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**************************** 

 
1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 13  และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
 
2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 13  และในการ
ประเมินผลแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  เทศบาลเมืองสัตหีบ  จะน าการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan ) มาใช้
ในการประมวลผลในภาพรวมของเทศบาลเมืองสัตหีบ คือ 
      1.    ส่วนปัจจัยน าเข้า ( Input )   คือปัจจัยที่เทศบาลเมืองสัตหีบจะต้องมี  เพื่อน าเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)  ได้แก่  แบบรายงานต่างๆ ที่ได้น าออกจากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่น 
( e-plan )  เช่น แบบรายงานการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  แบบรายงานการจัดท างบประมาณ  
แบบรายงานการลงนามสัญญา แบบรายงานการเบิกจ่าย เป็นต้น    
      2.    ส่วนของกระบวนการติดตาม  ( Process )   คือ  เป็นการติดตามผลขั้นกลางของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)   ว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง
สัตหีบหรือไม่  ซึ่งในการติดตามข้ันตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 
- 2564)  ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  นอกจากนี้  การติดตามในทุกช่วง
ของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)   
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 



ซึ่งจะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
       3.   ส่วนของการประเมินผล ( Output )  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า  
การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) ของปีงบประมาณ 2561ที่ผ่านมา  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  ได้แก่  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบในภาพรวม 
 
3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 1. การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 การที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เทศบาลเมืองสัตหีบจะด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผน ปีละสองครั้ง คือในเดือนเมษายน (โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) และในเดือนตุลาคม (โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน2560)  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ   โดยการประมวล
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 เทศบาลเมืองสัตหีบ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม ได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 จากการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ท าให้ทราบถึง 
 1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 1 

(เดือนตุลาคม  - เดือนธันวาคม 2560) 
 



เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

( เดอืนตลุาคม - เดอืนธันวาคม 2560)

******************************************* 

     ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่2 ) พ.ศ.

2559 ขอ้ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็น

 ดังกลา่ว และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายน

และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี

     ดังนัน้เพือ่การปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ฉบับที ่2  พ.ศ.2559 ขอ้ 13 (3) เทศบาลเมอืงสตัหบี  จงึขอประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท า

งบประมาณ การใชจ้า่ย และผลการด าเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ครัง้ที ่1 ตัง้แตต่ลุาคม  - เดอืนธันวาคม มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบ

และก ากับการบรหิารจัดการ เทศบาลเมอืงสตัหบี ดังนี้

วสิยัทศัน์

เทศบาลเมอืงสตัหบีเป็นเมอืงน่าอยู ่น่าเยีย่ม มมีาตรฐานทางกายภาพคอืสะอาด สงบ  สงา่งาม มเีอกลักษณ์และเสน่ห์

ของความเป็นประตสููร่าชนาวไีทย โดยมสีงัคมอบอุน่และเศรษฐกจิ ชมุชนทีเ่ขม้แข็งภายใตก้ารมสีว่นรว่มของประชาชน

โดยถว้นหนา้

พนัธกจิ

มุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาเมอืงสตัหบี  ใหเ้ป็นเมอืงทีม่กีารพัฒนาอยา่งยั่งยนื  ทัง้ในดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน  การ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมชมุชน โดยใชห้ลักการมสีว่นรว่มของประชาชนและทกุภาคสว่น  เพือ่ประโยชนส์ขุของ

ประชาชน



 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดก้ ำหนดยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำยทุธศำสตรไ์ว ้5 ยทุธศำสตร ์ดังนี้

1.กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสรำ้งพืน้ฐำน

   1. กอ่สรำ้ง ปรับปรงุถนน ทำงเทำ้ รำงระบำยน ้ำ สะพำน เขือ่นและทำ่เทยีบเรอื

   2. ปรับปรงุ และตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะและสญัญำณไฟจรำจร

   3. กำรพัฒนำกำรใชท้ีด่นิ

   4. สง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่วในเขตเมอืง

2. กำรพัฒนำคณุภำพชวีติ รณรงคป้์องกันและตอ่ตำ้นยำเสพตดิ

   1. กำรบรกิำรสำธำรณสขุและสง่เสรมิสขุภำพ

   2. กำรรณรงค ์ป้องกันและควบคมุโรค

   3. กำรรณรงคป้์องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ

   4. สง่เสรมิอำชพีและรำยไดแ้กป่ระชำชน

   5. สนับสนุนกำรชว่ยเหลอืดำ้นสวสัดกิำรสงัคม

3.กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มและกำรจัดกำรชำยฝ่ัง

   1. ศกึษำออกแบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม

   2. กำรป้องกันและจัดกำรอันตรำยทีเ่กดิขึน้จำกธรรมชำตแิละมนุษยส์รำ้งขึน้

   3. กำรป้องกัน ฟ้ืนฟแูละจัดกำรใหเ้กดิควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและทีอ่ยูอ่ำศัยของสตัว์

   4. ลดภำวะมลพษิ และกำรจัดกำรของเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้บนบกและในทะเล

   5. กำรจัดระบบประมง สรำ้งควำมมั่นคงดำ้นอำหำร และสง่เสรมิกำรด ำรงชพี

   6. บรหิำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำอยำ่งยั่งยนื

4.กำรพัฒนำกำรศกึษำ ศำสนำ   และวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่

   1. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำ

   2. สง่เสรมิกำรกฬีำ นันทนำกำรและกจิกรรมเด็กเยำวชน

   3. กำรอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่

5.กำรพัฒนำระบบบรหิำร สง่เสรมิควำมรูด้ำ้นระเบยีบกฎหมำย และกำรมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำนและกำร

บรกิำรประชำชนทีม่คีณุภำพมำตรฐำน

   1. กำรสง่เสรมิใหป้ระชำชนและองคก์รตำ่ง ๆ มสีว่นรว่มในกำรพัฒนำ

   2. กำรสง่เสรมิใหป้ระชำชนเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน รวมถงึกำรตรวจสอบกำรบรหิำร เป็นควำม

โปรง่ใสและเป็นธรรม

   3. กำรสง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรด ำเนนิงำนของเทศบำล

