
 

 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรี ที่ไดแ้ถลงไว้ต่อ 

สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 
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เทศบาลเมืองสัตหีบ 

    อ าเภอสัตหีบ 
                                            จังหวัดชลบุรี 



    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกต้ังให้ข้าพเจ้าได้รับการเลือกต้ัง
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบในคราวประชุม คร้ังท่ี ๔๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และข้าพเจ้าได้
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบโดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน และตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒
    ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา๔๘ทศ วรรค ๕และ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารงานเทศบาล โดยมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบให้มีความเจริญก้าวหน้าท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสัตหีบทุกคน และค านึง 
ถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวม ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมได้รับการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถ่ินให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตาม
อ านาจหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึงภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
การบริหารกิจการเทศบาลข้าพเจ้าได้ยึดหลักการท างานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มุ่งเน้นประโยชน์
สูงสุดให้เกิดแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และมีความครอบคลุมทุกด้านภายใต้หลักและปรัชญาในการท างาน คือ    
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและร่วมพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลท่ีได้
ก าหนดไว้ว่า “เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมือง น่าอยู่ น่าเย่ียม มีมาตรฐานทางกายภาพ คือสะอาด สงบ สง่างาม  
มีเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทยโดยมีสังคมอบอุ่น และเศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็งภายใต้การ
มีส่วนร่วมของประชาชน” แนวทางในการด าเนินงานพัฒนาเทศบาลของข้าพเจ้า เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาล ดังน้ี 

๑.      การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ๒.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
                 ทรัพย์สิน
       ๓.  การพัฒนา อนุรักษ์ สงวน ฟ้ืนฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
       ๔.  ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และผู้รับบริการพึงพอใจ

         ดังน้ัน  จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีข้าพเจ้าได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ซ่ึงมุ่งม่ันพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรี
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๑ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ( สัตหีบสู่สังคม ๑. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) กองการศึกษา

อุดมปัญญา พัฒนาจิตส านึกเยาวชน)     เบิกจ่าย   3,310,863  บาท
- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนใน ๒. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน กองการศึกษา
ชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     บ้านสัตหีบ เบิกจ่าย  1,544,400 บาท
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองการศึกษา

    แก่เด็ก เบิกจ่าย  36,600 บาท
4.  โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา
    การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
    เบิกจ่าย  161,340  บาท
๕. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
    เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
   เบิกจ่าย 270,480  บาท
๖. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการด้านต่างๆ กองการศึกษา
    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
    สัตหีบ เบิกจ่าย  60,885  บาท
7. โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา กองการศึกษา
    เบิกจ่าย  66,750  บาท
8.โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ   กองการศึกษา
    เบิกจ่าย  176,926  บาท
9. โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี กองการศึกษา
      เบิกจ่าย  70,000 บาท
๑0. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
     เบิกจ่าย  487,797  บาท  
๑1. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กองการศึกษา
     กับหน่วยงานอ่ืน 
     เบิกจ่าย   23,200  บาท
๑2. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กองการศึกษา
     เบิกจ่าย   9,234  บาท

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรี
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๑ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ( สัตหีบสู่สังคม ๑3. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ กองการศึกษา

อุดมปัญญา พัฒนาจิตส านึกเยาวชน)      เบิกจ่าย 244,027 บาท
- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนใน ๑4. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา
ชุมชนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        เบิกจ่าย   124,009 บาท
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑5. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญต่างๆ ส านักปลัดฯ

      เบิกจ่าย  108,875  บาท
16. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ ส านักปลัดฯ
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
      เบิกจ่าย  140,000  บาท
17. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอ ส านักปลัดฯ
    เบิกจ่าย   30,000 บาท
18. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กองการศึกษา
    เบิกจ่าย  21,320 บาท 
19. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน กองการศึกษา
     อนุบาลบ้านเตาถ่าน
     เบิกจ่าย   2,170,800 บาท
20. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา
    เบิกจ่าย  278,900 บาท
21. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กองสวัสดิการฯ

     ของผู้น าชุมชน
     เบิกจ่าย 406,740 บาท 
22. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส านักปลัดฯ
    เบิกจ่าย  1,800  บาท 
23. โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด กองสาธารณสุขฯ

