4 เส้นทาง เร็วข้ึน

(พากษ์วิริยะพงษ์) คมนาคม
จ านวน 38 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๔ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - โดยท าการก่อสร้างถนนผิว - - - - ๖๓๓,๐๐๐ ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

วางท่อระบายน้ า  และ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี จราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

บ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนน ถนนส าหรับใช้ในการ 2.00 ม. ยาว 90.00 ม. เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

สาธารณะก่อนถึงซอยสัตหีบ คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อย คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

สุขุมวิท 2 (สันติวัน) ปลอดภัย กว่า 180.00 ตร.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

Ø 0.80 ม.บ่อพัก จ านวน

 9 ชุด ฝาเหล็กหล่อ

๑๑๕ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - ๑๖๒,๐๐๐ - - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว  ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

สุขุมวิท 27 (สันติสุข) ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง 26 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เส้นทาง เร็วข้ึน

2 บ่อ ฝาเหล็กพร้อมติดต้ัง คมนาคม

ราวกันตกล าราง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๖ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - ๑,๑๐๘,๐๐๐ - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

ค.ส.ล. และซ่อมแซมผิวจราจร อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขนาด Ø0.80 ม.ความยาว ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง รวมไม่น้อยกว่า159.00 ม. เส้นทาง เร็วข้ึน

27/4 (สันติสุข) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน คมนาคม

 16 บ่อ ฝาปิดเหล็กหล่อ

พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร

 ค.ส.ล. หลังท่อ

๑๑๗ ก่อสร้างลานคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. กว้าง - - - - ๑๕๘,๘๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนมีพ้ืนท่ี กองช่าง

อเนกประสงค์ ชุมชนสันติสุข การท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึน 4.20 ม. ยาว 37 ม. ของ ในการใช้ท ากิจกรรม

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 27 หนา 0.10  ม.  พ้ืนท่ีรวม เส้นทาง

(สันติสุข) ไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม. คมนาคม

พร้อมติดต้ังฝาเหล็กหล่อ

เหนียว

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๘ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป -วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - ๘๘,๐๐๐ - - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

ค.ส.ล. บริเวณปากซอยสัตหีบ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว Ø 0.80 ม. ยาวรวมไม่น้อย ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

สุขุมวิท 37 (นายดี 2) ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง กว่า 13.00 ม. พร้อบ่อพัก เส้นทาง เร็วข้ึน

ค.ส.ล. และฝาเหล็กหล่อ คมนาคม

เหนียว จ านวน 2 บ่อ 

๑๑๙ ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณ  - เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน - ก่อสร้างลานคอนกรีต กว้าง - - ๒๓๒,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ประชาชนมีพ้ืนท่ี กองช่าง

ลานอเนกประสงค์ ซอยสัตหีบ การท ากิจกรรมเพ่ิมข้ึน 6.00 ม. ยาว 17.00 ม. ของการใช้ ในการใช้ท ากิจกรรม

สุขุมวิท 14 หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ ประโยชน์

(หมู่บ้านอุดมศักด์ิ)  น้อยกว่า 98.00 ตรม. ท่ีดิน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๐ วางท่อระบายน้ า บริเวณถนน - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - - ๔,๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ 5-6 อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว Ø 1.00 ม. ความยาวรวม ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง ไม่น้อยกว่า 526.00 ม. เส้นทาง เร็วข้ึน

(ท้ัง 2ฝ่ัง)บ่อพัก ค.ส.ล.  คมนาคม

จ านวน 52 ชุด ฝาเหล็ก

หล่อเหนียวพร้อมบ่อดักน้ า

ตะแกรงเหล็กขนาดยาว

 7.5 ม. และซ่อมแซมผิว

จราจรหลังท่อ

๑๒๑ ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป - ฝาตะแกรง กว้าง - - ๗๐,๐๐๐ - - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 0.50  ม. ยาว 1.00 ม. ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

109 (มิตรอารีย์) ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง จ านวน  33 ชุด เส้นทาง เร็วข้ึน

คมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๒ ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน  - เพ่ือออกแบบ ตกแต่ง ให้ - พ้ืนท่ีการออกแบบตกแต่ง - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - ออกแบบ ตกแต่งให้ ส านักปลัดฯ

ห้องประชุมอาคารส านักงาน เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ภายใน 300.00 ตร.ม. การใช้ เหมาะสมและเกิด

และอาคารป้องกันและ สูงสุด ประโยชน์ ประโยชน์สูงสุด

บรรเทาสาธารณภัย ท่ีดิน

๑๒๓ ค่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน  - เพ่ือออกแบบ ตกแต่ง ให้ - พ้ืนท่ีการออกแบบตกแต่ง - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - ออกแบบ ตกแต่งให้ กองการ

ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนา เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ภายใน 245.00 ตร.ม. การใช้ เหมาะสมและเกิด ศึกษา

เด็กเล็ก สูงสุด ประโยชน์ ประโยชน์สูงสุด

ท่ีดิน

๑๒๔ ค่าสมทบโครงการปรับปรุง - เพ่ือสมทบงบประมาณสนับ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝ่ังทะเล - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ - สมทบงบประมาณ กองช่าง

ภูมิทัศน์ ชายฝ่ังทะเล เพ่ือ สนุน ของการพัฒนาระเบียง ในพ้ืนท่ี 6 ไร่ จ านวน 1 แห่ง การใช้ สนับสนุน ของการ

รองรับแผนการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประโยชน์ พัฒนาระเบียงเศรษฐ

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) ท่ีดิน กิจพิเศษภาคตะวัน

 (EEC) ออก (EEC)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๕ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - ๒,๗๗๓,๐๐๐ - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง
บริเวณถนน เทศบาล 13 อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว Ø 1.00 ม. ความยาวรวม ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง ไม่น้อยกว่า 320 ม. พร้อม เส้นทาง เร็วข้ึน
บ่อพัก ค.ส.ล. จ านวน 32 คมนาคม

ชุด ฝาปิดเหล็กหล่อซ่อมแซม

ผิวจราจรหลังท่อ

๑๒๖ ปรับปรุงถนนพร้อมวาง  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. - - ๑๖๕,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

ท่อระบายน้ าบริเวณทาง เทศบาล และใกล้เคียงได้มี กว้าง  2.50 - 3.80 ม.ยาว ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

สาธารณประโยชน์ด้านหลัง ถนนส าหรับใช้ในการ  33.00 ม. หนา 0.15 ม เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา คมนาคมได้อย่างสะดวกและ พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 103 คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย
ปลอดภัย ตร.ม. พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø 0.80 ม. ยาว 33.00 ม.

พร้อมบ่อพัก จ านวน 3 ชุด 

ฝาเหล็กท่อ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๗  ซ่อมแซมท่อระบายน้ า - เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - ๖๘,๐๐๐ - - ร้อยละ - เทศบาลสามารถ กองช่าง

บริเวณแนวท่อหน้าส านักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขนาด Ø  1.00 ม. ยาว ของ ระบายน้ าได้อย่างรวด

เทศกิจ เทศบาลเมืองสัตหีบ ข้ึนและลดปัญหาน้ าท่วมขัง 5.00 ม. ติดต้ัง ฝาบ่อพัก เส้นทาง เร็วข้ึน

เหล็กหล่อเหนียว  จ านวน คมนาคม

2 ฝา

๑๒๘ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ผิวจราจรลาดยาง - - ๑,๑๘๘,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

คอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

สุขุมวิท 23 ถนนส าหรับใช้ในการ กว้าง .6.00–8.00 ม. ยาว เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

 (วัดเทพประสาท) คมนาคมได้อย่างสะดวกและ 520.00 ม. หนา0.05 ม. คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

ปลอดภัย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,800.00 ตร.ม พร้อมตี

เส้นจราจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๙ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ผิวจราจรลาดยาง - - ๘๒๖,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

คอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาล และใกล้เคียงได้มี แอสฟัสท์ติกคอนกรีตกว้าง ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

สุขุมวิท 85  (วัดเขาน้อย) ถนนส าหรับใช้ในการ เฉล่ีย 6.50 - 8.20 ม. เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาว 360 ม. หนา0.05 ม. คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

ปลอดภัย  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,700 ตร.ม. พร้อมตี

เส้นจราจร

๑๓๐ ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ - เพ่ือใช้เก็บวัสดุ - ขนาด กว้าง 1.90 ม. ยาว - - - - ๒๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ - มีท่ีเก็บวัสดุเป็น กองช่าง

บริเวณด้านหลังห้องน้ า 10.00 ม. ตามแบบแปลน การพัฒนา ระเบียบเรียบร้อย

กองคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบ ของเทศบาลเมืองสัตหีบ เคร่ืองใช้

และสถาน

ท่ีปฎิบัติ

งาน

 

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๑ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง - เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ - ก่อสร้างเข่ือนหินขนาดใหญ่ - - ๒๖๐,๐๐๐ - - ระดับความ - ป้องกันการกัดเซาะ กองช่าง

บริเวณอาคารส านักงานและ บริเวณตล่ิงหลังอาคารส านัก สูง 1.20 ม. ความยาวรวม ส าเร็จของ บริเวณตล่ิงหลังอาคาร

อาคารป้องกันและบรรเทา งานและอาคารป้องการและ ไม่น้อยกว่า 25 ม. การอนุรักษ์ ส านักงานและอาคาร

สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย ทรัพยากร ป้องการและบรรเทา

 ธรมชาติ สาธารณภัย

และส่ิง-

แวดล้อม

๑๓๒ ติดต้ังประติมากรรมบนเสา  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  - ติดต้ังประติมากรรมบน - - ๗๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

ไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาล 13  - เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เสาไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสง- ของความ เทศบาลตลอดจน

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี สว่างถนนเทศบาล 13 ปลอดภัย ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

 พระบรมราชาภิเษก จ านวน 19 ชุด   ในการ ในเขตเทศบาลได้รับ

เดินทาง ความสะดวกสบาย

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๓ ติดต้ังประติมากรรมบนเสา  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  - ติดต้ังประติมากรรมบน - - - ๙๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

ไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาล เสาไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ของความ เทศบาลตลอดจน

11 และถนนเทศบาล 11 ปลอดภัย ผู้ใช้รถ ใช้ถนน

 จ านวน 20 ชุด   ในการ ในเขตเทศบาลได้รับ

เดินทาง ความสะดวกสบาย

๑๓๔ ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย  - รักษาความปลอดภัย  - ตีเส้นจราจรสีขาว -เหลือง - - ๔๙๓,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บนพ้ืนทาง ทางด้านการจราจร การขับข่ี หนา 3.00 มม. พ้ืนท่ีรวม ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

 รถยนต์  รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 1,250.00 เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

 ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ตร.ม. คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

๑๓๕ ปรับปรุงผิวจราจร  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - ๑๗๖,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาล และใกล้เคียงได้มี กว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

(บริเวณถนนแยกหน้าวัดเขา ถนนส าหรับใช้ในการ หนา 0.05  ม. หรือมี เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

น้อย) คมนาคมได้อย่างสะดวกและ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

ปลอดภัย 423.00 ตร.ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๖ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

LED ขนาด 50 วัตต์ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอย LED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณ ของความ เทศบาลและใกล้เคียง

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท สัตหีบสุขุมวิท 109 ซอยสัตหีบสุขุมวิท 109 ปลอดภัย ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

109  (มิตรอารีย์) (มิตรอารีย์) (มิตรอารีย์) ในการ

 - เพ่ือความปลอดภัยใน จ านวน 28 โคม เดินทาง

การขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม

ทัศนียภาพในการมองเห็น

๑๓๗ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม - - - ๑๙๘,๐๐๐ - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

LED ขนาด 50 วัตต์ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน LED ขนาด 50 วัตต์บริเวณ ของความ เทศบาลและใกล้เคียง

บริเวณถนนเทศบาล 2/1 เทศบาล 2/1  และถนน ถนนเทศบาล2/1 และถนน ปลอดภัย ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

และถนนเทศบาล 6 เทศบาล 6 เทศบาล 6 จ านวน  9 โคม ในการ ถนนในเขตเทศบาล

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ เดินทาง ได้รับความสะดวก

ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม สบายและปลอดภัย

ทัศนียภาพในการมองเห็น

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๘ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม - - ๑๓๓,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

LED ขนาด 50 วัตต์ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน  LED ขนาด 50 วัตต์  ของความ เทศบาลและใกล้เคียง

บริเวณถนนเทศบาล 5 เทศบาล 5 บริเวณถนนเทศบาล 5 ปลอดภัย ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

 - เพ่ือความปลอดภัยใน จ านวน 5 โคม ในการ ถนนในเขตเทศบาลได้

การขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม เดินทาง รับความสะดวกสบาย

ทัศนียภาพในการมองเห็น และปลอดภัย

๑๓๙ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม - - - ๘๗,๐๐๐ - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

โคม LED ขนาด 50 วัตต์ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน  LED ขนาด 50 วัตต์ ของความ เทศบาลและใกล้เคียง

บริเวณถนนเทศบาล 4 เทศบาล 4 บริเวณถนนเทศบาล 4 ปลอดภัย ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ จ านวน 3 โคม ในการ ถนนในเขตเทศบาลได้

ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม เดินทาง รับความสะดวกสบาย

ทัศนียภาพในการมองเห็น และปลอดภัย

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๐ ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง - - - ๒๘๖,๐๐๐ - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนน แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ของความ เทศบาลและใกล้เคียง

บริเวณถนนเทศบาล 1/1 เทศบาล 1/1 บริเวณถนนเทศบาล 1/1 ปลอดภัย ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ จ านวน 4 โคม ในการ ถนนในเขตเทศบาลได้

ขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม เดินทาง รับความสะดวกสบาย

ทัศนียภาพในการมองเห็น และปลอดภัย

๑๔๑ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างกีฬา - - 412,000 - - ร้อยละ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

บ้านเตาถ่านตามโครงการติดต้ัง ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ของความ เทศบาลและใกล้เคียง

ไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา กีฬาโรงเรียนอนุบาลบ้าน จ านวน 12 โคม ปลอดภัย ตลอดจนผู้ใช้สนาม

โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน เตาถ่าน ในการ ได้รับความสะดวก

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ เดินทาง สบายและปลอดภัย

ใช้สนาม เพ่ิมทัศนียภาพใน

การมองเห็น

 - ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาห่าง

ไกลยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๒ ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - วางท่อระบายน้ า Ø 0.80 - - - - ๒,๐๕๔,๐๐๐ ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

 พร้อมท่อระบายน้ า เทศบาล และใกล้เคียงได้มี  ม.  พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

 ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ ถนนส าหรับใช้ในการ ยาว 280 ม. จ านวนบ่อพัก เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

สุขุมวิท 41/1 คมนาคมได้อย่างสะดวกและ  28 บ่อ คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

(ซอยเขาเพชร) ปลอดภัย - พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร

 คอนกรีตหลังท่อ

๑๔๓ ปรับปรุงห้องน้ า - ห้องส้วม  - เพ่ือให้พนักงานเทศบาล - กว้าง 3.50 ม. ยาว 6 ม. - - ๕๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

อาคารส านักงานช่วงกองช่าง และประชาชนในเขตเทศบาล หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ การใช้ เทศบาลและใกล้เคียง

เทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อม  ได้มีห้องน้ า ห้องส้วมท่ี ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. ประโยชน์ ได้มีห้องน้ า ห้องส้วมท่ี

อาคารส านักงานเดิม สะอาด ถูกสุขอนามัย ท่ีดิน ดี มีประสิทธิภาพ ใน

การด าเนินกิจกรรม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๔ ปรับปรุง ถนน ค.ส.ล.  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต - วางท่อระบายน้ าØ 0.80 ม.  พร้อมบ่อพัก  - - ๓๔๔,๐๐๐ - - ร้อยละ - ประชาชนในเขต กองช่าง

พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. เทศบาล และใกล้เคียงได้มี ค.ส.ล. ยาว 51 ม. จ านวน ของ เทศบาล และผู้ใช้เส้น

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท ถนนส าหรับใช้ในการ บ่อพัก 5 บ่อ เส้นทาง ทางได้มีถนนท่ี

109ก/2 คมนาคมได้อย่างสะดวก คมนาคม มาตรฐาน ปลอดภัย

และปลอดภัย

145 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม  -เป็นการส่งเสริมการ  -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - ร้อนละ  -เป็นท่ีจัดจ าหน่าย กองช่าง

ทางเท้าถนนสายวัฒนาธรรม ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ถนนเทศบาล 10 ถนนเลียบ ของการ สินค้าโอทอปของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ เมืองสัตหีบ ชายทะเล ตามแบบแปลน ส่งเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล

 -เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้  ของเทศบาลเมืองสัตหีบ การ เมืองสัตหีบ

กับประชาชน ท่องเท่ียว

 -เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ในเขต

ท้องถ่ิน เทศบาล

 -เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สัตหีบ

ในชุมชน

รวม 145  โครงการ - - ๔๙,๒๙๗,๐๐๐ ๒๔,๔๗๙,๒๐๐ ๓๗,๓๑๙,๑๐๐ ๑๔,๕๕๕,๙๐๐ ๓๓,๙๑๒,๘๐๐ - - -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด  -  เพ่ืออุดหนุนเหล่ากาชาด  - โครงการขอรับเงิน ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จ านวน  - การด าเนินงาน ส านักปลัด