   4. กำรพัฒนำบคุลำกร

   5. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

   6. กำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมมั่นคง

   7. กำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได ้

   8. กำรปรับปรงุ พัฒนำเครือ่งมอื เครือ่งใชแ้ละสถำนทีป่ฏบิัตงิำน



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

70 355,393,000.00 61 348,859,000.00 65 358,045,200.00 64 360,050,000.00

2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงคป้์องกนัและ

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ

38 28,607,700.00 39 29,189,000.00 39 29,609,000.00 38 29,496,500.00

3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มและ

การจัดการชายฝ่ัง

10 21,150,000.00 10 21,150,000.00 10 21,150,000.00 9 21,050,000.00

4.การพัฒนา

การศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่

25 16,415,037.00 26 20,129,037.00 26 20,129,037.00 26 20,129,037.00

5.การพัฒนาระบบ

บรหิาร สง่เสรมิ

ความรูด้า้นระเบยีบ

กฎหมาย และการมี

สว่นร่วมในการ

บรหิารงานและการ

บรกิารประชาชนทีม่ี

คณุภาพมาตรฐาน

87 16,871,700.00 45 17,238,700.00 48 7,739,100.00 42 7,231,200.00

รวม 230 438,437,437.00 181 436,565,737.00 188 436,672,337.00 179 437,956,737.00

2564

ยทุธศำสตร์

2561 2562 2563

 กำรวำงแผน

    เทศบาลเมอืงสตัหบี ไดจั้ดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการทีบ่ญัญัตไิวใ้นระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นร่วมของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและ

ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที่ กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที่ ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ ตอ่ไป

    เทศบาลเมอืงสตัหบี ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2559 โดยไดก้ าหนดโครงการ

ทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)



ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

โครงสรา้งพืน้ฐาน
22 8,405,590.00

2. การพัฒนาคณุภาพชวีติ รณรงคป้์องกันและตอ่ตา้นยา

เสพตดิ
36 31,962,500.00

3.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มและการจัดการชายฝ่ัง
9 5,660,000.00

4.การพัฒนาการศกึษา ศาสนา   และวฒันธรรมประเพณี

ทอ้งถิน่
25 16,101,400.00

5.การพัฒนาระบบบรหิาร สง่เสรมิความรูด้า้นระเบยีบ

กฎหมาย และการมสีว่นรว่มในการบรหิารงานและการบรกิาร

ประชาชนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน

66 22,900,300.00

รวม 158 85,029,790.00

      ผูบ้รหิาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่27/09/2560 โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บัญญัติ

งบประมาณ จ านวน 158 โครงการ งบประมาณ 85,029,790.00 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี ้       

การจดัท างบประมาณ



 

 

 

 

 

 

 

โครงการในเทศบญัญตัิ 
 



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ขยายผวิจราจรแอส

ฟัลทต์กิคอนกรตี หรอื

ปรับปรุงซอ่มแซมถนน

 ภายในเขตเทศบาล

รายไดจั้ดเก็บเอง 1,200,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคมได ้

อยา่งสะดวก

รวดเร็ว    

ขนาดผวิจราจร ค.

ส.ล.ประมาณ 

3,000.00 ตร.ม. 

และวางทอ่ระบาย

น ้า ค.ส.ล. 1.00 ม.

2 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

จา้งเหมาท าความ

สะอาดทอ่ระบายน ้าใน

เขตเทศบาลเมอืงสตัหบี

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 1,000,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลและ

ใกลเ้คยีงไดใ้ช ้

ถนนในชว่งฤดฝูน

อยา่งปลอดภัย

และใชส้ญัจรไป

มาไดส้ะดวก 

 - เพือ่เป็นการ

ป้องกันน ้าทว่มใน

เขตเทศบาล 

ท าความสะอาดทอ่

ระบายน ้าในเขต

เทศบาลระยะทาง

ประมาณ 3,000 ม.

3 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ตดิตัง้ป้ายบอกชือ่ซอย

ในเขตเทศบาลเมอืง

สตัหบี -  ป้ายชือ่ซอย -

  ป้ายชือ่ซอยยอ่ย - 

ฯลฯ(เสนอโดยชมุชน

ทกุชมุชน)

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  -  เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลและผูใ้ช ้

เสน้ทางไดรู้ ้

เสน้ทาง 

 - กอ่สรา้งป้ายชือ่

บอกซอยหลักและ

ซอยยอ่ยในเขต

เทศบาลเมอืงสตั

หบี ตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด

4 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ซอ่มแซมบา่รับและฝา

บอ่พัก บรเิวณถนน

และซอย ในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 1,000,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดม้ี

ถนนส าหรับใชใ้น

การคมนาคมได ้

อยา่งปลอดภัย 

สะดวก รวดเร็ว 

ซอ่มแซมบา่รับ

และฝาบอ่พักถนน

ในซอยตา่งๆ ใน

เขตเทศบาลเมอืง

สตัหบี จ านวน70 

ฝา ตามแบบแปลน

ทีเ่ทศบาลเมอืงสตั

หบีก าหนด

รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลเมอืงสตัหบี  มดีังนี้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
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งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
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5 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งหอ้งน ้า หอ้ง

สว้ม บรเิวณ ศนูยซ์อ่ม

บ ารุงเทศบาลเมอืงสตั

หบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 600,000.00  - เพือ่ให ้

พนักงานเทศบาล

และประชาชนใน

เขตเทศบาล ได ้

มหีอ้งน ้า หอ้ง

สว้มทีส่ะอาด ถกู

สขุอนามัย 

กอ่สรา้งหอ้งน ้า 

หอ้งสว้ม ขนาด

ตามรายละเอยีด

แบบแปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบีก าหนด

6 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงถนนและเพิม่

ประสทิธภิาพการ

ระบายน ้า บรเิวณซอย

สตัหบีสขุมุวทิ 97 

หมูบ่า้นเอกธานี

เงนิอดุหนุนท่ัวไป

,รายไดจั้ดเก็บเอง

850,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลและ

ใกลเ้คยีง ไดม้ี

ถนน 

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคม ได ้

อยา่งสะดวก 

รวดเร็วปลอดภัย 

และมรีะบบ

ระบายน ้าทีด่ ี

ขนาดผวิจราจร

แอสฟัลทต์กิ กวา้ง

 7.20 - 7.50 ม. 

ยาว 43.00 ม.  ชัน้

ยางหนา 0.05 ม. 