    เบิกจ่าย  23,690  บาท
24. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ ส านักปลัดฯ
      เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
      ปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลัง
      แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี 
      ประจ าปีงบประมาณ 2560
     เบิกจ่าย  130,000  บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๒ ด้านสาธารณสุข (คนสัตหีบจิตใจแจ่มใส ๑. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร กองสาธารณสุขฯ

พลานามัยสมบูรณ์     สาธารณสุข เก่า/ใหม่
 -     ให้บริการด้านสาธารณสุขและอนามัย     เบิกจ่าย  381,500 บาท
แก่ประชาชนโดยท่ัวถึงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ ๒. . โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี มีความรู้ ด าเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการ ๓. โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ กองสาธารณสุขฯ

ป้องกัน และการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย     อาสาสมัครสาธารณสุข   เก่า / ใหม่
ของตนเองและครอบครัว     เบิกจ่าย 147,2๐๐ บาท 

4. . โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขฯ

     เบิกจ่าย  292,200 บาท
๕.   โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยใน กองสาธารณสุขฯ

    โรงเรียน เบิกจ่าย 39,960 บาท 
6. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน กองสาธารณสุขฯ

     เบิกจ่าย 600 บาท
7. โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ กองสาธารณสุขฯ

    เบิกจ่าย 600 บาท 
8. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม กองสาธารณสุขฯ

   โรคไข้เลือดออก เบิกจ่าย 15,000 บาท
9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขฯ

    ในชุมชน เบิกจ่าย  15,580 บาท
10. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน กองสาธารณสุขฯ

     โรงเรียน และวัด เบิกจ่าย 1,200 บาท
11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขฯ

     เบิกจ่าย  378,710 บาท
12. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ กองสาธารณสุขฯ

     ผู้ประกอบการ
     เบิกจ่าย   23,200  บาท
13. โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ

     เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
      เบิกจ่าย 110,500 บาท 
14.  อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ส านักปลัดฯ
    เบิกจ่าย 130,000 บาท 
๑5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ กองสาธารณสุขฯ

     สมุนไพร เบิกจ่าย  11,400 บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๒ ด้านสาธารณสุข (คนสัตหีบจิตใจแจ่มใส 16. ค่าจ้างครูฝึกสอนออกก าลังกาย (แอโรบิค, กองสาธารณสุขฯ

พลานามัยสมบูรณ์ ไทเก๊ก, ลีลาศ ฯลฯ)
 -     ให้บริการด้านสาธารณสุขและอนามัย           เบิกจ่าย   216,000  บาท
แก่ประชาชนโดยท่ัวถึงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้
ประชาชนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี มีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ป้องกัน และการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย
ของตนเองและครอบครัว

ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๓ ด้านส่ิงแวดล้อม (ทะเลสวย หนองตะเคียนใส 1.  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจ กองสาธารณสุขฯ

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม)      ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเล 
 -  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      เบิกจ่าย  37,430 บาท
ให้เป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการด ารงชีวิตเอ้ือ 2.  โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/ กองสาธารณสุขฯ

อ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา      โรงเรียน     เบิกจ่าย  45,200 บาท
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข กองสาธารณสุขฯ

     เบิกจ่าย  72,700  บาท
4. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล กองสาธารณสุขฯ

คุณภาพน้ า   เบิกจ่าย  89,800  บาท
5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน กองสวัสดิการฯ

น่ามอง   เบิกจ่าย  80,505  บาท
6. โครงการเทศบาลสะอาดสดใส กองสาธารณสุขฯ

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
     เบิกจ่าย   29,990   บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๔ ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางเท้า ภายในเขต กองช่าง

(สัตหีบน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางสะดวก)      เทศบาลเมืองสัตหีบ
     -      พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพ      เบิกจ่าย  258,619  บาท
แวดล้อมของเมือง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทาง ๒.  ติดต้ังป้ายบอกช่ือซอยในเขตเทศบาลเมือง กองช่าง
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชึวิตของประชาชน     สัตหีบ
และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่าง      เบิกจ่าย  98,000  บาท
ย่ังยืน 3. ปรับปรุงถนนบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 85 กองช่าง