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี อุดหนุนเพ่ือสนับสนุน คร้ังท่ี ของเหล่ากาชาด เทศบาลฯ

 -  เพ่ือส่งเสริมด้าน กิจกรรมเหล่ากาชาด ให้การ จังหวัดชลบุรีมี

การสาธารณสุขให้เข้มแข็ง จังหวัดชลบุรี สนับสนุน ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลเมืองสัตหีบ
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒ โครงการวันต่อต้าน  - เพ่ือให้กลุ่มพลังมวลชน  - กลุ่มพลังมวลชนทุก 20,000   20,000   10,000   10,000   10,000     ร้อยละ  -กลุ่มพลังมวลชน ส านักปลัด

ยาเสพติดโลก ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกัน หมู่เหล่าในพ้ืนท่ี ของผู้ ทุกหมู่เหล่าในพ้ืน เทศบาลฯ

รณรงค์สร้างกระแสพ้ืนท่ี เข้าร่วม ท่ีได้ร่วมกันรณรงค์

สังคมต่อต้าน ป้องกัน โครงการ สร้างกระแสพ้ืนท่ี 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีสุขภาพ สังคมต่อต้านป้องกัน

อนามัย และแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

เทศบาลเมืองสัตหีบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ อุดหนุนโครงการขอรับเงิน  -  เพ่ืออุดหนุนศูนย์อ านวย  - โครงการขอรับเงิน 130,000   130,000  130,000   130,000   130,000     ร้อยละ  - กลุ่มพลังมวลชน ส านักปลัด

อุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การพลังแผ่นดินเอาชนะ อุดหนุนเพ่ือเพ่ิม ของผู้ ทุกหมู่เหล่าในพ้ืนท่ี เทศบาลฯ
ในการป้องกัน และแก้ไข ยาเสพติดจังหวัดชลบุรี สักยภาพในการป้องกัน เข้าร่วม ได้ร่วมกันรณรงค์
ปัญหายาเสพติดของศูนย์  (ศพส.จ.ชบ.) และแก้ไขปัญหายา โครงการ สร้างกระแสพ้ืนท่ี
อ านวยการ พลังแผ่นดิน  - เพ่ือให้การด าเนินงาน เสพติดของศูนย์อ านวย มีสุขภาพ สังคมต่อต้านป้องกัน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด ต่อต้านยาเสพติดของ การพลังแผ่นดินเอาชนะ อนามัย และแก้ไขปัญหายา
ชลบุรี จังหวัดชลบุรีเป็นไปตาม ยาเสพติดจังหวัดชลบุรี เสพติด

นโยบายของรัฐบาล

รวม    3    โครงการ  -  - ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  -  -  -

แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการอบรมและศึกษา  -  เพ่ือส่งเสริมความรู้และ  -อาสาสมัครสาธารณสุข ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  อาสาสมัคร กอง

ดูงานอาสาสมัคร ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข จ านวน ๑๕๐ คน  ได้รับ ของผู้ สาธารณสุขมีความ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข เก่า/ใหม่ แก่ อสม. ในพ้ืนท่ีเขต การศึกษาดูงาน จ านวน เข้าร่วม รู้ด้านสาธารณสุข
เทศบาลเมืองสัตหีบ ๑  คร้ัง โครงการ  และส่ิงแวดล้อม

 และมีวิสัยทัศน์ใน
การน าความรู้และ
วิทยาการสมัยใหม่
มาปรับปรุงใช้ใน
การปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการอบรมและศึกษา  -เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -ผู้สูงอายุเกิด กอง

ดูงานผู้สูงอายุ แลกเปล่ียนความคิด และ  ๒๕๐ คน ได้รับ ของผู้ ประสบการณ์จาก สาธารณสุขฯ

ประสบการณ์ความรู้จาก การศึกษาดูงาน เข้าร่วม การศึกษาดูงาน 
การศึกษาดูงาน จ านวน  ๑  คร้ัง โครงการ มีการพ่ึงพาแลก

เปล่ียนความคิดเห็น
และส่งเสริมให้
กลุ่มผู้สูงอายุมีความ
เข้มแข็งข้ึน

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ค่าจ้างครูฝึกสอนออก  - เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ  - ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนใน กอง

ก าลังกาย(แอโรบิค, ไทเก๊ก, ร่างกายประชาชนให้ เทศบาลเมืองสัตหีบ ของผู้ ชุมชนเห็นความ สาธารณสุขฯ

ลีลาศ ฯลฯ)  สมบูรณ์แข็งแรง จ านวน ๕,5๐๐ เข้าร่วม ส าคัญของการออก
 -สร้างความเข้มแข็งให้ คน/เดือน โครงการ ก าลังกายและร่วม
ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม ออกก าลังกายเพ่ิม
 สร้างลานกีฬาภายใน มากข้ึนพร้อมท้ังมี
ชุมชน สุขภาพแข็งแรง 
 -สร้างความสัมพันธ์และ  - ชุมชนมีความ
ความสามัคคีในการมีส่วน เข้มแข็งและเกิด
ร่วมระหว่างหน่วยงาน การสร้างลานกีฬา

ในชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการตรวจสุขภาพ  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  - ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  - ประชาชนได้รับ กอง

เคล่ือนท่ี บริการคัดกรองสุขภาพและ เทศบาลเมืองสัตหีบ ของผู้ บริการคัดกรอง สาธารณสุขฯ

วินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น จ านวน  ๓๐๐  คน เข้าร่วม สุขภาพและวินิจฉัย
 - เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ โครงการ โรคเบ้ืองต้น
ภาวะสุขภาพของตนเอง  - อัตราการป่วย
และหากพบอาการเจ็บป่วย ด้วยโรคความดัน
ได้รับการรักษาได้ทันเวลา โลหิตสูง โรค
 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ เบาหวานและ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ โรคหัวใจลดลง
ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
 - เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค
โความดันลหิตสูง โรค
เบาหวาน และโรคหัวใจ

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนา  -เพ่ือก าหนดแผน  -อบรมให้ความรู้  และ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ร้อยละ  -อสม.ปฏิบัติงาน กอง

ศักยภาพอาสาสมัคร การปฏิบัติงานของ อสม. ทบทวนงานด้าน ของผู้ ได้อย่างมี สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข เก่า/ใหม่ ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล สาธารณสุขให้แก่ อสม. เข้าร่วม ประสิทธิภาพตาม

เมืองสัตหีบ จ านวน ๑๕๐ คน โครงการ แผนปฏิบัติงานและ

 ต่อเดือน มีความรู้ด้าน

 จ านวน  ๑๒  คร้ัง สาธารณสุขเพ่ิม

มากข้ึน

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการอบรมส่งเสริม  -  เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี  -จัดกิจกรรมส่งเสริม ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้สูงอายุในพ้ืน กอง

สุขภาพผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมืองสัตหีบได้ สุขภาพให้ผู้สูงอายุ  ของผู้ ท่ีเขต เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

ท ากิจกรรมร่วมกัน จ านวน ๓๐๐ คน/เดือน เข้าร่วม สัตหีบได้ท ากิจกรรม
 -  เพ่ือเป็นการส่งเสริม จ านวน  ๑๒  คร้ัง/ปี โครงการ  ร่วมกัน
สุขภาพกายและใจของผู้สูง  -  ผู้สูงอายุและ
อายุ สมาชิกในครอบครัว
 -  เพ่ือเป็นการสร้าง มีสัมพันธภาพท่ีดี
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง  ต่อกัน
ภาครัฐและประชาชน  - ผู้สูงอายุมีสุขภาพ

กายและใจท่ีดี

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ  -นักเรียนในเขตเทศบาล ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ  - นักเรียนได้รับ กอง

 และอนามัยในโรงเรียน ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น จ านวน ๖  โรงเรียน ของผู้ การตรวจสุขภาพ สาธารณสุขฯ

 -เพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วม  เบ้ืองต้น

ภาวะสุขภาพของตนเองและ จ านวน  ๑  แห่ง โครงการ  - นักเรียนมีความ
ได้รับการรักษาได้ทันเวลา ตระหนักและสนใจ

 - เพ่ือให้นักเรียนมีความ ในการดูสุขภาพของ

ตระหนักในการดูแลสุขภาพ นักเรียนในโรงเรียน

ของตนเองและสมาชิกใน  -นักเรียนมีส่วน

ครอบครัว ร่วมในการดูแล

 - เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ สุขภาพของนักเรียน

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในโรงเรียน

 - นักเรียนสามารถ

ให้การปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นได้

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

1.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการส่งเสริมอนามัย  - เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ  - อบรมให้ความรู้แก่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  -ประชาชนมีความ กอง

แม่และเด็กและการวาง ดูแลอนามัยแม่และเด็กให้ ประชาชนท่ีสนใจในการ ของผู้ รู้ในการท่ีจะปฏิบัติ สาธารณสุขฯ

แผนครอบครัว แก่หญิงต้ังครรภ์ก่อนและ ดูแลก่อนและหลัง เข้าร่วม ดูแลตนเองก่อนและ

หลังคลอด ต้ังครรภ์และวางแผน โครงการ หลังคลอดและการ

 - เพ่ือติดตามเย่ียมมารดา ครอบครัว จ านวน วางแผนครอบครัว

และเด็กหลังคลอดพร้อมให้  ๕๐ คน ได้อย่างถูกต้อง

สุขศึกษา

 -หญิงและชายวัยเจริญ

พันธ์มีความรู้เร่ืองการวาง

แผนครอบครัว

แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

1.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  -เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้าน  - อบรมให้ความรู้แก่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนมี กอง

การส่งเสริมการใช้สมุนไพร สมุนไพรแก่ประชาชน ประชาชน ของผู้ ความรู้พ้ืนฐานใน สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมใน จ านวน ๑0๐ คน เข้าร่วม การใช้สมุนไพร

การใช้สมุนไพร และผลิต โครงการ  -ประชาชนสามารถ

ภัณฑ์สมุนไพรในครัวเรือน ผลิตสมุนไพรใช้ใน

 - รณรงค์ให้ปลูกพืช ครัวเรือนได้

สมุนไพร เพ่ือใช้ใน สาธารณสุข (อสม.) 

ครัวเรือน มีความรู้ด้านการ

สาธารณสุขเพ่ิม

มากข้ึน

แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการส่งเสริมการใช้  -เพ่ือเป็นการส่งเสริม  -ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  - ประชาชนมีการ กอง

จักรยานในชีวิตประจ าวัน สุขภาพประชาชนในชุมชน เทศบาลเมืองสัตหีบ ของผู้ ใช้จักรยานในชีวิต สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ จ านวน 500 คน เข้ารวม ประจ าวันมากข้ึน
ประชาชนในพ้ืนท่ีและ โครงการ  - ประชาชนรู้จัก
สังคม ตระหนักในการ
 - เพ่ือเป็นการรักษาส่ิงแวด รักษาสุขภาพของ
ล้อมโดยการลดใช้รถยนต์ ตนเอง
 -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้จักรยานในชีวิต
ประจ าวัน 

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการรณรงค์  -เพ่ือให้เยาวชนและ  -เยาวชนและประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  -เพ่ือให้เยาวชน กอง

วันเอดส์โลก ประชาชนในชุมชนได้รับ เข้าร่วมโครงการ ของผู้ และประชาชนใน สาธารณสุขฯ

ความรู้ความรู้ความเข้าใจท่ี จ านวน 200 คน เข้ารวม ชุมชนได้รับความรู้
ถูกต้องเก่ียวกับเอดส์ โครงการ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
 -เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ เก่ียวกับเอดส์
ประชาชนเกิดความ  -เพ่ือเป็นการ
ตระหนักในการร่วมกันและ กระตุ้นให้ประชาชน
แก้ไขปัญหาเอดส์ เกิดความตระหนัก

ในการร่วมกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

1.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้ม  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ  -นักเรียนในสถานศึกษา 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ  -เพ่ือให้นักเรียนได้ กอง

กันให้กับนักเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง ของผู้ รับการฉีดวัคซีน สาธารณสุขฯ

 -เพ่ือให้นักเรียนได้รับ สัตหีบ เข้ารวม ป้องกันโรค

ความรู้เก่ียวกับการฉีด โครงการ  -เพ่ือให้นักเรียนได้

วัคซีนเบ้ืองต้นและได้รับ รับความรู้เก่ียวกับ

สุขศึกษาเก่ียวกับการดูแล การฉีดวัคซีนเบ้ือง

สุขภาพตนเองในชีวิต ต้นและได้รับสุข

ประจ าวัน ศึกษาเก่ียวกับการดู

แลสุขภาพตนเองใน

ชีวิตประจ าวัน

แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

1.2 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓ โครงการฝึกอบรมการ  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชนเข้า ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เด็กและเยาวชน กอง

รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ี ร่วมโครงการ  จ านวน ของผู้ ได้รับความรู้ความ สาธารณสุขฯ

ถูกต้องเก่ียวกับเอดส์  ๒๐๐ คน เข้าร่วม เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียว

 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน โครงการ กับเอดส์

มีความตระหนักในการร่วม  - มีความตระหนัก

กันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในการร่วมกันและ

 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี แก้ไขปัญหาเอดส์
ความเช่ือและทัศนคติท่ี  - มีความเช่ือและ
ถูกต้องเก่ียวกับโรคเอดส์ ทัศนคติท่ีถูกต้อง
 รวมถึงการป้องกันและ เก่ียวกับโรคเอดส์  
แก้ไขปัญหาเอดส์ รวมถึงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา
เอดส์

แบบ ผ.02

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ  - ประชาชนในพ้ืนท่ีเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนมีความ กอง

ควบคุมโรคไข้เลือดออก เข้าใจเก่ียวกับโรคไข้เลือด เทศบาลเมืองสัตหีบ ของผู้ รู้ความเข้าใจท่ี สาธารณสุขฯ

ออกให้ประชาชนตระหนัก มีอัตราการเจ็บป่วยและ เข้าร่วม ถูกต้องในการป้องกัน
ถึงความส าคัญและอันตราย อัตราการเสียชีวิตจาก โครงการ และควบคุมโรค
จากโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกลดลง ไข้เลือดออก
 - เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  -ความชุกของยุงลาย  - ประชาชนเกิด
ของชุมชนในการเฝ้าระวัง พาหะน าโรคไข้เลือดออก ความตระหนักเห็น
การป้องกันและควบคุมโรค ลดลง ความส าคัญและให้
ไข้เลือดออกโดยชุมชนเป็น  - หน่วยงานภาครัฐและ ความร่วมมือในการ
ผู้ดูแลกันเอง เอกชนให้ความร่วมมือ ป้องกันและควบคุม
 - เพ่ือลดปัญหาการแพร่ ในการป้องกันและ โรคไข้เลือดออก
ระบาดของโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้เลือดออก  - ประชาชนมีอัตรา

การเจ็บป่วยและ
อัตราการเสียชีวิต
จากโรคไข้เลือดออก
ลดลง
 - ความชุกชุมของ
ยุงลายลดลง

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕ โครงการอบรมสุขาภิบาล  - เพ่ือประชาชนมีความ  -จัดอบรมให้ความรู้แก่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  -ให้ประชาชนและ กอง

อาหารให้แก่ผู้ประกอบการ รู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ผู้ประกอบการในเขต ของผู้ ผู้ประกอบการร้าน สาธารณสุขฯ

สุขาภิบาลอาหารให้ได้ เทศบาล เข้าร่วม อาหารมีความรู้เร่ือง
มาตรฐาน จ านวน  50  คน โครงการ สุขาภิบาลอาหาร
 - เพ่ือให้เกิดสุขลักษณะท่ี น าไปปฏิบัติได้ง
ดีแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ถูกต้อ
ร้านค้าท่ีผ่านการอบรมและ
ได้ป้ายประกาศ
Clean Food Good Test

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๖ โครงการป้องกันและ  - เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค  - อัตราการเกิดโรค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - อัตราการเกิดโรค กอง

ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ระบาดในชุมชน ระบาดในชุมชนลดลง  ของ ระบาดในชุมชน สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือส่งเสริมความรู้ใน หรือไม่พบ ชุมชน ลดลง หรือไม่พบ
การป้องกันและควบคุมโรค  -  ประชาชนเข้าร่วม ได้รับ  - ประชาชนได้รับ
ติดต่อให้กับประชาชน โครงการ จ านวน  บริการ ความรู้ในการ

๒๐๐ คน ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อท่ีถูกต้อง

๑๗ โครงการป้องกันโรคพิษ  - เพ่ือป้องกันการเกิดโรค  -บริการฉีดวัคซีน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ไม่เกิดโรคพิษ กอง

สุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียน พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ท าหมันให้กับสุนัข/แมว ของ สุนัขบ้าในเขต สาธารณสุขฯ

และวัด  - จัดซ้ืออาหาร จัดท า ชุมชน เทศบาล
ท่ีพักให้กับสุนัขจรจัด ได้รับ  - มีสถานท่ีพัก

บริการ สุนัขจรจัด

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๘ โครงการเยาวชนวัยใส  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  -เด็กและเยาวชนใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เด็กและเยาวชน กอง