รางระบายน ้ารูปตัวยู

 พรอ้มฝาปิด

ตะแกรงเหล็กกวา้ง

 0.60 ม. ลกึ 0.60

 ม. ยาว 79.50 ม.

รายละเอยีดตาม

แบบแปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบีก าหนด

7 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงซอ่มแซมผนัง

กัน้คลองดาดคลอง

และขดุลอกคลอง

สาธารณประโยชน์

บรเิวณคลอง กม. 5

รายไดจั้ดเก็บเอง 530,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาล มรีะบบ

ระบายน ้าทีด่ ี

เพยีงพอ มี

มาตรฐานและ

ป้องกันรมิตลิง่พัง 

ซอ่มแซมผนังกัน้

คลอง (ดาดคลอง)

ยาว 90.00 ม. สงู

เฉลีย่ 3.50 ม.

รายละเอยีดตาม

แบบแปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบีก าหนด

8 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งรางระบายน ้า

รูปตัวยพูรอ้มฝาปิด 

บรเิวณซอยหมูบ่า้น

สามัคค ี23

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00  -  เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลและ

ใกลเ้คยีงไดม้ี

ระบบระบายน ้าที่

เพยีงพอและ

มาตรฐาน 

รางระบายน ้า ค.

ส.ล. กวา้ง 0.60  

ม.สงู  0.60  ม.  

ยาว  150.00 ม.

พรอ้มฝาตะแกรง

เหล็กรายละเอยีด

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี
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9 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

โครงการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  -  เพือ่สนอง

นโยบายการถา่ย

โอนภารกจิ ของ

คณะกรรมการ

การกระจาย

อ านาจฯ 

 - เพือ่สง่เสรมิ

และพัฒนาการ

ทอ่งเทีย่วในเขต

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

 -  จัดกจิกรรม

เกีย่วกับการ

สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วในเขต

เทศบาลเมอืงสตั

หบี  เชน่การ

ประชาสมัพันธ,์การ

จัดท าแผนการ

ทอ่งเทีย่ว,การจัด

อบรมเกีย่วกับการ

ทอ่งเทีย่ว -  

จัดท าคูม่อืการ

ทอ่งเทีย่วจดหมาย

ขา่ว รายไตรมาส

10 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ดาดคลอง

สาธารณประโยชน์

บรเิวณล าหว้ยในซอย

สตัหบีสขุมุวทิ 105 

ชว่งสะพานเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนเขต

เทศบาล 

มรีะบบระบายน ้า

ทีด่ ีเพยีงพอ 

มมีาตรฐานและ

ป้องกันตลิง่ 

ล าหว้ยพัง 

ดาดคลองกวา้ง 

1.80 - 5.00 ม.ยาว

 20.00 ม. สงู 1.80

 ม.รายละเอยีด

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

11 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ตดิตัง้ Rumble Strips

บรเิวณถนนและซอย

ตา่ง ๆในเขตเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาล และผูใ้ช ้

เสน้ทางมคีวาม

ปลอดภัยในการ

เดนิทาง 

 - ตดิตัง้และตเีสน้ 

Rumble Stripsสี

เทอรโ์มพลาสตกิสี

ขาว หนา 5 มม.

กวา้ง 2.00 - 3.00 

ม.(ครึง่หนึง่ของผวิ

จราจร) จ านวน 10

แถบ/ 1 จดุ ตาม

แบบแปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบี

12 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งก าแพงกันดนิ 

บรเิวณศนูยซ์อ่มบ ารุง

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ป้องกัน

การพังทลายและ

กันการทรุดตัว

ของอาคาร

อเนกประสงค ์

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

 - ก าแพงกันดนิ สงู

 1.50 ม.ยาว 36.00

 ม. หรอืมพีืน้ที่

ด าเนนิการไมน่อ้ย

กวา่ 54.00ตร.ม.

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

13 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงและซอ่มแซม

ระบบบ าบัดน ้าเสยี 

บรเิวณโรงฆา่สตัว ์

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ใหร้ะบบ

บ าบัดน ้าเสยี

สามารถใชง้านได ้

เต็มประสทิธ ิ

ภาพ 

 - ปรับสภาวะ

แวดลอ้มในโรง

ฆา่สตัวใ์หถ้กู

สขุลักษณะขึน้ 

ปรับปรุงระบบ

บ าบัดน ้าเสยี โดย

การขดุลอกกาก

และดนิทีต่กคา้ง 

อดุตันออก เดนิ

ระบบทอ่ใหมใ่หใ้ช ้

งานไดต้ามปกติ

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

14 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงซอ่มแซมฝ้า

เพดานบรเิวณดาดฟ้า

ทางขึน้กองวชิาการ

และแผนงานเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ซอ่มแซม

อาคาร บรเิวณ

ชว่งหลังคาชัน้ 3 

ใหใ้ชง้านไดป้กต ิ

 - มทัีศนียภาพที่

สวยงาม 

ซอ่มแซมหลังคา 

ค.ส.ล. กวา้ง 3.00

 ม.ยาว 7.00 ม. 

หรอืมพีืน้ที ่21.00 

ตร.ม.ตามแบบ

แปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบี

15 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ตดิตัง้หลังคา Metal 

Sheet และกอ่สรา้ง

ถนนทางเขา้อาคารฯ

บรเิวณอาคารศนูยฝึ์ก

อาชพีหลังธนาคาร

กสกิรไทยเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 130,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนทีใ่ช ้

อาคารฝึกอาชพี 

ไดม้หีลังคา คลมุ

กันแดดและฝน 

บรเิวณรอบอาคาร 

 - ป้องกันรอบบ

อาคารไมใ่หม้นี ้า

ทว่มขัง 

ตดิตัง้หลังคา 

Metal Sheet พืน้ที่

 42.00 ตร.ม.พรอ้ม

รางน ้าฝน กอ่สรา้ง

ถนน ค.ส.ล.กวา้ง 

1.40 - 3.00 ม. 