(ท้ายซอยแยกซ้ายข้างก าแพงวัดเขาน้อย)
     เบิกจ่าย  588,000  บาท
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า กองช่าง
และบ่อพักบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75/8
(ซอยลุงโพธ์ิแยกขวา)
     เบิกจ่าย  370,000  บาท
5. ซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนน กองช่าง
และซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
     เบิกจ่าย  899,000  บาท
6. ก่อสร้างท่อระบายน้ าส่ีเหล่ียม ค.ส.ล. บริเวณ กองช่าง
คลองวัดเทพประสาท
     เบิกจ่าย  363,000  บาท
7. ซ่อมแซมผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์เคร่ือง กองช่าง
จักรกลเทศบาลเมืองสัตหีบ
     เบิกจ่าย  332,000  บาท
8. ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด กองช่าง
บริเวณหลังโลตัส - ร้านเม้ง 26
     เบิกจ่าย  217,000  บาท
9. วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมตะแกรง กองช่าง
ดักน้ า บริเวณแยกซอยร้านเม้ง26 เช่ือมท่อ
ระบายน้ ารอบหนองตะเคียน
     เบิกจ่าย  559,000  บาท
10. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ
สุขุมวิท 57/1  ซอยมิตรสัมพันธ์ท้ายซอย
     เบิกจ่าย  495,000  บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๔ ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 11. ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าในซอย กองช่าง

(สัตหีบน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางสะดวก) สัตหีบสุขุมวิท 105/4
     -      พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพ      เบิกจ่าย  500,000  บาท
แวดล้อมของเมือง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทาง 12. ปรับปรุงถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ กองช่าง
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชึวิตของประชาชน ระบายน้ าบริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 107
และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่าง ท้ายซอย
ย่ังยืน      เบิกจ่าย  133,000  บาท

13. ดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณล าห้วย กองช่าง
ในซอยสัตหีบสุขุมวิท 103 - 105
     เบิกจ่าย  248,000  บาท
14. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ า กองช่าง
ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยข้าง
หมู่บ้านทวีสุข ต าบลสัตหีบ
     เบิกจ่าย  484,000  บาท
15. ปรับปรุงระบบควบคุมเคร่ืองสูบน้ าและ กองช่าง
ระดับน้ าแบบอัตโนมัติ พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล
และเปล่ียนสารกรองระบบประปาถังแชมเปญ
บริเวณศูนย์เคร่ืองจักรกลเทศบาลเมืองสัตหีบ
     เบิกจ่าย  200,000  บาท
16. ปรับปรุงระบบระบายน้ าและน้ าพุ บริเวณ กองช่าง
วงเวียนประภาคารเทศบาลเมืองสัตหีบ
     เบิกจ่าย  486,000  บาท
17. ปูผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต  ซอย กองช่าง
สัตหีบสุขุมวิท 53/7 (ซอยร่มฤดีซอย7)
     เบิกจ่าย  382,000  บาท
18. ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างชนิดก่ิงคู่ ความสูง กองช่าง
9.00 เมตร บริเวณถนนเทศบาล10 (ถนนเลียบ
ชายทะเล) ช่วงหน้าส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี
สาขาสัตหีบถึงหน้าท่ีว่าการอ าเภอสัตหีบ
     เบิกจ่าย  150,000  บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๔ ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 19. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้าย กองช่าง

(สัตหีบน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางสะดวก) "ยินดีต้อนรับเทศบาลเมืองสัตหีบ" และติดต้ังเสา
     -      พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพ ไฟฟ้าแบบประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนน
แวดล้อมของเมือง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงหลัก ก.ม.ท่ี 171
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชึวิตของประชาชน ฝ่ังขาเข้าอ าเภอสัตหีบ
และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่าง      เบิกจ่าย  298,000  บาท
ย่ังยืน 20. ติดต้ังหมุดจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ และ กองช่าง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม บริเวณรอบ
วงเวียนสัตหีบ
     เบิกจ่าย  298,000  บาท
21. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟประดับ กองช่าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณแยกสัตหีบ
     เบิกจ่าย  97,000  บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๕ ด้านสังคมและความปลอดภัย (นอนหลับสนิท  ๑. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ ส านักปลัดฯ