ห่างไกลยาเสพติด ได้รู้ถึงผลของยาเสพติด สถานศึกษา  จ านวน  ของผู้ ได้รับความรู้ความ สาธารณสุขฯ

 ผลเสียของยาเสพติดตลอด ๑๐๐ คน เข้าร่วม เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียว
จนความรู้ความเข้าใจท่ี โครงการ กับยาเสพติดตลอด
ถูกต้องเก่ียวกับยาเสพติด จนทราบผลเสียท่ีได้
 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รับจากการใช้
ตระหนักถึงภัยของยาเสพ- ยาเสพติด
ติดท่ีมีต่อตนเองครอบครัว  - เด็กและเยาวชน
 และประเทศชาติ และมี เกิดความตระหนัก
ทักษะและวิธีการปฏิบัติงาน ถึงภัยของยาเสพติด
ให้ห่างไกลยาเสพติด ท่ีมีต่อตนเองครอบ

ครัว และประเทศ
ชาติ
 - เด็กและเยาวชน
มีทักษะและวิธีการ
ในการปฏิบัติตนให้
ห่างไกลยาเสพติด

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๙ อุดหนุนการด าเนินงานตาม  -เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ  -อุดหนุนคณะกรรมการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -คณะกรรมการ กอง

แนวทางโครงการพระราช ชุมชน ในการด าเนินงาน ชุมชน ในเขตเทศบาล ของ ชุมชนปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

ด าริด้านสาธารณสุข ในเขตชุมชนตามแนวทาง เมืองสัตหีบ จ านวน 15 จ านวน ได้อย่างมี
โครงการพระราชด าริ ชุมชนๆ ละ ผู้เข้า ประสิทธิภาพ
ด้านสาธารณสุข 20,000 บาท ร่วม  -ประชาชนมี

สุขภาพดี

20 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจ  -เพ่ือส ารวจจ านวนสุนัข/  -อุดหนุนค่าส ารวจ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  -มีการส ารวจสุนัข กอง

ข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มี ประชากรสุนัข/แมว และ ของ และลงข้อมูลใน สาธารณสุขฯ

ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ เจ้าของตามแนวทาง ลงข้อมูลในระบบ จ านวน ระบบ งบอุดหนุน

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรคคน Thairabies.net สุนัขท่ี Thairabies.net จากจังหวัด

จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ได้รับ

พระปณิธานศ.ดร.สมเด็จ บ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. การฉีด

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า วัคซีน

ภรณวลัยลักษณ์อัครราช- จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร- ป้องกัน

กุมารี ราชกุมารี โรคพิษ

โครงการ

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการส ารวจข้อมูล  -เพ่ือส ารวจจ านวนสุนัข/  -การส ารวจประชากร  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ  -มีการส ารวจสุนัข กอง

จ านวนสัตว์และข้ึน แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มี สุนัข/แมว และลงข้อมูล ของ และลงข้อมูลใน สาธารณสุขฯ

ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ เจ้าของตามแนวทาง ในระบบThairabies.net จ านวน ระบบ งบอุดหนุน

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โครงการสัตว์ปลอดโรคคน สุนัขท่ี Thairabies.net จากจังหวัด

จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ได้รับ

พระปณิธานศ.ดร.สมเด็จ บ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร. การฉีด

พระเจ้าน้องนางเธอ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  วัคซีน

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ป้องกัน

อัครราชกุมารี กรมพระศรี- อัครราชกุมารี กรมพระศรี- โรคพิษ

สวางควัฒน วรขัตติย- สวางควัฒน วรขัตติย- โครงการ

ราชนารี ราชนารี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 เงินอุดหนุนส าหรับขับ  -เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือ  -จัดซ้ือวัคซีนและ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  -ไม่เกิดโรคพิษสุนัข กอง

เคล่ือนโครงการสัตว์ วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด อุปกรณ์ในการฉีด ของ บ้าในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันและควบคุม จ านวน งบอุดหนุน

จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม โรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทาง สุนัขท่ีได้ จากจังหวัด

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ- โครงการสัตว์ปลอดโรค รับการ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา- คนปลอดภัย จากโรคพิษ ฉีดวัคซีน

ภรณวลัยลักษณ์อัครราช- สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ป้องกัน

กุมารี ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ โรคพิษ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สุนัขบ้า

อัครราชกุมารี

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการสัตว์ปลอดโรค  -เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือ  -จัดซ้ือวัคซีนและ  -  - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ร้อยละ  -ไม่เกิดโรคพิษสุนัข กอง

คนปลอดภัยจากโรค วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด อุปกรณ์ในการฉีด ของ บ้าในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบ้าตาม เพ่ือป้องกันและควบคุม จ านวน งบอุดหนุน

พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ- โรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทาง สุนัขท่ีได้ จากจังหวัด

พระเจ้าน้องนางเธอ โครงการสัตว์ปลอดโรค รับการ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คนปลอดภัย จากโรคพิษ ฉีดวัคซีน

อัครราชกุมารี กรมพระศรี- สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ป้องกัน

สวางควัฒน วรขัตติย- ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง- โรคพิษ

ราชนารี นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- สุนัขบ้า

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 ป้องกันการต้ังครรภ์ใน  - เพ่ือป้องกันการต้ังครรภ์  -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - อัตรา - วัยรุ่นมีความรู้ กอง

วัยรุ่นก่อนวัยอันควร ในวัยรุ่นก่อนวัยอันควร ช้ันปีท่ี 1 จ านวน การต้ัง สามารถป้องกัน สาธารณสุขฯ

  200 คน ครรภ์ใน การต้ังครรภ์ก่อน
 วัยรุ่น วัยได้  
 ของ

นักเรียน

ในเขต

เทศบาล

เมือง

สัตหีบ

แบบ ผ.02
 รายละเอียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแก่ 1)เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย  - ผู้สูงอายุและผู้ป่วย - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ 1) กลุ่มเป้าหมาย กอง

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ติดเตียงได้รับบริการด้าน ติดเตียงในเขตเทศบาล และผู้ป่วย ได้รับการดูแล สาธารณสุขฯ

 สาธารณสุขอย่างเหมาะสม เมืองสัตหีบ จ านวน ติดเตียงได้ สุขภาพท่ีถูกต้อง
ท่ัวถึงและต่อเน่ือง 50 ราย รับบริการ 2) กลุ่มเป้าหมาย
2)เพ่ือบริการส่งเสริม ตรวจสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมและ
สุขภาพเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุ เบ้ืองต้น ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และผู้ป่วยติดเตียงท่ีด้อย ร้อยละ 100 ร่างกาย จิตใจและ
โอกาส ผู้สูงอายุและ อารมณ์อย่าง

ผู้ป่วยติด เหมาะสมมี 
เตียงได้ ประสิทธิภาพส่งผล

รับบริการ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ส่งเสริม

สุขภาพ

เชิงรุก

ร้อยละ 80

รวม 25 โครงการ  -  - ๓,๒๘๐,๐๐๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐  -  -  -

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

แบบ ผ.02

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา  - เพ่ือให้ชุมชนมีวิสัยทัศน์  - คณะกรรมการชุมชน ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ร้อยละ มีการพัฒนาตนเอง กอง

ศักยภาพของผู้น าชุมชน จากการศึกษาดูงานแลก ในเขตเทศบาลเมือง ของ และเห็นความส าคัญ สวัสดิการฯ
เปล่ียนความคิดเห็นและน า สัตหีบ ประชาชน บทบาทการเป็น
มาพัฒนาชุมชนของตนเอง ท่ีมี ผู้น าชุมชนเกิดภาวะ

คุณภาพ ผู้น าชุมชนสร้าง
ชีวิต การท างานเป็นทีม
ท่ีดี

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา  -เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้  -ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนในชุมชน กอง
อาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ ในการผลิตสินค้าและสร้าง และประชาชนในชุมชน มีและทักษะในการ สวัสดิการฯ
ชุมชน มูลค่าทางเศรษฐกิจและ สร้างอาชีพและเพ่ิม

สังคมในชุมชน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ โครงการสร้างงาน สร้าง  - เพ่ือส่งเสริมรายได้ และ  -เยาวชนและประชาชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เยาวชนและ กอง

 รายได้ให้กับเยาวชนและ สร้างอาชีพให้กับเยาวชน ในเขตเทศบาลเมือง ของ ประชาชนมีอาชีพ สวัสดิการ ฯ

ประชาชน และประชาชน สัตหีบ ประชาชน และมีรายได้เพียง
ท่ีมี พอต่อการครองชีพ

คุณภาพ

ชีวิต

ท่ีดี

๔ โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ.  - เพ่ือช้ีวัดคุณภาพชีวิตของ  - ชุมชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เพ่ือได้ฐานข้อมูล กอง

ชุมชนในเขตเทศบาล ประชาชนในชุมชนเมือง เมืองสัตหีบ ของการ จปฐ.แต่ละชุมชนเขต สวัสดิการ ฯ

สัตหีบ จัดเก็บ เทศบาลเมืองสัตหีบ
 - เพ่ือให้การวางแผนแก้ไข ข้อมูล  - เพ่ือมีข้อมูล
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ จปฐ. ประกอบในการวาง
ชีวิตของประชาชนเป็นไป แผนแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพและ และพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิผล ชีวิตของประชาชน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕ โครงการประกวดกิจกรรม  - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา  - ชุมชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เกิดกระบวนการ กอง

ชุมชนดีเด่น ศักยภาพของคณะกรรมการ เมืองสัตหีบ ของ เรียนรู้ และการมี สวัสดิการฯ
ชุมชนและการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมของ
ของประชาชนในชุมชน โครงการ ประชาชนในชุมชน

6 โครงการสนับสนุนกองทุน  - เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน  - สมาชิกกองทุน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ  -สมาชิกได้รับ กอง
สวัสดิการชุมชนเทศบาล งานของกองทุนสวัสดิการ สวัสดิการชุมชนเทศบาล ของ ทราบถึงผลการ สวัสดิการฯ
เมืองสัตหีบ ชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ เมืองสัตหีบ ประชาชน ด าเนินงานของ

ได้รับ กองทุนฯ
สวัสดิการ  -สมาชิกได้พบปะ

สังคม แลกเปล่ียนความคิด
เห็นซ่ึงกันและกัน

รวม 6 โครงการ  -  - ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐  -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการช่วยเหลือ  -เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ด้อยโอกาสได้ กอง

สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี เคร่ืองอุปโภคบริโภคให้ ช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค ของผู้ท่ี รับการช่วยหลือ สวัสดิการฯ
รายได้น้อยและผู้ด้อย แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บริโภค จ านวน ได้รับ เพ่ือบรรเทาปัญหา
โอกาสทางสังคม ในชุมชน 3๐๐ คน สวัสดิการฯ ความเดือดร้อน

๒ โครงการยุติความรุนแรง  -เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ  -เด็ก สตรี และ กอง
ต่อเด็กและสตรี แก้ไขปัญหาการกระท า จ านวน 150  คน ของ ประชาชนในชุมชน สวัสดิการฯ

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ผู้เข้าร่วม ตระหนักถึงความ
ในชุมชน โครงการ ส าคัญของปัญหา

การกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กและ
สตรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนา  - เพ่ือให้คนพิการในชุมชน  - การจัดกิจกรรมเพ่ือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้พิการในชุมชนได้ กอง

คุณภาพชีวิตของคนพิการ ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งเสริมและพัฒนา ผู้ท่ีได้รับ รับการช่วยเหลือ สวัสดิการฯ
ในชุมชน คนพิการ สวัสดิการ สวัสดิการต่างๆ

สังคม

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสทาง  -การจัดอบรมและ ๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ  -ผู้ด้อยโอกาสได้ กอง
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สังคมได้รับการพัฒนาคุณ กิจกรรมส่งเสริมและ ของผู้ รับการช่วยเหลือ สวัสดิการฯ

ภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน พัฒนาศักยภาพผู้ด้อย เข้าร่วม ด้านสวัสดิการต่างๆ
และสามารถสร้างตนให้อยู่ โอกาสทางสังคม โครงการ ได้อย่างท่ัวถึง
ในสังคมได้อย่างปกติสุข เทศบาลเมืองสัตหีบ

รวม 4 โครงการ  -  - ๔๖๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ  -เพ่ือให้ประชาชนมีกองทุน  -กองทุนสวัสดิการชุมชน 146,000 200,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน  -สมาชิกกองทุน กอง

ชุมชน สวัสดิการชุมชนท่ีสามารถ จ านวน  1  กองทุน คร้ังท่ี ได้รับสวัสดิการ สวัสดิการฯ
ช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ท่ีต้อง สมทบ อย่างครอบคลุม
ได้รับการดูแลในชุมชน และท่ัวถึง
และเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้รวมตัวกันเพ่ือ
ชุพัฒนามชนท้องถ่ิน

2 โครงการสร้างหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ 20,276,400 20,400,000 20,600,000 20,600,000 20,600,000 ร้อยละ  - ผู้สูงอายุท่ีอายุ กอง
รายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุแบบข้ันบันได ของ  60 ปี บริบูรณ์ข้ีน สวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ ไปและผ่าน
ท่ีมีคุณ คุณสมบัติตาม
สมบัติ ระเบียบฯ ได้รับเบ้ีย
ตาม ยังชีพผู้สูงอายุ

ระเบียบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลเมืองสัตหีบ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงานงบกลาง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ โครงการสนับสนุนการเสริม เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพความ ๒,๔๒๘,๘๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ผู้พิการและผ่าน กอง

สร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ ความพิการ พิการ ของผู้ คุณสมบัติตาม สวัสดิการฯ
คนพิการหรือทุพพลภาพ พิการท่ีมี ระเบียบฯ ได้รับเบ้ีย

คุณสมบัติ ยังชีพความพิการ
ตาม

ระเบียบ

๔ โครงการจัดสวัสดิการเงิน  - เพ่ือเป็นการบรรเทา  - ให้การสงเคราะห์ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ป่วยเอดส์และ กอง
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ปัญหาความเดือดร้อน  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน ของ ครอบครัวสามารถ สวัสดิการฯ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้านค่าครองชีพให้แก่ เขตเทศบาลตามระเบียบ ผู้ท่ี ใช้ชีวิตได้อย่างมี

ครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์ กระทรวงมหาดไทย ได้รับ ความสุข
ให้สามารถครองชีพได้  สวัสดิการฯ

ตามอัตภาพ  
รวม 4 โครงการ  -  - ๒๓,๐๖๑,๒๐๐ ๒๓,๓๑๐,๐๐๐ ๒๓,๖๔๐,๐๐๐ ๒๓,๖๔๐,๐๐๐ ๒๓,๖๔๐,๐๐๐  -  -  -

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 แผนงานงบกลาง



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 

 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมซ้อม  - เพ่ือให้บุคลากรงานป้อง  - จัดฝึกอบรมซ้อม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - บุคลากรงานป้องกันฯ ส านักปลัด

แผนการป้องกันและ กันฯในเขตพ้ืนท่ีอ าภอสัตหีบ แผนการป้องกันและ ความ ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอสัตหีบ เทศบาลฯ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนมูลนิธิและ บรรเทาสาธารณภัยให้ ส าเร็จ ตลอดจนมูลนิธิและหน่วย

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมี แก่บุคลากรงานป้องกัน ของการ งานท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ 
ความรู้ความเข้าใจ  รวมถึง และหน่วยงานข้าง อนุรักษ์ ความเข้าใจ รวมถึงวิธี
วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเก่ียวกับ เคียงตลอดจนเจ้าหน้า ทรัพยากร ปฏิบัติท่ีถูกต้องเก่ียวกับด้าน
ด้านการป้องกันและบรรเทา ท่ีมูลนิธิฯ ธรรมชาติ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นไปในแนว และ สาธารณภัย เป็นไปในแนว
ทางเดียวกัน ส่ิงแวดล้อม ทางปฏิบัติเดียวกัน
 - เพ่ือลดความเสียหายท่ี  -ประชาชนเกิดความเช่ือม่ัน
เกิดข้ึนจากสาธารณภัย
ต่างๆ

รวม 1 โครงการ  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนาสภาพ  - เพ่ือท าให้หน้าบ้านน่ามอง  - ชุมชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ   -  ชุมชนมีความสะอาด กอง

แวดล้อมหน้าบ้าน และชุมชนสะอาดสวยงาม ของ เรียบร้อย เกิดภูมิทัศน์ท่ีดี สวัสดิการฯ
น่ามอง ย่ิงข้ึน การเก็บ

ขยะ
อย่างมี

ประสิทธิ
ภาพ
ถูกสุข
อนามัย

รวม 1 โครงการ  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.3    แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเยาวชนรุ่น  - เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชน  - จัดอบรมและ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระดับ  - เยาวชนมีความตระหนัก กอง

ใหม่รักและใส่ใจ ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทัศนศึกษาดูงานปลูก ความ และให้ความส าคัญกับการ สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง  ชายฝ่ังทะเล ป่าชายเลนให้แก่ ส าเร็จ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง

ทะเล  - เพ่ือให้เยาวชนได้รับ เยาวชนในเขตเทศบาล ของการ ทะเล
ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม จ านวน  ๑๒๐  คน อนุรักษ์
ชายฝ่ังทะเล ทรัพยากร