ยาว 16.00 ม.หรอื

พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

33.00 ตร.ม.ตาม

แบบแปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

16 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ตดิตัง้โคมไฟถนนแบบ

โคม LEDขนาด 100 

วัตต ์บรเิวณถนน

เทศบาล 8 (ถนน

ควนินนิ)เทศบาลเมอืง

สตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 340,000.00  - เพือ่เป็นการ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้า,แสงสวา่ง 

บรเิวณถนน 

เทศบาล 8 (ถนน

ควนินนิ)ใหม้ี

ความสวา่งมากขึน้ 

 - ประหยัดคา่

ไฟฟ้าลด

คา่ใชจ้า่ยของ

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

ตดิตัง้โคมไฟ LED

 ขนาด 100 Watt

กิง่โคมไฟถนน &

Oslash; 1 1/2 " 

ยาวไมน่อ้ยกวา่ 

3.00 ม. หนา 3 

มม. พรอ้มขาจับกิง่

โคมชบุกัลวาไนท์

ชนดิปรับได ้ตดิตัง้

ยดึกับเสาของการ

ไฟฟ้าฯ ตูค้วบคมุ

เปิด - ปิดจ านวน 1

 ชดุ พรอ้มตดิตัง้

มเิตอรไ์ฟฟ้า1 

Phase ตามแบบ

แปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบี

17 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงไฟฟ้าแสง

สวา่งชนดิกิง่คู ่บรเิวณ

เกาะกลางถนนหนา้

ไปรษณียส์ตัหบีถนน

เทศบาล 10 (ถนน

เลยีบชายทะเล) 

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 89,000.00  - เพือ่เป็นการ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

บรเิวณถนน 

เทศบาล 10 

(ถนนเลยีบ

ชายทะเล) ใหม้ี

ความสวา่งมากขึน้ 

 - เพือ่ความ

ปลอดภัยในการ

ขับขีย่านพาหนะ 

เพิม่ทัศนียภาพ

ในการมอง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 โดยการเปลีย่น

อปุกรณ์เดมิ 

เปลีย่นสายไฟเป็น

ชนดิใชภ้ายนอก 

(กันน ้า) ตูค้วบคมุ

เปิด - ปิด จ านวน 1

 ชดุตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

18 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สอ่งสวา่งป้าย

ประชาสมัพันธ ์บรเิวณ

แยกเตาถา่น เทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 76,000.00  - เพือ่เป็นการ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

บรเิวณป้าย 

ประชาสมัพันธ ์

แยกเตาถา่นใหม้ี

ความสวา่งมากขึน้ 

 - เพิม่ศักยภาพ

ในการมองป้าย

ประชาสมัพันธ ์

ใหม้องชดัขึน้ใน

ยามกลางคนื 

โคม Flood Light 

400 Wattขายดึ

โคม &Oslash; 1 

1/2 " ยาว 2.50 ม.

ตูค้วบคมุเปิด - ปิด

 พรอ้มตดิตัง้มเิตอร์

ไฟฟ้า 1 Phase

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

19 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ

แบบเสาเหล็กกลม

ปลายเรยีวFlood Light

 บรเิวณวงเวยีนหนา้ธ

นาทรัพยอ์พารท์เมนต์

ถนนรอบหนองตะเคยีน

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00  - เพือ่เป็นการ

ปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

บรเิวณวงเวยีน 

หนา้ธนาทรัพยอ์

พารท์เมนตถ์นน

รอบหนอง

ตะเคยีนใหส้วา่ง

ขึน้ 

 - เพือ่ความ

ปลอดภัยในการ

ขับขีย่านพาหนะ 

เพิม่ทัศนียภาพ

ในการมอง 

เสาไฟฟ้าเหล็ก

ปลายเรยีว หนา 4 

มม.สงู 12.00 ม. 

โคมไฟ Flood 

light400 Watt มี

ตูค้วบคมุ ปิด - 

เปิดพรอ้มมเิตอร์

ไฟฟ้า 1 Phase

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

20 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

หอพระพทุธสหิงิสแ์ละ

ศาลาอเนกประสงค์

หนา้ทีว่า่อ าเภอสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 150,000.00  -เพือ่เป็นการ

เพิม่ประสทิธภิาพ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

บรเิวณหอ 

พระพทุธสหิงิส์

และศาลา

อเนกประสงค์

หนา้ทีว่า่การ

อ าเภอ 

สตัหบี ใหส้วา่งขึน้ 

 - สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

ตดิตัง้โคมไฟฟ้า

แบบครอบอะครลิคิ

 จ านวน 12 ชดุ 

โคมเพดานกลม 

จ านวน 9 ชดุโคม

ดาวน์ไลน์ จ านวน 

4 ชดุ โคมหลอด 

PAR 38 จ านวน 8 

ชดุเสาไฟดวงโคม 

จ านวน 12 จดุ

พรอ้มอปุกรณ์ ฯลฯ

ตูค้วบคมุเปิด - ปิด

 จ านวน 1 ชดุ

ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้า 

1 Phaseตามแบบ

แปลนเทศบาล

เมอืงสตัหบี

21 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

ป้ายบอกชือ่ซอยแนบ

โคม LED พลังงาน

แสงอาทติย ์บรเิวณ

ถนนและซอยในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 570,590.00  - เพือ่ใหผู้ใ้ช ้

เสน้ทางมองเห็น

ป้ายชือ่ซอยใน

เขตเทศบาลฯ 

ไดช้ดัเจน 

 - สง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่ว 

ตดิตัง้โคม Flood 

Light ขนาด 5 

Watt และแผง

พลังงาน

แสงอาทติย ์ขนาด

ไมน่อ้ยกวา่120 

Watt มตีูเ้หล็กเก็บ

อปุกรณ์จับยดึ มี

คอลโทรลชารจ์

ขนาด 10 A จ านวน

 74 ป้าย

22 1.การพัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค

 สาธารณูปการ

 และ

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. 

บรเิวณซอยแยกจาก

ซอยรุ่งโรจน์แยกซา้ย 

(บา้นฝร่ัง) เทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 240,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลและ

ใกลเ้คยีงไดม้ถีนน 

ส าหรับใชใ้นการ

คมนาคมไดอ้ยา่ง

 สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ผวิจราจร กวา้ง 

5.00 ม.ยาว 65.00

 ม. หนา 0.15 ม.

หรอืมพีืน้ทีไ่มน่อ้ย

กวา่325.00 ตร.ม.