กัลยาณมิตรเก้ือกูล)  ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชนในสถาน
 -  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ  ศึกษา     เบิกจ่าย  87,862  บาท
ประชาชนในชุมชนด้านสังคม เสริมสร้าง และ 2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ส านักปลัดฯ
ดูแลให้ประชาชนมีความม่ันคง ความปลอดภัย    ถนนช่วงเทศกาลวันหยุดราชการและวันหยุด
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต    นักขัตฤกษ์   เบิกจ่าย   68,760   บาท 
เทศบาล 3. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ ส านักปลัดฯ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และสถานประกอบการ
    เบิกจ่าย  71,958  บาท  
4. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า ส านักปลัดฯ
และองค์กรชุมชนต่างๆ
    เบิกจ่าย  3,125  บาท
5. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ส านักปลัดฯ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เบิกจ่าย 8,225  บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๖ ด้านเศรษฐกิจ  (เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็น ๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้าง กองสวัสดิการฯ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน)      เศรษฐกิจชุมชน เบิกจ่าย 26,685 บาท
 -  พัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว 2.  โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว กองสวัสดิการฯ

ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน เพ่ือให้เศรษฐกิจ      ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ระดับชุมชนเข้มแข็ง โดยยึดปรัชญาของ      เบิกจ่าย  3,000  บาท
เศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือ 3.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ

ทุกฝ่ายท่ีเสริมสร้างการพัฒนาอย่างสมดุล และ      ของคนพิการในชุมชน
ย่ังยืน      เบิกจ่าย   70,385   บาท

4. โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น กองสวัสดิการฯ

     เบิกจ่าย   35,000 บาท
5. โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ กองสวัสดิการฯ

    เยาวชนและประชาชน
     เบิกจ่าย    133,459   บาท
6. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

     เบิกจ่าย   702,400   บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๗ ด้านการบริหารและงานบริการสาธารณะ ๑.  โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ

  -  พัฒนาการเมือง การบริหาร และงาน       เทศบาล เบิกจ่าย  44,660 บาท
บริการสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ๒.  โครงการจัดเวทีประชาคมเคล่ือนท่ี กองสวัสดิการฯ

ปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของเทศบาล และ      เบิกจ่าย 64,277 บาท
ลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้ได้รับความ ๓.  โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี กองสวัสดิการฯ

สะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึด     เบิกจ่าย    55,700  บาท
หลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กองสวัสดิการฯ

     ชุมชน  เบิกจ่าย  90,557  บาท
๕.  โครงการจัดท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ

     เบิกจ่าย    59,894   บาท
๖.  โครงการจัดท ารายงานกิจการเทศบาล กองวิชาการฯ

     เมืองสัตหีบ เบิกจ่าย  174,000 บาท
๗.  โครงการจัดท าปฏิทินปีใหม่ กองวิชาการฯ

     เบิกจ่าย  123,500  บาท
8. โครงการจัดงานวันเทศบาล ส านักปลัดฯ
     เบิกจ่าย  8,724  บาท
9.  อุดหนุนส านักทะเบียนอ าเภอสัตหีบ ส านักปลัดฯ
    เบิกจ่าย  50,000  บาท
10. อุดหนุนอ าเภอสัตหีบตามโครงการรับเสด็จ ส านักปลัดฯ
      พระบรมวงศานุวงศ์  
      เบิกจ่าย  100,000  บาท 
11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาล ส านักปลัดฯ
     เมืองสัตหีบ เบิกจ่าย   544,311   บาท
12. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ส านักปลัดฯ
พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  4   ชุด
      เบิกจ่าย   115,600   บาท
13. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ ส านักปลัดฯ
จ านวน  4  เคร่ือง  เบิกจ่าย  12,400  บาท
14. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 ส านักปลัดฯ
บีทียู พร้อมติดต้ัง  จ านวน  2  เคร่ือง
(ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ)
        เบิกจ่าย  60,000  บาท