2 โครงการติดตาม  - เพ่ือตรวจสอบและ  - น้ าอุปโภค บริโภค ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละตัวอย่าง  - สามารถเฝ้าระวังคุณภาพ กอง
ตรวจสอบและ ประเมินผลคุณภาพน้ า มีคุณภาพ น้ าท่ีผ่านเกณฑ์ น้ าในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
ประเมินผลคุณภาพน้ า

3 โครงการบริหารจัดการ  - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ  - ประชาชนในชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ปริมาณขยะในเขต กอง
ขยะระดับชุมชน/ ชุมชนในการคัดแยกขยะ มีการคัดแยกขยะ ของการ เทศบาลเมืองสัตหีบลดลง สาธารณสุขฯ
โรงเรียน และน าขยะมาใช้ให้เกิด เก็บขยะ

ประโยชน์ อย่างมี

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.3    แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเทศบาล  - เพ่ือส่งเสริมการรักษา  - ล้างท าความสะอาด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ  - เกิดความสะอาดเรียบร้อย กอง

สะอาด  สดใส  ใส่ใจ ความสะอาดและความเป็น ถนนไหล่ทาง และ ถูกสุข ของถนนไหล่ทาง สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ระเบียบเรียบร้อยบนถนน ถังขยะในเขตเทศบาล อนามัย  - สร้างภูมิทัศน์ท่ีดีในเขต

และไหล่ทาง
 - เพ่ือรักษาอนุรักษ์  - รณรงค์ท าความ เทศบาล
ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล สะอาดในวันส าคัญ
ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล ต่างๆ

5 โครงการจ้างเหมาเอกชน  - เพ่ือรักษาความสะอาด  - ท าความสะอาดถนน ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  - ปริมาณขยะในเขต กอง
รักษาความสะอาด  กวาดถนน ทางเท้า และท่ี ทางเท้าและท่ี ของการ เทศบาลเมืองสัตหีบลดลง สาธารณสุขฯ
กวาดถนน ทางเท้า และ สาธารณะพ้ืนท่ีเทศบาล สาธารณะพ้ืนท่ีเทศบาล เก็บขยะ
ท่ีสาธารณะพ้ืนท่ี เมืองสัตหีบ เมืองสัตหีบ อย่างมี
เทศบาลเมืองสัตหีบ ประสิทธิภาพ

ถูกสุข
อนามัย

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.3    แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการจ้างเหมา  -เพ่ือด าเนินการก าจัดขยะ  - จ้างเหมาเอกชนฝัง ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -การก าจัดขยะถูกสุข กอง

เอกชนจัดเก็บขนถ่าย มูลฝอยในเขตเทศบาลให้ถูก กลบขยะมูลฝอย ของการ ลักษณะไม่ก่อไห้เกิด สาธารณสุขฯ
และฝังกลบขยะมูลฝอย สุขลักษณะ  - จ้างเหมาเอกชนเก็บ เก็บขยะ มลภาวะ

 -เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ และ รวบรวมและขนถ่าย ในพ้ืนท่ี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย

7 โครงการเมืองสะอาด  - เพ่ือส่งเสริมบทบาท  - พนักงานเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนมีจิตส านึกใน กอง
คนในชาติมีสุข หน่วยงานของรัฐ ภาค ทหาร อสม.ผู้สูงอายุ ของ การคัดแยกขยะและการ สาธารณสุขฯ

เอกชนเครือข่ายต่างๆและ ครู นักเรียน ประชาชน รักษาส่ิงแวดล้อม
ประชาชนในการร่วม  กลุ่มประมง และ ในพ้ืนท่ี  - ประชาชนมีความรู้ในการ
รณรงค์รักษาความสะอาด ประชาชน จ านวน มีการรักษา คัดแยกขยะท่ีถูกต้อง
บ้านเมือง  350 คน ความ  - คลองและถนนมีความ
 - เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี สะอาด สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
แก่สังคมและเผยแพร่ เพ่ิมข้ึน
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
 - เพ่ือเป็นการรักษา
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.3    แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ โครงการบริหารจัดการ 1.เพ่ือให้เกิดการลดการ 1.ปริมาณขยะมูลฝอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณ 1.ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง กอง

ขยะมูลฝอยชุมชน เกิดขยะมูลฝอย ท่ีเข้าสู่ระบบก าจัดท่ี ขยะมูลฝอย 2.มีจุดรวบรวมขยะอันตราย สาธารณสุขฯ

"จังหวัดสะอาด" ของ 2.เพ่ือส่งเสริมคัดแยกขยะ ปลายทางลดลง ท่ีเข้าสู้ระบบ ทุกชุมชน

เทศบาลเมืองสัตหีบ ณ แหล่งก าเนิดขยะ 2.ขยะอันตรายได้รับ ก าจัดท่ีปลาย 3.ถนน 1 สายในเขต

3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน การคัดแยกเพ่ิมข้ึน ทางลดลง เทศบาลเมืองสัตหีบ มีการ

ร่วมในการจัดการขยะ ร้อยละ 5 คัดแยกขยะมูลฝอยชัดเจน 

มูลฝอยในทุกภาคส่วน ถนนมีความสะอาด

4.เพ่ือด าเนินการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและรักษา

ความสะอาดบนถนน

๙ โครงการรณรงค์  -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ   -จัดอบรมความรู้ด้าน - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ระดับความ  -ประชาชนมีความตระหนัก กอง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและดูแล ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม ส าเร็จของ และให้ความส าคัญในการ สาธารณสุขฯ
รักษาส่ิงแวดล้อมใน ฟ้ืนฟูและดูแลรักษา  -จัดกิจกรรมอนุรักษ์ การอนุรักษ์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ชุมชน ส่ิงแวดล้อม ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมให้แก่ ส่ิงแวดล้อม

 -เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟู ประชาชนในพ้ืนท่ี
คุณภาพส่ิงแวดล้อม จ านวน 50 คน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลย์อย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.3    แผนงานเคหะและชุมชน  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐ โครงการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการและ จัดอบรมความรู้ด้าน - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้ประกอบการและประชาชน กอง

ด้านการจัดการน้ าเสีย ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ การจัดการน้ าเสีย ผู้เข้าร่วม มีการจัดการน้ าเสีย สาธารณสุขฯ
ชุมชน การจัดการด้านน้ าเสียชุมชน ชุมชนให้แก่ผู้ประกอบ โครงการมี ในสถานประกอบการ

การและประชาชนใน ความรู้ด้าน และชุมชน
พ้ืนท่ีจ านวน 50 คน การจัดการ

น้ าเสีย

รวม 10 โครงการ  -  - ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ ๒๐,๙๕๐,๐๐๐ ๕,๖๓๐,๐๐๐ ๕,๖๓๐,๐๐๐ ๕,๖๓๐,๐๐๐  -  -  -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการจัดงานรัฐพิธีและ  - เพ่ือให้การจัดงานรัฐพิธีและ  - จัดให้มีการจัดงาน  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - การจัดงานรัฐพิธีและงาน ส านักปลัด

งานส าคัญต่างๆ งานส าคัญอ่ืน ๆ เป็นไป รัฐพิธีและงานส าคัญต่างๆ ของ ส าคัญอ่ืน ๆ เป็นไปอย่าง เทศบาลฯ
อย่างส าเร็จลุล่วงและ ประชาชน สมพระเกียรติ
สมพระเกียรติ ได้ร่วม

สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

๒ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  -เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครอง  - โครงการจัดงานรัฐพิธี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน  - การด าเนินงานของท่ีท า ส านักปลัด
อ าเภอสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ ของอ าเภอสัตหีบ คร้ังท่ี การปกครองอ าเภอสัตหีบมี เทศบาลฯ

สนับ
สนุน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการจัดงานเฉลิม เพ่ือแสดงออกความจงรักภักดี  - เพ่ือให้ข้าราชการและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อบละ ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัด

พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ของผู้ แสดงความจงรักภักดีต่อ เทศบาลฯ
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- แสดงออกถึงความจงรักภัคดี เข้าร่วม สถาบันพระมหากษัตริย์

บดินทรเทพวรางกูร ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ

4 โครงการจัดงานพระราช   - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้  - จัดงานพระราชพิธี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อบละ  - ประชาชนมีจิตส านึกใน ส านักปลัด
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา ของผู้ การจงรักภัคดีต่อสมเด็จพระ เทศบาลฯ
๑๒  สิงหา มหาราชินี ๑๒   สิงหามหาราชินี เข้าร่วม บรมราชินีนาถ

5 โครงการจัดงานวัน เพ่ือแสดงออกความจงรักภักดี  - เพ่ือให้ข้าราชการและ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัด

พระบรมราชสมภพ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ของผู้ แสดงความจงรักภักดีต่อ เทศบาลฯ

พระบาทสมเด็จพระ แสดงออกถึงความจงรักภัคดี เข้าร่วม สถาบันพระมหากษัตริย์

ปรเมนทรรามาธิบดีศรี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ

สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการจัดงานวันเฉลิม   - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้  - เพ่ือให้ข้าราชการและ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัด

พระชนมพรรษาสมเด็จ ประชาชนเกิดความจงรักภักดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ของผู้ แสดงความจงรักภักดีต่อ เทศบาลฯ
พระนางเจ้าฯพระบรม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภัคดี เข้าร่วม สถาบันพระมหากษัตริย์
ราชินี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7 โครงการจัดงานวันแม่   - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้  - เพ่ือให้ข้าราชการและ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัด
แห่งชาติและวันคล้าย ประชาชนเกิดความจงรักภักดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ของผู้ แสดงความจงรักภักดีต่อ เทศบาลฯ
วันพระราชสมภพ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภัคดี เข้าร่วม สถาบันพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์
ในรัชกาลท่ี 9

8 โครงการจัดงานวันชาติ   - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้  - เพ่ือให้ข้าราชการและ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม ส านักปลัด
วันพ่อแห่งชาติและวัน ประชาชนเกิดความจงรักภักดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ของผู้ แสดงความจงรักภักดีต่อ เทศบาลฯ
คล้ายวันพระบรมราช ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภัคดี เข้าร่วม สถาบันพระมหากษัตริย์
สมภพ พระบาทสมเด็จ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

รวม 8 โครงการ - - ๔๓๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ - - -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.2  แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการจัดซ้ืออาหาร  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย  - โรงเรียนและศูนย์พัฒนา ๓,๗๘๕,๐๓๗ ๓,๗๘๕,๐๓๗ ๓,๗๘๕,๐๓๗ ๓,๗๘๕,๐๓๗ ๓,๗๘๕,๐๓๗ ร้อยละ  - นักเรียนมีสุขภาพอนามัย กองการศึกษา

เสริม(นม) ของนักเรียน เด็กเล็กในเขตเทศบาล ของเด็ก ท่ีดีข้ึน
ปฐมวัย

๒ โครงการอุดหนุนอาหาร  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย  - โรงเรียนในเขตเทศบาล ๖,๐๖๘,๐๐๐ ๖,๐๖๘,๐๐๐ ๖,๐๖๘,๐๐๐ ๖,๐๖๘,๐๐๐ ๖,๐๖๘,๐๐๐ ท่ีได้  - นักเรียนมีสุขภาพอนามัย กองการศึกษา
กลางวัน ของนักเรียน รับการ ท่ีดีข้ึน

ดูแลท่ี
๓ โครงการอาหารกลางวัน  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๑,๗๙๒,๐๐๐ ๑,๗๙๒,๐๐๐ ๑,๗๙๒,๐๐๐ ๑,๗๙๒,๐๐๐ ๑,๗๙๒,๐๐๐ ถูก  - เด็กเล็กมีสุขภาพอนามัย กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน และภาวะโภชนาการของ เทศบาลเมืองสัตหีบ สุข และภาวะโภชนาการท่ีดีข้ึน
สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ เด็กเล็ก ลักษณะ

๔ โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ  - เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน  - จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
พัฒนาการด้านต่างๆ ของ พัฒนาการในด้านต่างๆของ พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์ ของเด็ก การเรียนรู้ด้านต่างๆ ผ่าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เด็กเล็กให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใช้เวลา การจัดกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน
สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ ว่างให้

เกิด
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.2  แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๕ โครงการอบรมสัมมนาครู  - เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้า  - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -   คณะกรรมการศูนย์ กองการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา ใจในการปฏิบัติงานให้เพ่ิม เพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการ ของ พัฒนาเด็กเล็ก  ครูและ
มากข้ึนและทันสมัยอยู่เสมอ ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็ก  ครู และ บุคลากร บุคลากรทางการศึกษาใน

บุคลากรทางการศึกษาใน เข้ารับ สังกัดเทศบาลมีความรู้และ
สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ การ ประสบการณ์ในการท างาน

อบรม เพ่ิมมากข้ึน
สัมมนา

๖ โครงการค่ายเยาวชน  - เพ่ือให้เยาวชนได้ฝึกความ  - น าเยาวชนในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เยาวชนในเขตเทศบาลมี กองการศึกษา
เทศบาลเมืองสัตหีบ อดทนการร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม เข้าค่ายเยาวชน ของเด็ก จิตใจรักท้องถ่ินมีพฤติกรรม

และอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วย ใช้เวลา ท่ีพึงประสงค์
การเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ว่างให้

เกิด
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.2  แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรม  -เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ชีวิต เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนท่ี  - ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชน  -เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

จริยธรรมแก่เยาวชนและ โดยยึดหลักธรรมในการด ารง เทศบาลเมืองสัตหีบ จ านวน และ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ
ประชาชนในเขตเทศบาล ชีวิตแก่เยาวชนและประชาชน ๒๐๐ คน ประชาชน ได้รับความรู้ด้านการ
เมืองสัตหีบ ในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี ส่งเสริมคุณธรรมและ

 -เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เทศบาล จริยธรรมจ านวน ๒๐๐ คน
จริยธรรมและปลูกฝังค่านิยม เมือง
ท่ีดี ๑๒ ประการตามนโยบาย  สัตหีบ
ของรัฐบาลแก่เยาวชนในพ้ืนท่ี จ านวน
 -เพ่ือใช้หลักธรรมเป็นภูมิคุ้ม ๒๐๐ คน
กันไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด
อบายมุข

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.2  แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้  -เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน  -ค่าหนังสือ  - ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ร้อยละ เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล กองการศึกษา

จ่ายการบริหารสถานศึกษา พัฒนาการในด้านต่างๆ ของ  -ค่าอุปกรณ์การเรียน  - ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ ของเด็ก สนับสนุนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้
เด็กเล็กให้มีภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  - ๖๗,๘๐๐ ๖๗,๘๐๐ ๖๗,๘๐๐ ๖๗,๘๐๐ ปฐมวัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิม

 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - ๙๗,๑๘๐ ๙๗,๑๘๐ ๙๗,๑๘๐ ๙๗,๑๘๐ ได้รับ มากข้ึน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน  - ๓๘๔,๒๐๐ ๓๘๔,๒๐๐ ๓๘๔,๒๐๐ ๓๘๔,๒๐๐ การดูแล

สนับสนุน
ให้ดี

มากข้ึน

๙ อุดหนุนโครงการจ้าง  - เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  - นักเรียนช้ันประถมศึกษา - ๘๕,๒๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ นักเรียนท่ี  นักเรียนท่ีได้เข้าร่วม โรงเรียน
วิทยากรภายนอกสอน การส่ือสารกับเจ้าของภาษา ปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๒๓๔  คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ ฯ บ้านสัตหีบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี โครงการฯ ได้รับความรู้ จ านวน
ส่ือสารรองรับ EEC ได้อย่างม่ันใจ ท่ี ๑ - ๓ จ านวน ๑ - ๓ คน ได้รับความรู้ ๔๙๓ คน
 โรงเรียนตลอดปีการ  - เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ รวม ๔๙๓ คน  จ านวน 
ศึกษาบ้านสัตหีบ ทางการเรียนสูงข้ึน  ๔๙๓ คน 

 คิดเป็น  
 ร้อยละ๑๐๐  

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.2  แผนงานการศึกษา  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐ อุดหนุนโครงการการจัด  - เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  - นักเรียนช้ันประถมศึกษา - ๕๐,๔๐๐ ๕๕,๒๐๐ ๕๕,๒๐๐ ๕๕,๒๐๐ นักเรียนท่ี  นักเรียนท่ีได้เข้าร่วม โรงเรียน

ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ การส่ือสารกับเจ้าของภาษา ปีท่ี ๓ จ านวน ๔๐ คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เข้าร่วม โครงการ ฯ ได้รับความรู้ บ้านสัตหีบ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี โครงการฯ จ านวน 120 คน
ปีท่ี ๓,๕ และมัธยมศึกษา ได้อย่างม่ันใจ ท่ี ๕ จ านวน ๔๐ คน ได้รับความรู้  
ปีท่ี ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ  - เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี จ านวน 

ทางการเรียนสูงข้ึน ท่ี ๒ จ านวน ๔๐ คน ๑๒๐ คน 
รวม  ๑๒๐  คน คิดเป็น  

 ร้อยละ๑๐๐  

๑๑ อุดหนุนโครงการจ้าง  - เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  - นักเรียนช้ันประถมศึกษา - - ๑๐๒,๙๐๐ ๑๐๒,๙๐๐ ๑๐๒,๙๐๐ นักเรียนท่ี  นักเรียนท่ีได้เข้าร่วม โรงเรียน
วิทยากรภายนอกสอน การส่ือสารกับเจ้าของภาษา ปีท่ี ๔-๖ จ านวน ๓๑๒  คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เข้าร่วม โครงการ ฯ ได้รับความรู้ อนุบาลบ้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โครงการฯ จ านวน 312 คน เตาถ่าน
ส่ือสารรองรับโครงการ ได้อย่างม่ันใจ ได้รับความ  
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  - เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ  รู้จ านวน 
พิเศษภาคตะวันออก ทางการเรียนสูงข้ึน  ๓๑๒คน 
โรงเรียนอนุบาลบ้าน  คิดเป็น  
เตาถ่าน ร้อยละ๑๐๐

รวม 11 โครงการ - - 12,345,037 13,220,217 13,327,717 13,327,717 13,327,717 - - -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการฝึกทักษะด้าน   -เพ่ือให้เยาวชนรู้ทักษะการ  - จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  เยาวชนรักการออก กองการศึกษา

กีฬา ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง กีฬาให้แก่เยาวชนในเขต ของเด็ก ก าลังกายและมีสุขภาพ
ให้เป็นประโยชน์ เทศบาล นักเรียน กาย จิตใจท่ีแข็งแรงตลอด

ได้ออก จนใช้เวลาว่างให้เกิด
ก าลังกาย ประโยชน์

๒ โครงการจัดกิจกรรมลาน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  -  จัดกิจกรรมคนรักดนตรี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการศึกษา
คนรักดนตรี มีความรักดนตรี ตลอดจนใช้  -  เพ่ือส่งเสริมเยาวชนท่ีมี ของเด็ก ความสามารถทักษะด้าน

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความสามารถทางด้านดนตรี นักเรียน ดนตรีมีจิตใจท่ีดีงาม
ห่างไกลยาเสพติด ได้ออก  ห่างไกลยาเสพติด

ก าลังกาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ โครงการแข่งขันกีฬา  - เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน  -  จัดแข่งขันกีฬาประเภท ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เยาวชนและประชาชนได้ กองการศึกษา

เยาวชน และประชาชน รักการออกก าลังกายและใช้ ต่างๆ  ตลอดปีงบประมาณ ของเด็ก ออกก าลังกาย มีสุขภาพ
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  นักเรียน ร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพติด ได้ออก

ก าลังกาย

๔ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  -  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ  -  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ใช้เวลา  -  เทศบาลเมืองสัตหีบและ กองการศึกษา
การแข่งขันกีฬากับหน่วย เล่นกีฬาและความสามารถ แข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ว่างให้ หน่วยงานอ่ืนๆ มีความ
งานอ่ืน ต่างๆ ของบุคลากรสังกัด เป็น สัมพันธ์ท่ีดี และมีความ

เทศบาลเมืองสัตหีบ ประโยชน์ รักสามัคคีต่อกัน

๕ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพ่ือให้เด็กเป็นเยาวชนท่ีดี  - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  เด็กเป็นเยาวชนท่ีดี มี กองการศึกษา
แห่งชาติ และสังคมรู้คุณค่าของเด็กไทย ของ  ร้อยละ๖๕ ของเด็ก

ประชาชน ท้ังหมดในเขต อปท.

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๖ โครงการจัดงานวัน  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มี  - จัดงานวันสงกรานต์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

สงกรานต์ ส่วนร่วมในกิจกรรมมีความรัก พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ของ มีร้อยละ ๖๕ ของ
มีความซาบซ้ึงใจ และสามารถ สรงน้ าพระและจัดการ ประชาชน ประชาชนท้ังหมด ในเขต 
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม แสดงมหรสพให้แก่ ได้ร่วม อปท.
ให้ชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน สืบสาน

ประเพณี
วัฒนธรรม

๗ โครงการบรรพชาสามเณร  - เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้  - จัดงานบรรพชาสามเณร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -เยาวชนสืบสานขนบธรรม กองการศึกษา
ภาคฤดูร้อน เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน เพ่ือเยาวชนใน ของ เนียมประเพณีและ

และสืบสานขนบธรรมเนียม เขตเทศบาลและใกล้เคียง ประชาชน วัฒนธรรมมีร้อยละ ๖๐ 
ประเพณีและวัฒนธรรมให้คง ได้ร่วม ของเยาวชนท้ังหมด ในเขต
อยู่สืบต่อไป สืบสาน  อปท.

ประเพณี
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ โครงการส่งเสริมประเพณี  - เพ่ือส่งเสริมประเพณีและ  - จัดงานแห่เทียนพรรษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  ประชาชนอนุรักษ์และ กองการศึกษา

แห่เทียนพรรษา วัฒนธรรมไทยให้ประชาชน ของ รักษาประเพณีมีร้อยละ 
รู้จักอนุรักษ์และรักษาประเพณี ประชาชน ๖๐ ของประชาชนท้ังหมด
อันดีงามไว้ ได้ร่วม ในเขต อปท.

สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

๙ โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือส่งเสริมประเพณีและ  - จัดให้มีการประกวด ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  ประชาชนอนุรักษ์ขนบ กองการศึกษา
ลอยกระทง วัฒนธรรมไทยให้ประชาชน กระทง  นางนพมาศ ของ ธรรมเนียมประเพณี มีร้อย

รู้จักอนุรักษ์และรักษาประเพณี การแสดงดนตรี ประชาชน ละ ๖๑ ของประชาชนท้ัง
อันดีงามไว้ มหรสพและอ่ืน ๆ ได้ร่วม หมดในเขต อปท.

สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๐ โครงการจัดกิจกรรม  - เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและ  - จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  เยาวชนมีความรู้ในศิลปะ กองการศึกษา

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประชาชนมีจิตส านึกในการ มรดกไทย ของ วัฒนธรรม ประเพณีของ 
ร่วมกันอนุรักษ์มรดก ทาง ประชาชน ไทยและร่วมกันอนุรักษ์ให้
ศิลปะ และ วัฒนธรรม ได้ร่วม คงอยู่สืบไป
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ สืบสาน
ไทย ประเพณี

วัฒนธรรม

๑๑ โครงการจัดกิจกรรม -เพ่ือสนับสนุนนโยบายการ จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ เด็กและเยาวชนในเขต กองการศึกษา
นันทนาการเพ่ือสร้างภูมิ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ นอกสถานศึกษา เพ่ือป้องกัน ของเด็กและ เทศบาลเมืองสัตหีบได้มี เงินอุดหนุน
คุ้มกันยาเสพติดและ รัฐบาลในกลุ่มนอกสถานศึกษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชน โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ จากจังหวัด
ป้องกันยาเสพติดในเด็ก ท่ีไม่ได้รับ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
และเยาวชนนอกสถาน การศึกษา ยาเสพติด
ศึกษา ได้เข้าร่วม

กิจกรรม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ ๑. เพ่ือจัดหา/จัดซ้ืออุปกรณ์ จัดหา/จัดซ้ือ อุปกรณ์ - - ๑๐๔,๐๐๐ - - นักเรียน ๑. มีอุปกรณ์กีฬาได้อย่าง ชมรมตะกร้อ

ส่งเสริมและพัฒนากีฬา ส าหรับฝึกและแข่งขันให้ การแข่งขัน การฝึกซ้อม  (เงินอุดหนุน) เยาวชน ครบถ้วนและเพียงพอต่อ สัตหีบ
เซปักตะกร้อ เพียงพอ กีฬาเซปักตะกร้อและ และนัก ความต้องการ

๒.เพ่ือพัฒนาโครงการสร้าง ตะกร้อลอดห่วง ศึกษาท่ีได้ ๒.สามารถจัดกิจกรรม
พ้ืนฐานกีฬาตะกร้อและ รับการฝึก ฝึกสอนและแข่งขันกีฬา
บุคลากรทางกีฬาระดับนักเรียน ซ้อมได้รับ ตะกร้ออย่างต่อเน่ือง
 เยาวชน นักศึกษาให้ได้ ความรู้และ สม่ าเสมอท าให้นักเรียน
มาตรฐาน ทักษะ  เยาวชน  นักศึกษาพัฒนา
๓.เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่าง ขีดความสามารถของตนเอง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยา ใช้เวลาว่างให้เป็น
เสพติด ประโยชน์และห่างไกลยา

เสพติด

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
๑.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๓ โครงการอุดหนุนจัดงาน  - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน  - ชุมชนในเขตเทศบาล - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนในชุมชน ได้มี มูลนิธิสว่าง

ประเพณีไหว้พระจันทร์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ เมืองสัตหีบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของ ส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี โรจนธรรม
อนุรักษ์ประเพณีไหว้พระจันทร์  - อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจน- ประชาชน ไหว้พระจันทร์และเป็นการ สถาน

ธรรมสถานในการจัดงาน ได้ร่วม เผยแพร่วัฒนธรรมได้เป็นท่ี
ประเพณีไหว้พระจันทร์ สืบสาน รู้จักกันมากข้ึน

ประเพณี
วัฒนธรรม

๑๔ โครงการอุดหนุนจัดงาน  - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน  - ชุมชนในเขตเทศบาล - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนในชุมชน ได้มี มูลนิธิสว่าง
เทศกาลกินเจ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ เมืองสัตหีบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของ ส่วนร่วมในกิจกรรมเทศกาล โรจนธรรม

อนุรักษ์ประเพณีถือศีลกินเจ  - อุดหนุนมูลนิธิสว่างโรจน- ประชาชน กินเจและเป็นการส่งเสริม สถาน
ธรรมสถานในการจัดงาน ได้ร่วม สุขภาพของประชาชน
เทศกาลกินเจ สืบสาน

ประเพณี
วัฒนธรรม

รวม 14 โครงการ - - 3,280,000 3,730,000 4,134,000 4,030,000 4,030,000 - - -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ  - เพ่ือกระตุ้นสายสัมพันธ์ใน  - ครอบครัวในชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ครอบครัวในชุมชนมี กองสวัสดิการฯ

 สร้างสายใยครอบครัว ครอบครัวให้มีความอบอุ่นและ จ านวน  30  ครอบครัว ของผู้ ความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นและ
เข้มแข็ง เข้าร่วม เข้มแข็ง

โครงการ

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหาร  

ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

และการบริการประชาชน   
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
1.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอบรมและศึกษา  - เพ่ือให้เป็นการสร้างเสริม  - จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิก  - ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  -  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ส านักปลัด

ดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ประสบการณ์และน าความรู้ สภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ของการ เทศบาล  พนักงานเทศบาล เทศบาลฯ
ท่ีได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ราชการและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนา ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

 - จัดอบรมพนักงานเทศบาล บุคลากร จ้าง สามารถน าความรู้ท่ีได้
ลูกจ้างประจ า และ พนักงาน ไปพัฒนาเทศบาลต่อไป
จ้างและทัศนศึกษาดูงาน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให้เป็นการสร้างเสริม  - จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิก  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ส านักปลัด
บุคลากรของเทศบาลเมือง ประสบการณ์และน าความรู้ สภาเทศบาล หัวหน้าส่วน ของการ เทศบาล  พนักงานเทศบาล เทศบาลฯ
สัตหีบ ท่ีได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ราชการและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนา ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

 - จัดอบรมพนักงานเทศบาล บุคลากร จ้าง สามารถน าความรู้ท่ีได้
ลูกจ้างประจ า และ พนักงาน ไปพัฒนาเทศบาลต่อไป
จ้างและทัศนศึกษาดูงาน

๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล  - เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร  -คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  -คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด
เกิดความรักและความผูกพัน เทศบาล พนักงานเทศบาล ของการ เทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลฯ
ต่อสถาบันของตนเอง ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พัฒนา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง

และพนักงานสถานธนานุบาล บุคลากร และพนักงานสถานธนานุบาล

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
1.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๔ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  - อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  - โครงการรับเสด็จพระบรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน  - การท างานของท่ีท าการ ส านักปลัด

อ าเภอสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ วงศานุวงศ์ คร้ัง ปกครองอ าเภอสัตหีบมี เทศบาลฯ
ท่ีอุดหนุน ประสิทธิภาพ

5 อุดหนุนส านักทะเบียน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   - พัฒนาคุณภาพการให้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ส านักปลัด

อ าเภอสัตหีบ  ตามโครงการ บริการประชาชนด้านงาน บริการประชาชนส านัก คร้ังท่ี การปฏิบัติงานของส านัก เทศบาลฯ

พัฒนาคุณภาพการให้ ทะเบียนอ าเภอสัตหีบ อุดหนุน ทะเบียนอ าเภอสัตหีบ

บริการประชาชน ส านัก

ทะเบียน อ าเภอสัตหีบ

สถานท่ี

๖ โครงการจัดงานก่อผนังอิฐ  -เพ่ือส าหรับการจัดเก็บ งานก่อผนังอิฐ ฉาบเรียบ  ๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ร้อยละ  - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ ส านักปลัด

และโครงเหล็กส าหรับท า และรักษาอุปกร์ ครุภัณฑ์ ขนาด 3.50 x 2.50 ม. ของการ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เทศบาลฯ

ห้องเก็บและรักษาของ ส านักงาน เพ่ือให้อยู่ใน (ด้านหลัง) และโครงเหล็ก พัฒนา ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถให้

ครุภัณฑ์ส านักงานของ สภาพพร้อมใช้ แบบตะแกรงเหล็กพร้อม เคร่ืองมือ บริการประชาชนได้อย่างมี

ส านักปลัดเทศบาลฯ บานประตูเปิด - ปิด ขนาด เคร่ืองใช้ ประสิทธิภาพ

(อาคารเก็บของ) 1.20 x 2.00 ม.(ด้านหน้า) และ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

1.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการส่งเสริมและ  - เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิด  -คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ  -คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด

สนับสนุนการสร้างความ ความรักความผูกพันต่อสถาบัน เทศบาล พนักงานเทศบาล ของการ เทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลฯ
ปรองดองและสมานฉันท์ ของตนเองและสถาบันชาติ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พัฒนา ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ของคนในชาติ และพนักงานสถานธนานุบาล บุคลากร และพนักงานสถานธนานุบาล

เกิดความรักและความผูกพัน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

       1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจัดเอกสารเผยแพร่ เพ่ือเร่งเร้าให้ประชาชนมี - จัดท าเอกสารเผยแพร่ 40,000   40,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละ - ประชาชนทราบข้อมูล กองคลัง

รณรงค์การช าระภาษีและ ความกระตือรือร้นในการ รณรงค์การช าระภาษี ของการ ช าระภาษี

ป้ายประชาสัมพันธ์การช าระ ช าระภาษี จัดเก็บภาษี

ภาษี

9 โครงการปรับข้อมูลแผนท่ี 1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ - จัดท าแผนท่ีภาษีและ -         120,000  40,000    40,000    40,000    ร้อยละของ - มีรายได้เพ่ิมข้ึนข้อมูล กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบ การพัฒนา ด้านการคลังมีอย่าง

ของกองคลัง งานแผนท่ีภาษี 2. เพ่ือเป็นการรวบรวม คลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ การจัดเก็บ ครบถ้วนและถูกต้อง

และทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลในด้านการคลัง เทศบาลเมืองสัตหีบซ่ึงมี รายได้ บริหารงานได้อย่างมี

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ พ้ืนท่ี 6.22 ตารางกิโลเมตร ประสิทธิภาพมีระบบการ

บริหารงาน จ านวน 2 ต าบล คือต าบล จัดเก็บภาษีท่ีแน่นอน

4. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี สัตหีบและต าบลพลูตาหลวง ถูกต้อง และเป็นธรรม

มีระบบท่ีแน่นอนและสามารถ

ตรวจสอบได้โดยสะดวก

รวดเร็ว

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



               

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

       1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการอบรมให้ความรู้ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 1) ประชาชนมีความรู้เร่ือง -         30,000    30,000    30,000    30,000    - ผลการจัด - ประชาชนได้รับ กองคลัง

เก่ียวกับภาษีท่ีองค์กร ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การจัดเก็บภาษีขององค์กร- เก็บรายได้ ความรู้เร่ืองภาษีเพ่ิมข้ึน

ปกครองส่วนท้องถ่ิน การจัดเก็บภาษีขององค์กร- ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน - ความรู้ - เทศบาลมีรายได้จาก

จัดเก็บเอง ปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) มีการจัดเก็บรายได้ ความเข้าใจ การจัดเก็บภาษี

เพ่ิมข้ึน ของ - ภาษีเพ่ิมข้ึน

ประชาชน

ผู้ช าระภาษี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

       1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 จ้างเหมาบริการผู้ดูและ/ท า - เพ่ือจ้างเหมาบุคคลดูแล/ - ความพึงพอใจและทัศนคติ 80,000   80,000    80,000    80,000    80,000    ร้อยละของ - ข้าราชการ พนักงาน กองคลัง

ความสะอาดบริเวณหน้า ท าความสะอาดบริเวณหน้า ท่ีดีของราชการพนักงาน ความพึงพอ เทศบาลและประชาชน

อาคารส านักงานหน้าอาคาร ส านักงานหน้าอาคารป้องกัน เทศบาลและประชาชนผู้มา ใจท่ีได้รับ ผู้มาติดต่อราชการกับ

ป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อราชการกับเทศบาล จากผู้ เทศบาลเมืองสัตหีบมี

สาธารณภัยและโรงจอดรถ และโรงจอดรถเทศบาล เมืองสัตหีบ รับจ้าง ความพึงพอใจและ

เทศบาลเมืองสัตหีบ เมืองสัตหีบฯลฯ ทัศนคติท่ีดีกับ

หน่วยงานเทศบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

       1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒ โครงการจัดท าส่ือเพ่ือการ  - เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ  -  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  - ประชาชนได้รับทราบ กอง

ประชาสัมพันธ์ เทศบาล  -  จัดท าสปอร์ต ของการ ข้อมูลเก่ียวกับเทศบาลท่ี วิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์ ประชา ถูกต้อง

สัมพันธ์

๑๓ โครงการจัดท ารายงาน  - เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ  -รายงานผลการปฏิบัติ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ  -ประชาชนได้รับข้อมูล กอง

ผลการปฏิบัติราชการ เทศบาล ราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ ของผู้การ ข่าวของเทศบาล รวมถึง วิชาการฯ
 ประจ าปี ตามจ านวนครัวเรือน ประชา การด าเนินงานต่างๆ ใน

ประจ าปี เทศบาล

๑๔ โครงการจัดท ารายงาน  - เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ  -รายงานผลการปฏิบัติ  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -ประชาชนได้รับข้อมูล กอง

ผลการด าเนินงาน เทศบาล ราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ ของผู้การ ข่าวของเทศบาล รวมถึง วิชาการฯ

 ประจ าปี ตามจ านวนครัวเรือน ประชา การด าเนินงานต่างๆ ใน

ประจ าปี เทศบาล

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

       1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕ โครงการอบรมให้ความรู้  - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร,สมาชิก  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้  - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  -คณะผู้บริหาร,สมาชิก กอง

ด้านกฎหมาย สภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล ด้านกฎหมายต่างๆ ของผู้ สภาเทศบาล,พนักงาน วิชาการฯ

ประชาชนท่ัวไป และเยาวชน ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.ท. เข้าร่วม เทศบาล ประชาชนท่ัวไป

ในเขตเทศบาลได้มีความรู้ พนักงานเทศบาล ปชช. โครงการ และเยาวชนในเขต

เก่ียวกับกฎหมาย และเยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาลมีความรู้เก่ียวกับ

จ านวน 1 คร้ัง กฎหมาย

๑๖ โครงการอบรมให้ความรู้  - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร,สมาชิก  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  -คณะผู้บริหาร,สมาชิก กอง
ด้านกฎหมายเก่ียวกับ สภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล ด้านกฎหมายต่างๆ ของผู้ สภาเทศบาล,พนักงาน วิชาการฯ
การป้องกันและปราบปราม ประชาชนท่ัวไป และเยาวชน ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.ท. เข้าร่วม เทศบาล ประชาชนท่ัวไป
การทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร,ในเขตเทศบาลได้มีความรู้ พนักงานเทศบาล ปชช. โครงการ และเยาวชนในเขต

สมาชิกสภาเทศบาล, เก่ียวกับกฎหมาย และเยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาลมีความรู้เก่ียวกับ

พนักงานเทศบาล,ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง กฎหมาย

และเยาวชนในเขตเทศบาล

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

       1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๗ โครงการจัดท าวารสารเพ่ือ 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ การ  - จัดท าส่ือเพ่ือการประชา- ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ  -ประชาชนได้รับข้อมูล กอง
การประชาสัมพันธ์ ด าเนินงานโครงการ หรือ สัมพันธ์ จัดท าวารสารเพ่ือ ของการ ข่าวสารจากเทศบาลต่อ วิชาการฯ

กิจกรรมต่างๆของเทศบาลให้ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง ประชา เน่ืองเทศบาลจะได้

กับประชาชนหน่วยงาน สัตหีบ ประจ าปี เป็นราย สัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ราชการได้รับทราบ ไตรมาส จ านวน 4 ไตรมาส ต่างๆ ของเทศบาลเมือง

2.เพ่ือให้การบริหารของ จ านวน 4 คร้ัง สัตหีบให้ประชาชนทราบ

เทศบาลมีความโปร่งใส  -ท าให้ประชาชนได้มี

สามารถตรวจสอบได้ โอกาสติดตามและตรวจ

สอบผลการด าเนินงาน

ของเทศบาลอย่างต่อ

เน่ือง

๑๘ โครงการจัดท าปฏิทิน  -  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  -  จัดท าปฏิทินเพ่ือ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน  -  เทศบาลกับประชาชน กอง
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลกับประชาชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ปฏิทิน มีความสัมพันธ์อันดีต่อ วิชาการฯ

เทศบาล ให้ประชาชนในเขต ท่ีจัดท า กัน และรับทราบข้อมูล

เทศบาลได้รับทราบตาม แต่ละปี โครงการของเทศบาล

จ านวนครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

     1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 พัฒนาการให้บริการ  -  เพ่ือเป็นการพัฒนาช่องทาง  จัดท า Application เพ่ือให้ - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนได้รับ กอง

ประชาชนผ่าน ในการให้บริการประชาชน บริการประชาชนผ่านระบบ การให้ ความสะดวกรวดเร็ว วิชาการฯ

Application  IOS และ Android โดยมี บริการ ในการให้บริการ

หมวดหมู่การให้บริการ เช่น ประชาชน

1. การแจ้งข่าวประชา  

    สัมพันธ์

2. การแจ้งเร่ืองร้องเรียน  
    และติดตามผล  
3. ประวัติหน่วยงาน  
4. เบอร์โทรศัพท์ท่ีส าคัญ  
5. การช าระภาษีและช าระ

ค่าบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

6. ข้อมูลการท่องเท่ียว

7. การเช่ือมต่อระบบกล้อง

    วงจรปิด

รวม 19 โครงการ  -  - 1,285,000 1,885,000 1,935,000 1,935,000 1,535,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรม  -เพ่ือให้จ านวนอาสาสมัคร  - จัดฝึกอบรมให้แก่ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ  - สมาชิก อปพร.มี ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัย ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ิม อาสาสมัครป้องกันภัย ของการ ประสบการณ์และประสิทธิ เทศบาลฯ

ฝ่ายพลเรือน มากข้ึน ฝ่ายพลเรือน พัฒนา ภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี

 - เพ่ือให้มีจ านวนสมาชิก บุคลากร เพ่ิมมากข้ึน

อปพร. ครบร้อยละสองของ  - สมาชิก อปพร. มีความ

จ านวนประชากรท้ังหมดตาม รู้ความเข้าใจและสามารถ

นโยบายระเบียบข้อปฏิบัติ ป้องกันแก้ไขสาธารณภัยใน
ของกรมป้องกันฯ รูปแบบต่างๆ ได้อย่าง
 - เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการฝึก ถูกต้องและปลอดภัย
อบรมมีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในด้านการช่วย

เหลือและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน  -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสบ  - จัดฝึกอบรมทบทวนให้แก่ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - สมาชิก อปพร.มี ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย การณ์ในการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครป้องกันภัย ของการ ประสบการณ์และประสิทธิ เทศบาลฯ
พลเรือน  สมาชิก อปพร. ฝ่ายพลเรือน พัฒนา ภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี

 - เพ่ือให้สมาชิก อปพร. ได้รู้ บุคลากร เพ่ิมมากข้ึน
เท่าทันสาธารณภัยใหม่ท่ีเกิด  - สมาชิก อปพร. มีความ
ข้ึนในปัจจุบัน รู้ความเข้าใจและสามารถ
 -เพ่ือให้สมาชิก อปพร.ได้แลก ป้องกันแก้ไขสาธารณภัยใน
เปล่ียนความคิดและหลักการ รูปแบบต่างๆ ได้อย่าง
ปฏิบัติงานรวมถึงความรู้ท่ีได้ ถูกต้องและปลอดภัย
รับจากการไปทัศนศึกษาดูงาน
  น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
และท้องถ่ิน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - เพ่ือลดความสูญเสียท้ังชีวิต  - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ลดความสูญเสียท้ังชีวิต ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง และทรัพย์สินของประชาชน ถนนภายในเขตพ้ืนท่ีรับ ของความ และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลฯ
เทศกาลวันหยุดราชการและ ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในเขตพ้ืนท่ี ผิดชอบ ปลอดภัย ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพ้ืนท่ี
วันหยุดนักขัตฤกษ์ รับผิดชอบ ในการ รับผิดชอบ

เดินทาง

4 โครงการฝึกอบรมและให้  - เพ่ือให้เยาวชนและบุคลากร  -จัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เยาวชนและบุคลกรใน ส านักปลัด
ความรู้ด้านการป้องกันและ ในสถานศึกษา มีความรู้ ความ และบุคลากรในสถานศึกษา ของผู้ สถานศึกษามีความรู้ ความ เทศบาลฯ
ระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชน เข้าใจรวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง ภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วม เข้าใจ รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ี
ในสถานศึกษา เบ้ืองต้นเก่ียวกับด้านการป้อง โครงการ ถูกต้องเบ้ืองต้นเก่ียวกับ

กันและระงับอัคคีภัย ด้านการป้องกันและบรรเทา
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการ สาธารณภัยเพ่ิมมากข้ึน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการฝึกอบรมและ  - เพ่ือให้ประชาชนและ  - จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้น า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนและบุคลากร ส านักปลัด

ให้ความรู้ด้านการป้องกัน บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ชุมชน บุคลากรใน ของผู้ ในหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ เทศบาลฯ
และระงับอัคคีภัยให้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจรวมถึง หน่วยงานของรัฐและ เข้าร่วม  ความเข้าใจรวมถึงวิธี
ชุมชน หน่วยงานราชการ วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเบ้ืองต้น สถานประกอบการ โครงการ ปฏิบัติท่ีถูกต้องเบ้ืองต้น
และสถานประกอบการ เก่ียวกับด้านการป้องกันและ เก่ียวกับด้านการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย ระงับอัคคีภัย
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านการ  -มีเครือข่ายด้านการป้องกัน
ป้องกันและบรรเทา และบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย เพ่ิมมากข้ึน

6 โครงการกิจกรรมวัน อปพร.  - เพ่ือเชิดชูความส าคัญของ  - จ านวนสมาชิก อปพร. - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ  - สมาชิก อปพร ได้มีโอกาส ส านักปลัด
 อปพร.ให้ปรากฎแก่ และผู้เข้าร่วมโครงการ ของ พบปะแลกเปล่ียนประสบ เทศบาลฯ
สาธารณชน เพ่ือตระหนัก จ านวน การณ์และรับมอบนโยบาย
ถึงความเสียสละ ความสมาน- สมาชิก รับฟังแถลงการณ์จาก
ฉันท์ความรัก ความผูกพัน ผู้อ านวยการศูนย์อปพร.
ความสามัคคีและความรับผิด รวมถึงการสร้างความรัก
ชอบต่อสังคม ความสามัคคี และความ

รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิม
มากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๗ โครงการฝึกอบรม  ศึกษา  - เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ  - จัดอบรม และศึกษาดูงาน ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ร้อยละ  - เจ้าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ ส านักปลัด

ดูงาน และพัฒนา เข้าใจในอ านาจหน้าท่ี ท่ีเก่ียว พนักงานเทศกิจ ของการ ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เทศบาลฯ
ประสิทธิภาพของพนักงาน กับการปฏิบัติงาน พัฒนา
เทศกิจ บุคลากร

8 โครงการรักษาความสงบ  - เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหา  - จัดรถสายตรวจออก 50,000  - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ  - ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืน ส านักปลัด
เรียบร้อยในวันหยุดราชการ อาชญากรรมและรักษาความ ตรวจการณ์ในวันหยุด ของการ ท่ีลดลงและประชาชนมี เทศบาลฯ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สงบเรียบร้อยภายในเขต ราชการและวันหยุด รักษา ความปลอดภัยมากข้ึน

เทศบาล นักขัตฤกษ์ ความสงบ

๙ โครงการอบรมและให้  -เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ  -จัดอบรมผู้ประกอบการค้า ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ผู้ประกอบการค้าเข้าใจใน ส านักปลัด
ความรู้ผู้ประกอบการค้า เข้าใจให้กับผู้ประกอบการค้า ท่ีจ าหน่ายสินค้าในท่ี ของผู้ ระบบการท างานของ เทศบาลฯ

ในท่ีสาธารณะท่ัวไปเข้าใจใน สาธารณะ เข้าร่วม เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ
อ านาจหน้าท่ีการท างานของ จ านวน  60  คน โครงการ
หน่วยงานเทศกิจและช่วยกัน
ดูแลท่ีสาธารณะไม่ให้เกิด
ปัญหา 

รวม 9 โครงการ  -  - 910,000 ๗๑๐,๐๐๐ 1,030,000 1,030,000 1,030,000  -  -  -

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
     1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี  - เพ่ือจัดบริการสาธารณะของ  -   ชุมชนในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

เทศบาลให้กับประชาชนใน เมืองสัตหีบ ของผู้ ได้รับการบริการสาธาณะข้ัน สวัสดิการฯ

ชุมชนอย่างท่ัวถึง เข้าร่วม พ้ืนฐานจากเทศบาลอย่าง
กิจกรรม ท่ัวถึง

๒ โครงการประชุมเชิง  - เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและ  -   ชุมชนในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ชุมชนกับเทศบาลได้พบ กอง

ปฏิบัติการคณะกรรมการ ส ารวจปัญหาความต้องการ เมืองสัตหีบ ของ ปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น สวัสดิการฯ

ชุมชน ของชุมชน ประชาชน ซ่ีงกันและกัน
เข้าร่วม

๓ โครงการจัดเวทีประชาคม  - เพ่ือส ารวจปัญหาของ  - ชุมชนในเขตเทศบาล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - เทศบาลเมืองสัตหีบได้รู้ กอง

เคล่ือนท่ี ประชาชนและหาแนวทาง เมืองสัตหีบ ประชาชน ถึงปัญหาความต้องการของ สวัสดิการฯ

แก้ไข ท่ีมี แต่ละชุมชน
ส่วนร่วม

ในการ

ประชาคม

รวม 3 โครงการ  -  - ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



 
 

 
 

 
แบบ ผ.02/1 

โครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ ก่อสร้างเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ 20,200,000 - - - - ระดับความ ป้องกันการ ทม.สัตหีบ

ชายฝ่ังเทศบาลเมืองสัตหีบ ชายฝ่ัง และเป็นแหล่ง ชายฝ่ังตามแบบแปลนส านัก ส าเร็จของ กัดเซาะ อ าเภอสัตหีบ
ท่องเท่ียว งานโยธาธิการและผังเมืองชลบุรี การอนุรักษ์ ชายฝ่ัง
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ชายฝ่ัง ทรัพยากร ชายหาดมี
ทะเล  รักษาสภาพวิถี ธรรมชาติและ การฟ้ืนฟู
ชีวิตของชุมชนชายทะเล ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการ

ฯลฯ ท่องเท่ียวฯลฯ
 

2 ก่อสร้างลานกิจกรรมอเนก เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ขนาด - - 28,600,000 - - ร้อยละของ ประชาชน (คพจ.)
ประสงค์บริเวณริมเข่ือนป้องกัน เป็นการส่งเสริมการ กว้าง 15.00 - 45.00 ม. การใช้ ได้ใช้ท า
การกัดเซาะชายฝ่ังเทศบาลเมือง ท่องเท่ียว  ด ารงรักษา ยาว 269 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการ ประโยชน์ กิจกรรม
สัตหีบ เฟรส 1 ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟู ไม่น้อยกว่า 9,457 ตร.ม.ตามแบบ ท่ีดิน ต่างๆของ

ระบบนิเวศน์ แปลนส านักงานโยธาฯ เทศบาล
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
3 ก่อสร้างลานกิจกรรมอเนก เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ขนาด - - - 56,500,000 - ร้อยละของ ประชาชน กรมโยธิการ

ประสงค์บริเวณริมเข่ือนป้องกัน เป็นการส่งเสริมการ กว้าง 15.00 - 45.00 ม. การใช้ ได้ใช้ท า และผังเมือง
การกัดเซาะชายฝ่ังเทศบาลเมือง ท่องเท่ียว  ด ารงรักษา ยาว 269 ม. พ้ืนท่ีด าเนินการ ประโยชน์ กิจกรรม
สัตหีบ เฟรส 2 ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟู ไม่น้อยกว่า 9,457 ตร.ม.ตามแบบ ท่ีดิน ต่างๆของ

ระบบนิเวศน์ แปลนส านักงานโยธาฯ เทศบาล
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ เพ่ือให้ประชาชนในเขต วางท่อส่ีเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 7,730,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชน ทม.สัตหีบ
ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก เทศบาลและใกล้เคียง  1.50X1.50ม. และซ่อมแซม การคมนาคม มีความ อ าเภอสัตหีบ
ค.ส.ล.บริเวณซอยเขาเพชรแยก ได้มีถนนส าหรับใช้ ผิวจราจร กว้าง 2.00 ม. ยาว สะดวกใน (คพจ.)
ขวา(เช่ือมซอยสมุทรล้อมถึง ในการคมนาคม ได้อย่าง 285.00 ม. หนา 0.15 ม. การเดินทาง
โรงเรียนธัมมสิริศึกษา) สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย  ตามแบบแปลนเทศบาล
พร้อมดาดคลอง และมีระบบระบายน้ าท่ีดี

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
5 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสัตหีบ เพ่ือความสะดวกสบายใน ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง - - - 50,000,000 - ร้อยละของ ประชาชนใน ทม.สัตหีบ

การใช้เส้นทาง  มีความ สัตหีบ ตามแบบแปลนของกรม การคมนาคม เขตเทศบาล กรมโยธาธิการ
ปลอดภัยในชีวิต และ โยธาธิการและผังเมือง และใกล้เคียง และผังเมือง
ทรัพย์สิน  ประชาชนใน มีเส้นทางใช้
พ้ืนท่ีมีการท ากิจกรรม ในการเดิน
มากข้ึน สัญจรไปมา

6 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนใน  - ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - 38,730,000 - - - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมี เทศบาล
คอนกรีตและวางท่อระบายน้ า เขตเทศบาลและ คอนกรีต กว้าง 21.40 ม. ยาว ของเส้น การคมนาคมได้ เมืองสัตหีบ
ดาดคลอง ก่อสร้างประตู ใกล้เคียงมีถนนส าหรับ 1,310 ม. หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ ทาง อย่างสะดวก (งบ อบจ)
ระบายน้ า บริเวณถนนเทศบาล ใช้ในการคมนาคมได้ ไม่น้อยกว่า 28,034 ตารางเมตร คมนาคม รวดเร็ว และมี
11 หนองตะเคียนถึงชายทะเล อย่างสะดวก รวดเร็ว  - วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ระบบระบายน้ า
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และมีระบบระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. ยาว 1,310 ม. ท่ีดีส่งเสริมการ

ท่ีดี บ่อพัก 132 บ่อ ท่องเท่ียว
 - วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. 
ลอดถนนเทศบาล 11      
ø 1.20 x 26.00 ม. X 7 แถว 
 - ดาดคลอง ค.ส.ล. ปากคลองกว้าง
6.00 ม. ลึก 1.45 ม. ยาว 125 ม.
 - ก่อสร้างประตูระบายน้ า ค.ส.ล.