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

23 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการอบรมและ

ศกึษาดงูานอาสาสมัคร

สาธารณสขุเกา่/ใหม่

รายไดจั้ดเก็บเอง 600,000.00  -  เพือ่สง่เสรมิ

ความรูแ้ละศกึษา

ดงูานดา้น

สาธารณสขุแก ่

อสม. ในพืน้ทีเ่ขต

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

อาสาสมัคร

สาธารณสขุจ านวน 

 150 คน  ไดรั้บ

การศกึษาดงูาน 

จ านวน 1  ครัง้

24 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการอบรมและ

ศกึษาดงูานผูส้งูอายุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00  -  เพือ่สง่เสรมิ

ใหผู้ส้งูอายไุด ้

แลกเปลีย่น

ความคดิ และ 

ประสบการณ์

ความรูจ้าก

การศกึษาดงูาน 

 -ผูส้งูอาย ุจ านวน 

250 คน ไดรั้บ

การศกึษาดงูาน

จ านวน  1  ครัง้

25 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

คา่จา้งครูฝึกสอนออก

ก าลังกาย(แอโรบคิ, 

ไทเกก๊,ลลีาศ ฯลฯ)

รายไดจั้ดเก็บเอง 220,000.00  - เพือ่สรา้งเสรมิ

สขุภาพร่างกาย

ประชาชนให ้

สมบรูณ์แข็งแรง 

 -สรา้งความ

เขม้แข็งใหช้มุชน

เกดิการรวมกลุม่

สรา้งลานกฬีา

ภายในชมุชน 

 -สรา้ง

ความสมัพันธ์

และความสามัคคี

ในการมสีว่นร่วม

ระหวา่งหน่วยงาน 

 - ประชาชนใน

พืน้ทีเ่ขตเทศบาล

เมอืงสตัหบีจ านวน 

5,500 คน/เดอืน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

26 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการตรวจสขุภาพ

เคลือ่นที่

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนไดรั้บ

บรกิารคัดกรอง

สขุภาพและ

วนิจิฉัยโรค

เบือ้งตน้ 

 - เพือ่ให ้

ประชาชนได ้

ทราบภาวะ

สขุภาพของ

ตนเองและหาก

พบอาการ

เจ็บป่วยไดรั้บการ

รักษาไดทั้นเวลา 

 - ประชาชนใน

พืน้ทีเ่ขตเทศบาล

เมอืงสตัหบีจ านวน 

300  คน

27 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการอบรมฟ้ืนฟู

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสขุ

 เกา่ / ใหม่

รายไดจั้ดเก็บเอง 220,000.00  -  เพือ่ก าหนด

แผนการ

ปฏบิัตงิานของอ

สม. ในพืน้ทีเ่ขต

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

 -  อบรมใหค้วามรู ้

 และทบทวนงาน

ดา้นสาธารณสขุ

ใหแ้ก ่อสม.จ านวน

 150 คนตอ่เดอืน  

จ านวน  12 ครัง้

28 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการอบรมสง่เสรมิ

สขุภาพผูส้งูอายุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 400,000.00  -  เพือ่ให ้

ผูส้งูอายใุนพืน้ที่

เขตเทศบาล

เมอืงสตัหบีไดท้ า

กจิกรรมร่วมกัน 

 -  เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิสขุภาพ

กายและใจของ

ผูส้งูอาย ุ

 -  เพือ่เป็นการ

สรา้ง

สมัพันธภาพทีด่ี

ระหวา่งภาครัฐ

และประชาชน 

 -จัดกจิกรรม

สง่เสรมิสขุภาพให ้

ผูส้งูอาย ุ จ านวน

300  คน / เดอืน

จ านวน  12  ครัง้ /

 ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

29 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิ

สขุภาพ และอนามัยใน

โรงเรยีน

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่ใหนั้กเรยีน

ไดรั้บการตรวจ

สขุภาพเบือ้งตน้ 

 - เพือ่ใหนั้กเรยีน

ไดรั้บทราบภาวะ

สขุภาพของ

ตนเองและไดรั้บ

การรักษาได ้

ทันเวลา 

 - นักเรยีนในเขต

เทศบาลจ านวน 6  

โรงเรยีน - ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กฯ

จ านวน  1  แหง่

30 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิ

อนามัยแมแ่ละเด็กและ

การวางแผนครอบครัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

ความรูใ้นการ

ดแูลอนามัยแม่

และเด็กใหแ้ก่

หญงิตัง้ครรภ์

กอ่นและหลัง

คลอด 

 - เพือ่ตดิตาม

เยีย่มมารดาและ

เด็กหลังคลอด

พรอ้มใหส้ขุศกึษา 

 -หญงิและชายวัย

เจรญิพันธม์ี

ความรูเ้รือ่งการ

วางแผนครอบครัว 

 - อบรมใหค้วามรู ้

แกป่ระชาชนที่

สนใจในการดแูล

และวางแผน

ครอบครัวจ านวน  

50  คน

31 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิารสง่เสรมิการ

ใชส้มนุไพร

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่สง่เสรมิให ้

ความรูด้า้น

สมนุไพรแก่

ประชาชน 

 - เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมในการใช ้

สมนุไพร และ

ผลติภัณฑ์

สมนุไพรใน

ครัวเรอืน 

 - รณรงคใ์หป้ลกู

พชืสมนุไพร เพือ่

ใชใ้นครัวเรอืน 

 - อบรมใหค้วามรู ้

แกป่ระชาชน 

จ านวน 150 คน - 

อบรม  2 วัน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

32 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิการ

ใชจั้กรยานใน

ชวีติประจ าวัน

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,000.00  - เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนในชมุชน 

 - เพือ่เป็น

แบบอยา่งแก่

ประชาชนใน

พืน้ทีแ่ละสงัคม 

 - เพือ่เป็นการ

รักษาสิง่แวดลอ้ม

โดยการลดใช ้

รถยนต ์

 - .เพือ่สง่เสรมิ

ใหป้ระชาชนใช ้

จักรยานใน

ชวีติประจ าวัน  

 -ประชาชนในพืน้ที่

เขตเทศบาลเมอืง

สตัหบี จ านวน 500

 คน

33 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการรณรงคว์ัน

เอดสโ์ลก

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  -เพือ่ใหเ้ยาวชน

และประชาชนใน

ชมุชนไดรั้บ

ความรูค้วามรู ้

ความเขา้ใจที่

ถกูตอ้งเกีย่วกับ

เอกส ์

 -เพือ่เป็นการ

กระตุน้ให ้

ประชาชนเกดิ

ความตระหนักใน

การร่วมกันและ

แกไ้ขปัญหาเอดส ์

 -เยาวชนและ

ประชาชนเขา้ร่วม

โครงการจ านวน 

200 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

34 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการเสรมิสรา้ง

ภมูคิุม้กันใหก้ับนักเรยีน

รายไดจั้ดเก็บเอง 10,000.00  -เพือ่ใหนั้กเรยีน

ไดรั้บการฉีดวัคซนี 

ป้องกันโรค 

 -เพือ่ใหนั้กเรยีน

ไดรั้บความรู ้

เกีย่วกับ 

การฉีดวัคซนี

เบือ้งตน้และไดรั้บ 

สขุศกึษาเกีย่วกับ

การดแูลสขุภาพ 

ตนเองใน

ชวีติประจ าวัน 

 - นักเรยีนใน

สถานศกึษาในพืน้ที่

เขตเทศบาลเมอืง

สตัหบี

35 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการฝึกอบรมการ

รณรงคต์อ่ตา้นโรคเอดส์

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  - เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนไดรั้บ