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๗ ด้านการบริหารและงานบริการสาธารณะ 15. จัดซ้ือเคร่ืองไฟฟ้าส่องสว่าง สามารถใช้ได้ ส านักปลัดฯ

  -  พัฒนาการเมือง การบริหาร และงาน ท้ังระบบไฟฟ้าและเคร่ืองยนต์  จ านวน 1 เคร่ือง
บริการสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ           เบิกจ่าย  199,876  บาท
ปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของเทศบาล และ 16. จัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ส านักปลัดฯ
ลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้ได้รับความ ชนิดมือถือ 5 วัตต์  จ านวน  5  เคร่ือง
สะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึด           เบิกจ่าย  37,500  บาท
หลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล 17. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  พร้อม กองคลัง

อุปกรณ์   จ านวน  1  ชุด
         เบิกจ่าย  28,900  บาท
18. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ กองคลัง
จ านวน  3  ชุด    เบิกจ่าย  9,300  บาท   
19. จัดซ้ือเก้าอ้ีขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง กองคลัง
จ านวน  20  ตัว ใช้ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ
        เบิกจ่าย  19,400  บาท
20. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง   เบิกจ่าย  24,8000 บาท
21. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ขนาด A3 กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง   เบิกจ่าย  36,000 บาท
22. จัดซ้ือเล่ือยเคร่ืองตัดก่ิง (เคร่ืองเบนซิน) กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง   เบิกจ่าย  19,500 บาท
23. จัดซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ กองช่าง
จ านวน  1  เคร่ือง   เบิกจ่าย  57,500 บาท
24. จัดซ้ือเคร่ืองรับ - ส่งวิทยุ ระบบVHF/FM กองช่าง
ชนิดมือถือ 5 วัตต์  จ านวน  8  เคร่ือง
        เบิกจ่าย  37,500  บาท
25. จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล กองสาธารณสุขฯ

(ขาว - ด า)  จ านวน  1  เคร่ือง
        เบิกจ่าย  119,000  บาท
26. จัดซ้ือชุดลูกข่ายเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียง กองวิชาการฯ

ชนิดไร้สายระบบ UHF - FM พร้อมติดต้ัง
        เบิกจ่าย  481,500  บาท
27. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อม กองสวัสดิการฯ

อุปกรณ์   จ านวน  1  ชุด    
        เบิกจ่าย   28,900  บาท
   



ท่ี นโยบาย รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ
๗ ด้านการบริหารและงานบริการสาธารณะ 28. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด  800 VA กองสวัสดิการฯ

  -  พัฒนาการเมือง การบริหาร และงาน จ านวน  1  เคร่ือง   เบิกจ่าย  3,100  บาท
บริการสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 29. จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 กองสวัสดิการฯ

ปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของเทศบาล และ บีทียู  พร้อมติดต้ัง  
ลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้ได้รับความ         เบิกจ่าย   16,900  บาท
สะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึด 30. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาส านักงาน กองช่าง
หลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล กองช่างเทศบาลเมืองสัตหีบ

        เบิกจ่าย   99,000  บาท
31. ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุกองช่าง บริเวณ กองช่าง
ศูนย์ซ่อมบ ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ
        เบิกจ่าย   1,220,000  บาท
32. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล ท าความสะอาด กองคลัง
บริเวณหน้าอาคารส านักงาน หน้าอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถ
เทศบาลเมืองสัตหีบ
         เบิกจ่าย  72,000  บาท
33. โครงการติดต้ังหลังคากันสาดพร้อมราง กองการศึกษา

ระบายน้ าฝนคลุมด้านหลังอาคารเอนกประสงค์
         เบิกจ่าย  199,000  บาท
34. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและติดต้ัง กองการศึกษา

หลังคากันสาดหน้าห้องธุรการ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา
         เบิกจ่าย  59,500  บาท

           ท้ังน้ี หากผู้ใดมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองสัตหีบขอให้เสนอมา เพ่ือเป็นข้อพิจารณาในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

              จึงเรียนมาเพ่ือทราบ       จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

(นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี)
 นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ