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
7 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย   1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณ  - -  -  - 13,000,000 ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 

บริเวณข้างธนาคารทหารไทย แหล่งน้ าหนองตะเคียน ข้างธนาคารทหารไทย การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)
รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง ทรัพยากร บริหารจัดการ
ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

8 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย   1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณ  - -  -  - 13,000,000 ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 
บริเวณถนนสุขุมวิท กม.5 แหล่งน้ าหนองตะเคียน ถนนสุขุมวิท กม.5 ชุมชนหนอง การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)
ชุมชนหนองหญ้าน้อย รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง หญ้าน้อย ทรัพยากร บริหารจัดการ

ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
9 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณ   1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณ -  -  -  - 37,000,000 ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 

ท่ีจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ แหล่งน้ าหนองตะเคียน ท่ีจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)
 (ริมทะเล) ชุมชนชายทะเล รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง  (ริมทะเล) ชุมชนชายทะเล ทรัพยากร บริหารจัดการ

ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

10 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย   1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณ  -  - 2,000,000  -  - ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 

บริเวณสามแยกหน้าฐานทัพเรือ แหล่งน้ าหนองตะเคียน สามแยกหน้าฐานทัพเรือ ชุมชน การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)

ชุมชนชายทะเล รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง ชายทะเล ทรัพยากร บริหารจัดการ
ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

11 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณ - - - - 3,000,000 ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 

บริเวณคลองหลังอ าเภอ ชุมชน แหล่งน้ าหนองตะเคียน คลองหลังอ าเภอ ชุมชนหลวงพ่ออ๋ี การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)

หลวงพ่ออ๋ี รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง ทรัพยากร บริหารจัดการ
ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

12 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณ - - - - 6,300,000 ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 

บริเวณคลองระบายน้ าออกหนอง แหล่งน้ าหนองตะเคียน คลองระบายน้ าออกหนองตะเคียน การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)

ตะเคียน ถนนเทศบาล ชุมชน รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง ถนนเทศบาล ชุมชนหลวงพ่ออ๋ี ทรัพยากร บริหารจัดการ

หลวงพ่ออ๋ี ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

13 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 1.คุณภาพน้ าในคูคลอง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณ  - -  -  - 3,000,000 ร้อยละของ ระบบบ าบัด กองช่าง 

บริเวณคูระบายน้ าข้างศูนย์ แหล่งน้ าหนองตะเคียน ข้างธนาคารทหารไทย การอนุรักษ์ น้ าเสียชุมชน, (EEC)

การค้าเตาถ่าน – ทองทิพย์ รวมท้ังคุณภาพน้ าชายฝ่ัง ทรัพยากร บริหารจัดการ

ชุมชนเตาถ่านหมู่ 8 ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพดี ธรรมชาติ น้ าเสีย
ข้ึน และ
2.ช่วยสร้างเสริมสภาพ ส่ิงแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝ่ังทะเล เพ่ือให้ประชาชนในเขต               .ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝ่ังทะเล  - - 27,000,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนมี กองช่าง 

เพ่ือรองรับแผนการพัฒนา เทศบาลเมืองสัตหีบและ เพ่ือรองรับแผนการพัฒนาระเบียง การส่งเสริม พ้ืนท่ีพักผ่อน (EEC)

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค พ้ืนท่ีใกล้เคียงมีสถานท่ี เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การท่องเท่ียว หย่อนใจ ,

ตะวันออก (EEC) .เบ้ืองต้น พักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ี (EEC) เบ้ืองต้น ในเขต  เศรษฐกิจใน
จัดกิจกรรม สถานท่ี เทศบาล พ้ืนท่ีดีข้ึน
ท่องเท่ียว

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก

15 ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม  - เพ่ือใช้ในการคมนาคม  - สะพานกว้าง  1.75  ม. - - 8,413,000 - - ร้อยละ  - ประชาชนมี เทศบาล

เลียบล าคลองสัตหีบ ของประชาชนในพ้ืนท่ี  ยาว 1,000.00  ม. มีพ้ืนท่ี ของการ ความสะดวกใน เมืองสัตหีบ

 ด าเนินการไม่น้อยกว่า คมนาคม การเดินทาง (งบ อบจ)

 1,750.00 ตร.ม.  ตามแบบ   

 แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

16 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - เพ่ือให้การระบายน้ า - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ - เทศบาล กองช่าง
บริเวณถนน เทศบาล 13 เป็นไปอย่างมี Ø 1.00 ม. ความยาวรวมไม่ เส้นทาง สามารถ คพจ.

ประสิทธิภาพ รวดเร็วข้ึน น้อยกว่า 320 ม.  บ่อพัก คมนาคม ระบายน้ าได้

และลดปัญหาน้ าท่วมขัง ค.ส.ล. จ านวน 32 ชุด ฝาปิด อย่างรวดเร็วข้ึน

เหล็กหล่อ และซ่อมแซมฝาบ่อพัก

เดิมตลอดสาย พร้อมซ่อมแซมผิว

จราจรหลังท่อ

 

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
17 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง  -ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม  -  - -  - 10,933,000 ร้อยละของ  - ประชาชนใน กองช่าง

แบบประติมากรรมความสูง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ความสูง 7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคม การพัฒนา เขตเทศบาลและ (งบ อบจ.)
7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคมไฟ บริเวณถนนเทศบาล 9 ไฟถนนแบบโคม LED ตามแบบ ระบบไฟฟ้า ใกล้เคียงตลอด
ถนนแบบโคม LED ขนาด  - เพ่ือความปลอดภัยใน แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ จนผู้ใช้เส้นทาง
 150 วัตต์ บริเวณถนน การขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม ถนนในเขต
เทศบาล 9 (ถนนสายบ้านนา) ทัศนียภาพในการมองเห็น เทศบาลได้รับ

ความสะดวก
สบายและ
ปลอดภัย

18 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง  -ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม  -  -  - 9,124,000 - ร้อยละของ  - ประชาชนใน กองช่าง
แบบประติมากรรมความสูง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ความสูง 7.00 ม.พร้อมติดต้ัง การพัฒนา เขตเทศบาลและ (งบ อบจ.)
 7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคมไฟ บริเวณถนนเทศบาล 13 โคมไฟถนนแบบโคม LED ตาม ระบบไฟฟ้า ใกล้เคียงตลอด
ถนนแบบโคม LED ขนาด ถึงหน้าท่ีว่าการอ าเภอ แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ จนผู้ใช้เส้นทาง
150วัตต์ บริเวณถนน สัตหีบ ถนนในเขต
เทศบาล 13  ถึงหน้าท่ี  - เพ่ือความปลอดภัยใน เทศบาลได้รับ
ว่าการอ าเภอสัตหีบ การขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม ความสะดวก

ทัศนียภาพในการมองเห็น สบายและ
ปลอดภัย

รวม 18 โครงการ  -  - ๒๗,๙๓๐,๐๐๐ ๓๘,๗๓๐,๐๐๐ ๗๐,๐๑๓,๐๐๐ ๑๑๕,๖๒๔,๐๐๐ 64,367,000  -  -  -

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 

 
 

 
แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์  
 
 
 
 

 



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศขนาด  - 33,000 32,400  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ 24,000บีทียู ชนิดแบบ เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนพร้อม

ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง/ปี
(ปี 62 ห้องประชุมสภา-
เทศบาล/ปี63ห้องนายก)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศขนาด 23,000  - 69,000  -  - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ 13,000บีทียู ชนิดแบบ เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวนพร้อม

ติดต้ัง จ านวน  4 เคร่ือง
 (ปื 61 ห้องปลัด 1 เคร่ือง/ 

ปี 63 ห้องรองนายก 1 
เคร่ือง,รองปลัดเทศบาล 2 
เคร่ือง)

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศขนาด 40,000  - 47,000  -  - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ 36,000บีทียู ชนิดแบบ เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ต้ังพ้ืนหรือแขวนพร้อมติดต้ัง

จ านวน 2 เคร่ือง ห้องประชุม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ผ้าม่าน 100,000  -  -  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอ เทศบาลฯ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 28,000  -  -  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ ขนาด 18,000 บีทียู เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน ชนิดแบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวนพร้อมติดต้ัง

จ านวน  1 เคร่ือง 

(ห้องประชุมสภา) 

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศขนาด  - 60,700  -  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ 36,000 บีทียู ชนิดแบบ เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน ต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

จ านวน 1 เคร่ือง พร้อม

ติดต้ัง  ส าหรับติดต้ังห้อง

ประชุมสภา ฯ จัดซ้ือตาม

บัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เก้าอ้ีขาเหล็กบุนวมมี  -  - 50,000  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ พนักพิง  ส าหรับประชาชน เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน มาติดต่อราชการ 

และทดแทนห้องประชุมท่ี

ช ารุดจ านวน  50  ตัว

(ราคาท้องถ่ินท่ีเคยจัดซ้ือ

ระยะเวลาภายใน 2 ปี)

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์  -  - ๓๗,๕๐๐  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 15 ตัว เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน (ราคาท้องถ่ินท่ีเคยจัดซ้ือ

ระยะเวลาภายใน 2 ปี)

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองดูดฝุ่นส าหรับห้อง 13,000  -  -  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ ประชุมสภาเทศบาล เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน ขนาด 15 ลิตร

จ านวน  1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน 140,000  -  -  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ ส านักงาน  1 เคร่ือง เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน เคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน

จ านวน  10  เคร่ือง

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ชุดโซฟาส านักงาน 20,000  -  -  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เก้าอ้ีผู้บริหาร ขาเหล็ก 40,000  -  -  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ บุนวม มีพนักพิง เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  5  ตัว

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับปฏิบัติ  - 4,500  -  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ งานแบบบุนวมมีพนักพิง เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน  จ านวน 3 ตัว

 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะส านักงาน 10,000  -  -  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ ขนาด  6  ฟุต เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  1  ตัว

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ชุดโต๊ะท างานส าหรับ 40,000  -  -  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ ผู้บริหาร แบบตัวแอล เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน พร้อมตู้ ล้ินชักและตู้ข้าง

จ านวน  1 ชุด

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 18,000  -  - 19,400  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน งาน

จ านวน  4  เคร่ือง

(2 เคร่ือง/ปี)

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน  - 4,000  -  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ จ านวน  4  เคร่ือง เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน ราคาเคร่ืองละ 1,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะเหล็กส านักงาน 20,000  -  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ ขนาด 5 ฟุต และแผนงาน

การปฏิบัติงาน จ านวน  2  ตัว

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงาน แบบมี 10,000  -  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ พนักพิงสูง และแผนงาน

การปฏิบัติงาน จ านวน  2  ตัว

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  - ๕๐,๐๐๐  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ ระบบดิจิตตอล (ขาว-ด า) และแผนงาน

การปฏิบัติงาน ความเร็ว 10 แผ่น/นาที

จ านวน 1 เคร่ือง 

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบ  - ๑๐,๐๐๐  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ มีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว และแผนงาน

การปฏิบัติงาน ตัวละ 5,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ 1) จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 16,500    28,800    6,300      -          -          กองคลัง

 ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 14 ตัว (22500)

ปฏิบัติงาน ปี 61 จ านวน 5 ตัว

ปี 62 จ านวน 7 ตัว

ปี 63 จ านวน 2 ตัว

2) จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก -          25,000    5,900      -          -          กองคลัง

ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 2 ตัว

ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว

ปี 62 จ านวน 3 ตัว

ปี 63 จ านวน 1 ตัว

3) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ -          121,400 -          -          -          กองคลัง

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน

ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)  - 814,000  -  -  - ส านักปลัด

และขนส่ง ให้เพียงพอต่อการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า (งานธุรการ)

2,400 ซีซี  หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์ก าลังสูงสุดไม่

ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน 

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) -          814,000 -          -          -          กองคลัง

และขนส่ง ให้เพียงพอต่อการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

ปฏิบัติงาน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี  หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์ก าลังสูงสุดไม่

ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)  - 814,000  -  -  - กองวิชาการ

และขนส่ง ให้เพียงพอต่อการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร และแผนงาน

ปฏิบัติงาน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  

2,400 ซีซี  หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์ก าลังสูงสุดไม่

ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน 

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือชุดลูกข่ายเคร่ืองรับ 500,000 500,000 500,000 - - กองวิชาการ

วิทยุ ให้เพียงพอต่อ วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้ และแผนงาน

การปฏิบัติงาน สายระบบUHF-FM  

พร้อมติดต้ัง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ชุดเคร่ืองผสมสัญญาณ 15,000  -  -  - - กองวิชาการ

วิทยุ ให้เพียงพอต่อ เสียง และแผนงาน

การปฏิบัติงาน จ านวน  1  ชุด

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงติด  - 150,000  -  - - กองวิชาการ

วิทยุ ให้เพียงพอต่อ รถยนต์  พร้อมติดต้ัง และแผนงาน

การปฏิบัติงาน จ านวน  1   เคร่ือง

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือใน จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ - - ๖๐,๐๐๐ - - กองวิชาการ

เผยแพร่ การปฏิบัติงานบันทึก ความละเอียดไม่น้อยกว่า และแผนงาน

ภาพกิจกรรมต่างๆ 24 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์

ส าหรับท าข่าวเผยแพร่ จ านวน 1 ชุด

ประชาสัมพันธ์ผลงาน

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ 15,000  -  -  -  - ส านักปลัด

งานครัว ให้เพียงพอต่อ ขนาด 2 ก๊อก เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 30,000 30,000  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ ต้ังโต๊ะแบบประมวลผลแบบ เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน ท่ี 2 พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 2 ชุด

ปี62 กิจการสภา /

ปี63 ตรวจสอบภายใน

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด  - 3,200 2,800  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ 800 VA เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  2  เคร่ือง

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์  - - 20,000 - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ (แบบท่ี 1) เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  2  เคร่ือง

งานเจ้าหน้าท่ี 1 เคร่ือง/

งานตรวจสอบฯ 1 เคร่ือง)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร๋ แม่ข่าย  -  - 350,000  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ แบบท่ี 2 งานทะเบียน- เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน ราษฎร รองรับระบบ

CENTRALIZATION  

จ านวน  1  ชุด 

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์  - ๓,๒๐๐  -  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ ส าหรับเก็บงานเอกสารท่ัวไป เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  1  ตัว

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - - ๒๒,๐๐๐  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน ประมวลผล 

จ านวน  1  เคร่ือง

ส าหรับงานป้องกันฯ เพ่ือใช้

ในงานเอกสารและเสนอ

ผลงานต่างๆ 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร  - - ๓,๕๐๐  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อ แบบเอนกประสงค์ เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน  5  เคร่ือง

งานเจ้าหน้าท่ี 4 เคร่ือง/

งานทะเบียนพาณิชย์ 

1 เคร่ือง)

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900  -  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ จ านวน  1  เคร่ือง และแผนงาน

การปฏิบัติงาน

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5800 - - - - กองวิชาการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ขนาด 1 KVA และแผนงาน