ความรูค้วาม

เขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

เกีย่วกับเอดส ์

 - เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนมคีวาม

ตระหนักในการ

ร่วมกันและแกไ้ข

ปัญหาเอดส ์

 - เด็กและเยาวชน

เขา้ร่วมโครงการ  

จ านวน  200 คน

36 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคมุโรค

ไขเ้ลอืดออก

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่เผยแพร่

ความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกับ

โรคไขเ้ลอืดออก

ใหป้ระชาชน

ตระหนักถงึ

ความส าคัญและ

อันตรายจากโรค

ไขเ้ลอืดออก 

 - ประชาชนใน

พืน้ทีเ่ขตเทศบาล

เมอืงสตัหบีมอีัตรา

การเจ็บป่วยและ

อัตราการเสยีชวีติ

จากโรค

ไขเ้ลอืดออกลดลง



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

37 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการอบรม

สขุาภบิาลอาหารใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการ

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่ประชาชน

มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกับ

สขุาภบิาลอาหาร

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

 - เพือ่ใหเ้กดิ

สขุลักษณะทีด่ี

แกป่ระชาชน

ผูใ้ชบ้รกิาร

รา้นคา้ทีผ่า่นการ

อบรมและไดป้้าย

ประกาศClean 

Food Good 

Test 

 -จัดอบรมให ้

ความรูแ้ก่

ผูป้ระกอบการใน

เขตเทศบาลจ านวน

  50  คน

38 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ใน

ชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่ลดอัตรา

การเกดิโรค

ระบาดในชมุชน 

 - เพือ่สง่เสรมิ

ความรูใ้นการ

ป้องกันและ

ควบคมุโรคตดิตอ่

ใหก้ับประชาชน 

 - อัตราการเกดิโรค

ระบาดในชมุชน

ลดลง  หรอืไมพ่บ -

  ประชาชนเขา้ร่วม

โครงการ  จ านวน  

200 คน

39 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการป้องกันโรค

พษิสนัุขบา้ในชมุชน  

โรงเรยีน  และวัด

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ป้องกันการ

เกดิโรคพษิสนัุข

บา้ในเขตเทศบาล 

 - บรกิารฉีดวัคซนี

 ท าหมันใหก้ับ

สนัุข/แมว - จัดซือ้

อาหาร จัดท าทีพั่ก

ใหก้ับสนัุขจรจัด

40 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการเยาวชนวัยใส

หา่งไกลยาเสพตดิ

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  - เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนไดรู้ถ้งึ

ผลของยาเสพตดิ

 ผลเสยีของยา

เสพตดิตลอดจน

ความรูค้วาม

เขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

เกีย่วกับยาเสพตดิ 

 -เด็กและเยาวชน

ในสถานศกึษา  

จ านวน  100 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

41 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการวันตอ่ตา้นยา

เสพตดิโลก

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,000.00  - เพือ่ใหก้ลุม่

พลังมวลชนทกุ

หมูเ่หลา่ได ้

ร่วมกันรณรงค์

สรา้งกระแสพืน้ที่

สงัคมตอ่ตา้น 

ป้องกัน และ

แกไ้ขปัญหายา

เสพตดิ 

 - กลุม่พลัง

มวลชนทกุหมูเ่หลา่

ในพืน้ที่

42 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาศักยภาพของ

ผูน้ าชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 850,000.00  - เพือ่ใหช้มุชนมี

วสิยัทัศน์จาก

การศกึษาดงูาน

แลกเปลีย่นความ

คดิเห็นและน ามา

พัฒนาชมุชนของ

ตนเอง 

 - คณะกรรมการ

ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

43 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาอาชพีเพือ่สรา้ง

เศรษฐกจิชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่เพิม่ทักษะ

และความรูใ้นการ

ผลติสนิคา้และ

สรา้งมลูคา่ทาง

เศรษฐกจิและ

สงัคมในชมุชน 

 - ผูว้า่งงาน 

ผูด้อ้ยโอกาสและ

ประชาชนในชมุชน

44 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสรา้งงาน 

สรา้งรายได ้ใหก้ับ

เยาวชนและประชาชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 250,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

รายได ้และสรา้ง

อาชพีใหก้ับ

เยาวชน และ

ประชาชน 

 - เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

45 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการส ารวจขอ้มลู 

จปฐ.และ กชช.2 ค.

ชมุชนในเขตเทศบาล

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ชีว้ัด

คณุภาพชวีติของ

ประชาชนใน

ชมุชนเมอืงสตัหบี 

 - เพือ่ใหก้าร

วางแผนแกไ้ข

ปัญหาและ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติของ

ประชาชนเป็นไป

อยา่งมี

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

 - ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

46 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการประกวด

กจิกรรมชมุชนดเีดน่

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

และพัฒนา

ศักยภาพของ

คณะกรรมการ

ชมุชนและการมี

สว่นร่วมของ

ประชาชนในชมุชน 

 - ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

47 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสนับสนุน

กองทนุสวัสดกิารชมุชน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  - เพือ่สนับสนุน

การด าเนนิงาน

ของกองทนุ

สวัสดกิารชมุชน 

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

 - สมาชกิกองทนุ

สวัสดกิารชมุชน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

48 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการชว่ยเหลอื

สงเคราะหค์รอบครัวผูม้ี

รายไดน้อ้ยและ

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  -เพือ่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืเครือ่ง