และอุปกรณ์ในการ จ านวน 1 เคร่ือง

ปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000  -  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ ต้ังโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ และแผนงาน

การปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ชุด 

 

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ 3,200  -  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ ขนาด 800 VA และแผนงาน

การปฏิบัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา  จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 30,000 - 30,000 - 30,000 กองวิชาการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส าหรับงานประมวลผล และแผนงาน

และอุปกรณ์ในการ แบบท่ี 2 พร้อมอุปกรณ์

ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด/ปี

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด 3,300  -  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ เลเซอร์ หรือชนิด LED และแผนงาน

การปฏิบัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดเคร่ืองพิมพ์  - ๗,๙๐๐  -  - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อ Multifunction และแผนงาน

การปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

จ านวน 1 เคร่ือง 

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง - - 2,500      - 2,500      กองวิชาการ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าขนาด 800 VA และแผนงาน

และอุปกรณ์ในการ จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

ปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 95,000    30,000    90,000    -          -          กองคลัง

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ ต้ังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์

อุปกรณ์ในการปฏิบัติ จ านวน 7 ชุด 

งาน ปี 61 จ านวน 4 ชุด

- เพ่ือให้สามารถ ปี 62 จ านวน 1 ชุด

บริการประชาชนและ ปี 63 จ านวน 3 ชุด

อ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานได้อย่าง 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000    -          -          -          -          กองคลัง

มีประสิทธิภาพ โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

3) เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ 20,000    -          -          -          -          กองคลัง

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

เคร่ือง

4) จัดซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร์ 3,000      -          -          -          -          กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ -          2,600      5,200      -          -          กองคลัง

หรือ LED ขาวด า

จ านวน 3 เคร่ือง

ปี 62 จ านวน 1 เคร่ือง

ปี 63 จ านวน 2 เคร่ือง

6) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ -          -          8,000      -          -          กองคลัง

Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

จ านวน 1 เคร่ือง

7) เคร่ืองส ารองไฟ 20,600    -          -          -          -          กองคลัง

จ านวน 6 เคร่ือง

ปี 61 จ านวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8) จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า -          7,500      5,000      -          -          กองคลัง

ขนาด 800 VA

จ านวน 5 เคร่ือง

ปี 62 จ านวน 3 เคร่ือง

ปี 63 จ านวน 2 เคร่ือง

9) จัดซ้ือเคร่ืองสแกน 140,000 -          -          -          -          กองคลัง

เอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง

47 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน  - ๗,๙๐๐  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ จ านวน 1 ตู้ เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน  

48 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เหล็กแบบบานเล่ือน  - ๑๑,๐๐๐  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ จ านวน 2 ตู้ เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน  

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐,๐๐๐ ๓๒,๔๐๐  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ พร้อมติดต้ัง ขนาด เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน 24,000 บีทียู ชนิดแบบ

ต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน

จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

50 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - ๔๒,๖๐๐  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ พร้อมติดต้ัง ขนาด เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน 25,000 บีทียู ชนิดแบบ

ต้ังพ้ืน หรือแบบแขวน

จ านวน 1 เคร่ือง 

51 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ 18,000 - - - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน เผยแพร่ ให้เพียงพอต่อ ดิจิตอล เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือสัญญาณไฟวับวาบ - 60,000  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ดับเพลิง ให้เพียงพอต่อ และสัญญาณสียงฉุกเฉิน เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน พร้อมล าโพง 

จ านวน 1 ชุด

53 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือชุดรอกหนีไฟพร้อม - 100000 - - -

ความสงบภายใน ดับเพลิง ให้เพียงพอต่อ อุปกรณ์ครบชุด 

การปฏิบัติงาน จ านวน 4 ชุด

54 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 30,000  -  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

55 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ส าหรับแบบ 7,100  -  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ ฉีดหมึก เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน  จ านวน 1  เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ 3,200 -  -  - - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อ ขนาด 800 VA เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

  

57 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ถังบรรจุน้ า 14,000  -  -  - - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ ขนาด 2,000  ลิตร

การปฏิบัติงาน จ านวน  2  ถัง

58 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - ๓๐,๐๐๐  -  - - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ ต้ังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง 

59 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  - ๖,๔๐๐  -  - - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

การปฏิบัติงาน จ านวน 2 เคร่ือง 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - ๑๒๐,๐๐๐  -  - - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ ต้ังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 

การปฏิบัติงาน จ านวน 4 เคร่ือง 

61 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  - ๑๒,๘๐๐  -  - - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ ส าหรับคอมพิวเตอร์

การปฏิบัติงาน จ านวน 4 เคร่ือง 

62 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าหรับ  - ๗,๗๐๐  -  - - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ คอมพิวเตอร์

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง 

63 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ โต๊ะ พร้อมเก้าอ้ีส าหรับ 6,000 6,000  -  -  - กอง

เพียงพอต่อการใช้งาน วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์   สาธารณสุขฯ

จ านวน 1 ชุด  

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ เก้าอ้ีส านักงาน 12,000 12,000 12,000 - 12,000 กอง

เพียงพอต่อการใช้งาน จ านวน  3  ตัว/ปี สาธารณสุขฯ

65 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10,000  -  -  -  - กอง

ให้เพียงพอต่อ ด้านบนเล่ือนกระจก  สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน ด้านล่างเล่ือนทึบ

 จ านวน  1  ตู้

66 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์  - ๓๗,๕๐๐  -  -  - กอง

ให้เพียงพอต่อ จ านวน 15 ตัว สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา  - จัดซ้ือโทรศัพท์ - - 3,000      -  - กอง

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ านวน 2 เคร่ือง สาธารณสุขฯ

 และอุปกรณ์ในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการ

ประชาชนและอ านวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

68 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ - 24,200 - -  - กอง

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แบบติดผนัง (ระบบ สาธารณสุขฯ

 และอุปกรณ์ในการ Inverter) ขนาด 

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ 12,000  บีทียู 

สามารถบริการ จ านวน 1 เคร่ือง

ประชาชนและอ านวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ -  - 43,400 - 43,400 กอง

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แบบแขวน (ระบบ สาธารณสุขฯ

 และอุปกรณ์ในการ Inverter) ขนาด 

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ ๒๔,000  บีทียู 

สามารถบริการ จ านวน 1 เคร่ือง/ปี

ประชาชนและอ านวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

70 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้)  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - กอง

และขนส่ง ให้เพียงพอต่อ สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๑ แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือรถบบรทุก (ดีเซล)  -  - 982,000  -  - กอง

และขนส่ง ให้เพียงพอต่อ ขนาด ๒ ตัน ปริมาตร สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

๒,๗๐๐ ซีซี หรือก าลัง

 เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า

๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ

จ านวน ๑ คัน

72 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบ 9,000 9,000  -  -  - กอง

เผยแพร่ ให้เพียงพอต่อ ดิจิตอล ความละเอียด สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน 16  ล้านพิกเซล

73 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ ตู้เย็น  จ านวน 1  ตู้  -  -  -  - กอง

งานครัว ให้เพียงพอต่อ สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ 7,900 7,900  -  -  - กอง

ให้เพียงพอต่อ คอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน

75 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับ 5,800 5,800  -  -  - กอง

ให้เพียงพอต่อ คอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน

๗๖ แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ - - 22,000 -  - กอง

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โน๊ตบุ๊ก สาธารณสุขฯ

 และอุปกรณ์ในการ จ านวน 1 เคร่ือง

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ 2) จัดซ้ือเคร่ือง - - 60,000 60,000 60,000

สามารถบริการ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อม

ประชาชนและอ านวย อุปกรณ์

ความสะดวกในการ จ านวน 2 ชุด/ปี

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 29,000 29,000 - - - กอง

ให้เพียงพอต่อ พร้อมอุปกรณ์ สาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด

๗๘ แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 5,000 5,000 5,000 กอง

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ขนาด 800 VA สาธารณสุขฯ

 และอุปกรณ์ในการ จ านวน 2 เคร่ือง/ปี

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้  

สามารถบริการ  

ประชาชนและอ านวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหายาน 1.จัดซ้ือรถบรรทุกขนาด - - 1,980,000 - - กองช่าง

ชุมชน และขนส่ง พาหนะและขนส่ง 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

6,000 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

170 กิโลวัตต์ 

- แบบกระบะเทท้าย

จ านวน 1 คัน

80 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหายาน รถบรรทุกขยะมูลฝอย 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง

ชุมชน และขนส่ง พาหนะและขนส่ง แบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ สาธารณสุขฯ

มีปริมาตรความจุไม่

น้อยกว่า   ๑๐   ลบ.ม. 

จ านวน  ๑  คัน 

81 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า - - 142,500 - - กองช่าง

ชุมชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ แบบข้อแข็ง จ านวน 15

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ เคร่ือง

การปฏิบัติงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง - - 11,000 - - กองช่าง

ชุมชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ พุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว 

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ จ านวน 1 เคร่ือง

การปฏิบัติงาน

83 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง - - 17,500 - - กองช่าง

ชุมชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ พุ่มไม้ ขนาด 29.5 น้ิว 

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ จ านวน 1 เคร่ือง

การปฏิบัติงาน

84 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือเล่ือยโซ่เคร่ือง - - 13,500 - - กองช่าง

ชุมชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ ยนต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ 2 จังหวะ จ านวน 1 เคร่ือง

การปฏิบัติงาน

85 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ - เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟ 1) จัดซ้ือโคมไฟถนนแบบ - - 500,000 - - กองช่าง

ชุมชน วิทยุ ถนนแบบ LED ส าหรับ LED พลังงานแสงอาทิตย์

ติดต้ังไฟสาธารณะให้ จ านวน 100 ชุด

มีความสว่างมากข้ึน  

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร - - 30,000 - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อ ด้านบนเล่ือนกระจก สังคม

การปฏิบัติงาน ซ้อนด้านล่างทึบ

ขนาด 4 ฟุต จ านวน 6 ตู้

ตู้ละ 4,000 บาท

87 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) - - 868,000 - - กองสวัสดิการ

ของชุมชน และขนส่ง ให้เพียงพอต่อ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร สังคม

การปฏิบัติงาน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

2,400 ซีซี หรือก าลังไม่ต่ า

เคร่ืองยนต์ก าลังสูงสุดกว่า 

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน

 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

จ านวน 1 คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1.) จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร - 2,100 - - - กองสวัสดิการ

ชุมชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ แบบเอนกประสงค์ สังคม

และอุปกรณ์ในการ Smart Card Reader

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ

สามารถบริการ 700 บาท

ประชาชนและอ านวย

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

89 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ เคร่ืองปรับอากาศแบบ - - 24,200 24,200 - กองช่าง

และการโยธา  เพียงพอต่อการใช้งาน ติดผนัง (ระบบ INVERTER)

ขนาด 12,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง

90 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือจัดซ้ือจัดหา 1) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ - - 14,900 - - กองช่าง

และการโยธา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ A3+ แบบฉีดหมึกพร้อม

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ ติดต้ังแทงค์หมึกพิมพ์ (INK

การปฏิบัติงาน TANK) จ านวน 1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 แผนงานอุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - - 44,000 44,000 - กองช่าง

และการโยธา เพียงพอต่อการปฏิบัติ ส าหรับงานประมวณผล

งาน จ านวน 2 เคร่ือง

92 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In - - 23,000 - - สถาน

 เพียงพอต่อการปฏิบัติ one  ส าหรับประมวลผล ธนานุบาล

งาน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

93 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ เคร่ืองปรับอากาศแบบติด - - 27,400 - - สถาน

  เพียงพอต่อการปฏิบัติ ผนังระบบ Inverter ขนาด ธนานุบาล

งาน 15,000 บีทียู

   

94 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหา โต๊ะส านักงานขนาด 5 ฟุต - - 6,800 - - สถาน

  ครุภัณฑ์ จ านวน 1 ตัว ธนานุบาล

ให้เพียงพอต่อ เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 3,000

การปฏิบัติงาน เก้าอ้ีบาร์ จ านวน 1 ตัว 2,200

 เก้าอ้ีส านักงาน 7,600

จ านวน 4 ตัว
รวม 4,024,300 8,478,100 8,620,100 2,552,600 2,552,900

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 

 
 

 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561) เป็นแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ  
  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20   
และข้อมูลพื้นฐานของ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล (3)   
องค์กรปกครองส่วน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ     
 ท้องถิ่น แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น     
  เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ     
  (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง     
  การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ     
  ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ     
  (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข (2)   
  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ     
  (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ (2)   
  ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ     
  (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์  (2)   
  การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ     
  แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)     
  (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา (2)   
  ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง     
  และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ     
  (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ (2)   
  ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ     
  (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ (2)   
  การใช้ข้อมูล จปฐ.     
  (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ (3)   
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ     
   ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน     
  เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ     

  

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

  
 
 
 

    



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2 . การวิเคราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20   
สภาวการณ์และ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (5)   
 ศักยภาพ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต     
  จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ     
  ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0     
  (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ (3)   

 

ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น     
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข (3)   
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต     
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น     
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (3)   

  อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ     
  ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น     
  (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง (3)   
  ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ     
  สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา     
  (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน (3)   
  ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT     
  Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)     
  W-Weakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค)     
     
3. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60   
3.1 ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น (10)   
องค์กรปกครองส่วน ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ     
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ     
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
  และ Thailand 4.0     
3.2 ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ (10)   
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ     
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
  และ Thailand 4.0     



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร (10)   
  ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล     
  หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0     
3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5)   
  ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส     
  และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ     
  สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น     
3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ (5)   
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ     
  แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น     
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน (5)   
ละประเด็นกลยุทธ์ ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน     
3.7 จุดยืนทาง ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ (5)   
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่     
 (Positioning) จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์     
3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน (5)   

 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด     

  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร     
  ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา     
  ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกล่าว 

 
  

3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / (5)   
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
  แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม     
  จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง     
  ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน     
  ท้องถิ่น     

รวมคะแนน 100   

    
    
    
    



 

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ (5) 
   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน  100 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

แบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 10   
การพัฒนา ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand     
  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ     
  เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ     
  วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ     
  และสิ่งแวดล้อม)     
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 10   
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า     
ปีไปปฏิบัติในเชิง เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้     
 ปริมาณ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่     
  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา     
  ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้     
  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน     
  เชิงปริมาณ (Quantitative)     
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 10   
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่     
ปีไปปฏิบัติในเชิง ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ     
 คุณภาพ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ     
  ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร     
  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล     
  (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ     
  เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา     
  ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน     
  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน     

  
 
 
 

เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
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4. แผนงานและ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ 10   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ     
  จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand     
  (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ     
   (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน     
  2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข     
  ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ      
  

  5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 60   
5.1 ความชัดเจนของ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ (5)   
ชื่อโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม     
  วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ     
  ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต     
5.2 ก าหนด มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด (5)   
วัตถุประสงค์สอดคล้อง วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ     
 กับโครงการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ     
  เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง     
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง (5)   
ของโครงการ ) มีความ ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต     
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน     
งบประมาณได้ถูกต้อง อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ     
  ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย     
  กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง     
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน (5)   
สอดคล้องกับแผน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง     
ยุทธศาสตร์ 20 ปี โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ     
  เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ     

  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5)   
ของโครงการ ) มีความ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน     
สอดคล้องกับ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ     
และสังคมแห่งชาติ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่     
  เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ     
  ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง     
  (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง     
  สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)     
  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ     
  เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)     
  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ     
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ (5)   
สอดคล้องกับ Thailand ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย     
4.0 นวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์     

 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย     

  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์     
  และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น     
  ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด     
  สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา     
  แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร     
  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ     
5.7 โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ (5)   
กับยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น     
  เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด     
  ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น     
  โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้     

  

ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
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5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน (5)   
ปัญหาความยากจนหรือ ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้     
การเสริมสร้างให้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่     
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย     
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น     
 ประชารัฐ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)     
5.9 งบประมาณ มี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ (5)   
ความสอดคล้องกับ จัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี     
เป้าหมาย(ผลผลิตของ ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)     
 โครงการ) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

    
 5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ (5)   
การราคาถูกต้องตาม ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น     
หลักวิธีการงบประมาณ มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์     
  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง     
  งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ     
  รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ     
5.11 มีการก าหนด มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) (5)   
ตัวชี้วัด (KPI) และ ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
สอดคล้องกับ ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ     
วัตถุประสงค์และผลที่ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง     
คาดว่าจะได้รับ ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)     
    
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา (5)   
ได้รับสอดคล้องกับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง     
 วัตถุประสงค์ เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์     

 
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ     

  ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้     
  (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด     
  และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง     
  (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้     

รวมคะแนน 100   



 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก 
 1. ใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model(RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)   
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System(PPMS)) 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving  
               Method 
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self- assessment Model) 
    (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ(1) - (10) 
           หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง คืออะไร  ค่าใช้จ่าย (Cost)  เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่   

3.ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 

(1)  การวัดผลเชิงปริมาณ 
การวัดผลเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

  แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

  การวัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

     4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
  4. เนื่องจากเป็นการวางแผนที่จะท าในอนาคต อาจมีการเปลี่ยนแปลงในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องเสียเวลาเปลี่ยนแปลงแผน
ใหม่ ตามกระบวนการในระเบียบฯ 
 4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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