อปุโภคบรโิภค

ใหแ้ก่

ผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคมในชมุชน 

 - ผูด้อ้ยโอกาส

ไดรั้บการชว่ยเหลอื

เครือ่งอปุโภค

บรโิภค จ านวน 300

 คน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

49 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการยตุคิวาม

รุนแรงตอ่เด็กและสตรี

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  -เพือ่รณรงค์

ป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาการกระท า

ความรุนแรงตอ่

เด็กและสตรใีน

ชมุชน 

 - ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการจ านวน  

60  คน

50 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาคณุภาพชวีติ

ของคนพกิารในชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่ใหค้น

พกิารในชมุชนได ้

มคีณุภาพชวีติที่

ดขี ึน้ 

 - การจัดกจิกรรม

เพือ่สง่เสรมิและ

พัฒนาคนพกิาร

51 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูด้อ้ยโอกาส

ทางสงัคม

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  - เพือ่ให ้

ผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคมไดรั้บการ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติความเป็นอยู่

ทีด่ขี ึน้และ

สามารถสรา้งตน

ใหอ้ยูใ่นสงัคมได ้

อยา่งปกตสิขุ 

 - การจัดอบรมและ

กจิกรรมสง่เสรมิ

และพัฒนา

ศักยภาพ

ผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคมเทศบาล

เมอืงสตัหบี

52 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

เงนิสมทบกองทนุ

สวัสดกิารชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 400,000.00  -เพือ่ให ้

ประชาชนมี

กองทนุสวัสดกิาร

ชมุชนทีส่ามารถ

ชว่ยเหลอืเกือ้กลู

ผูท้ีต่อ้งไดรั้บการ

ดแูลในชมุชน 

และเป็นการ

สง่เสรมิให ้

ประชาชนได ้

รวมตัวกันเพือ่

พัฒนาชมุชน

ทอ้งถิน่ 

 -  กองทนุ

สวัสดกิารชมุชน

จ านวน  1  กองทนุ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

53 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสรา้ง

หลักประกันรายไดแ้ก่

ผูส้งูอายุ

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 22,000,000.00 เพือ่จา่ยเป็นเบีย้

ยังชพีผูส้งูอาย ุ

จา่ยเป็นเบีย้ยังชพี

ผูส้งูอายแุบบ

ขัน้บันได

54 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสนับสนุนการ

เสรมิสรา้งสวัสดกิาร

ทางสงัคมแกค่นพกิาร

หรอืทพุพลภาพ

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 4,500,000.00 เพือ่จา่ยเป็นเบีย้

ยังชพีความพกิาร 

จา่ยเป็นเบีย้ยังชพี

ความพกิาร

55 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการจัดสวัสดกิาร

เงนิสงเคราะหเ์พือ่การ

ยังชพีผูป่้วยโรคเอดส์

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 300,000.00  - เพือ่เป็นการ

บรรเทาปัญหา

ความเดอืดรอ้น  

ดา้นคา่ครองชพี

ใหแ้กค่รอบครัว

ของผูป่้วยเอดส ์

ใหส้ามารถครอง

ชพีไดต้ามอัตภาพ 

 -ใหก้ารสงเคราะห์

ผูป่้วยเอดสใ์นเขต

เทศบาลรายเกา่ 29

ราย รายใหม ่20 

รายรายเกา่49ราย 

รายใหม2่0 รายราย

เกา่69 ราย รายใหม่

 20 ราย

56 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

อดุหนุนส านักงาน

จังหวัดชลบรุ ี โครงการ

เพิม่ศักยภาพป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิของศนูย์

อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพตดิ 

จ.ชลบรุี

รายไดจั้ดเก็บเอง 130,000.00 เพือ่ใหก้าร

ด าเนนิงาน

ป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ

ของจังหวัดชลบรุี

เป็นเอกภาพและ

เกดิประสทิธภิาพ

ส านักงานจังหวัด

ชลบรุ ีไดรั้บการ

อดุหนุนตาม

โครงการเพิม่

ศักยภาพป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายา

เสพตดิของศนูย์

อ านวยการป้องกัน

และปราบปรามยา

เสพตดิ จ.ชลบรุ ี 

จ านวน 1 ครัง้ตอ่ปี

57 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

อดุหนุนส านักงานเหลา่

กาชาด จ.ชลบรุ ี เพือ่

สนับสนุนกจิกรรมเหลา่

กาชาด จ.ชลบรุี

รายไดจั้ดเก็บเอง 130,000.00 เพือ่สนับสนุนการ

ด าเนนิงานของ

เหลา่กาชาด ให ้

ท่ัวถงึครอบคลมุ

ดา้นการ

สาธารณสขุ

ส านักงานเหลา่

กาชาด จ.ชลบรุ ี

ไดรั้บการอดุหนุน 

ปีละ 1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

58 2. การพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

รณรงค์

ป้องกันและ

ตอ่ตา้นยาเสพ

ตดิ

โครงการสง่เสรมิตรวจ

สขุภาพเบือ้งตน้แก่

ประชาชนในชมุชนเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

จ านวน 15 ชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 112,500.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตั

หบีมกีารตรวจคัด

กรอง

โรคเบาหวาน 

ความดันโลหติสงู 

 - เพือ่คา้หา

โรคเบาหวานและ

โรคความดัน

โลหติรายใหมใ่น

ชมุชน 

 - ประชาชนใน

ชมุชนเขตเทศบาล

เมอืงสตัหบี 15 

ชมุชน จ านวน 

2,500 คน

59 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการฝึกอบรมซอ้ม

แผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ให ้

บคุลากรงาน

ป้องกันฯในเขต

พืน้ทีอ่ าภอสตัหบี

 ตลอดจนมลูนธิิ

และหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งมี

ความรูค้วาม

เขา้ใจ  รวมถงึวธิี

ปฏบิัตทิีถ่กูตอ้ง

เกีย่วกับดา้นการ

ป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณ

ภัยเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกัน 

 - เพือ่ลดความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้

จากสาธารณภัย

ตา่งๆ 

 - จัดฝึกอบรมซอ้ม

แผนการป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยใหแ้ก่

บคุลากรงาน

ป้องกันฯและ

หน่วยงานขา้งเคยีง

ตลอดจนเจา้หนา้ที่

มลูนธิฯิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

60 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการเยาวชนรุ่น

ใหมรั่กและใสใ่จ

สิง่แวดลอ้มชายฝ่ังทะเล

รายไดจั้ดเก็บเอง 80,000.00  - เพือ่สรา้งผูน้ า

เยาวชนในการ

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม

ชายฝ่ังทะเล 

 - เพือ่ใหเ้ยาวชน

ไดรั้บความรู ้

เกีย่วกับ

สิง่แวดลอ้ม

ชายฝ่ังทะเล 

 - จัดอบรมและ

ทัศนศกึษาดงูาน

ปลกูป่าชายเลน

ใหแ้กเ่ยาวชนใน

เขตเทศบาลจ านวน

  120  คน

61 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการตดิตาม

ตรวจสอบและ

ประเมนิผลคณุภาพน ้า

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ตรวจสอบ

และประเมนิผล

คณุภาพน ้า 

 - น ้าอปุโภค 

บรโิภคมคีณุภาพ

62 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการบรหิารจัดการ

ขยะระดับชมุชน/

โรงเรยีน

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00  - เพือ่สรา้ง

จติส านกึใหก้ับ

ชมุชนในการคัด

แยกขยะและน า

ขยะมาใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน ์

 - ประชาชนใน

ชมุชนมกีารคัดแยก

ขยะ

63 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการเทศบาล

สะอาด  สดใส  ใสใ่จ

สิง่แวดลอ้ม

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

การรักษาความ

สะอาดและความ

เป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยบนถนน

และไหลท่าง 

 - เพือ่รักษา

อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้มใน

เขตเทศบาล 

 - ลา้งท าความ

สะอาดถนนไหล่

ทาง และถังขยะใน

เขตเทศบาล



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

64 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการจา้งเหมา

เอกชนจัดเก็บ ขนถา่ย

และฝังกลบขยะมลูฝอย

รายไดจั้ดเก็บเอง 5,000,000.00  - เพือ่ด าเนนิการ

ก าจัดขยะมลูฝอย

ในเขตเทศบาล

ใหถ้กูสขุลักษณะ 

 - เพือ่ด าเนนิการ

จัดเก็บ และขน

ถา่ยขยะมลูฝอย 

 - จา้งเหมาเอกชน

ฝังกลบขยะมลูฝอย

  - จา้งเหมาเอกชน

เก็บรวบรวมและขน

ถา่ย

65 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการเมอืงสะอาด

คนในชาตมิสีขุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

บทบาท

หน่วยงานของรัฐ

 ภาคเอกชน

เครอืขา่ยตา่งๆ

และประชาชนใน

การร่วมรณค์

รักษาความ

สะอาดบา้นเมอืง 

 - พนักงาน

เทศบาล ทหารอ

สม.ผูส้งูอาย ุครู 

นักเรยีนกลุม่ประมง

 และประชาชน

จ านวน 350 คน

66 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มหนา้

บา้นน่ามอง

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ท าใหห้นา้

บา้นน่ามองและ

ชมุชนสะอาด

สวยงามยิง่ข ึน้ 

 - ชมุชนในเขต

เทศบาล



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

67 3.การพัฒนา

ระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

และการ

จัดการชายฝ่ัง

โครงการบรหิารจัดการ

ขยะมลูฝอยชมุชน"

จังหวัดสะอาด"ของ

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 1.เพือ่ใหเ้กดิการ

ลดการเกดิขยะ

มลูฝอย 

2.เพือ่สง่เสรมิคัด

แยกขยะ ณ 

แหลง่ก าเนดิขยะ 

3.เพือ่สง่เสรมิ

การมสีว่นร่วมใน

การจัดการขยะ

มลูฝอยในทกุ

ภาคสว่น 

4.เพือ่ด าเนนิการ

คัดแยกขยะมลู

ฝอยและรักษา

ความสะอาดบน

ถนน 

1.ปรมิาณขยะมลู

ฝอยทีเ่ขา้สูร่ะบบ

ก าจัดทีป่ลายทาง

ลดลง2.ขยะ

อันตรายไดรั้บการ

คัดแยกเพิม่ขึน้

68 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดซือ้อาหาร

เสรมิ(นม)

เงนิอดุหนุนท่ัวไป

,รายไดจั้ดเก็บเอง

4,327,700.00  - เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพอนามัย

ของนักเรยีน 

 - โรงเรยีนและ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ในเขตเทศบาล

69 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการอดุหนุน

อาหารกลางวัน 

โรงเรยีนบา้นสตัหบี

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 2,384,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพอนามัย

ของนักเรยีน 

 - โรงเรยีนบา้นสตั

หบีไดรั้บการ

อดุหนุน อาหาร

กลางวัน 2  ครัง้

70 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการอาหาร

กลางวันของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด

เทศบาลเมอืงสตัหบี

เงนิอดุหนุนท่ัวไป

,รายไดจั้ดเก็บเอง

1,445,700.00  - เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพอนามัย

และภาวะ

โภชนาการของ

เด็กเล็ก 

 - ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กในสงักัด

เทศบาลเมอืงสตัหบี

71 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดกจิกรรม

เพือ่พัฒนาการดา้น

ตา่งๆ ของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กในสงักัด

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

และสนับสนุน

พัฒนาการใน

ดา้นตา่งๆของเด็ก

เล็กใหเ้หมาะสม

กับวัย 

 - จัดกจิกรรมตา่งๆ 

เพือ่พัฒนาเด็กเล็ก

ของศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กในสงักัด

เทศบาลเมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

72 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการอบรมสมัมนา

ครู และบคุลากร

ทางการศกึษา

เงนิอดุหนุนท่ัวไป

,รายไดจั้ดเก็บเอง

200,000.00  - เพือ่พัฒนา

ความรูค้วาม

เขา้ใจในการ

ปฏบิัตงิานใหเ้พิม่

มากขึน้และ

ทันสมัยอยูเ่สมอ 

 - จัดอบรมสมัมนา

ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ

แกค่ณะกรรมการ

ศนูยพั๋ฒนาเด็กเล็ก

  ครู และบคุลากร

ทางการศกึษาใน

สงักัดเทศบาล

เมอืงสตัหบี

73 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการฝึกทักษะดา้น

กฬีา

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00   -เพือ่ใหเ้ยาวชน

รูทั้กษะการออก

ก าลังกายและใช ้

เวลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน ์

 - จัดกจิกรรมฝึก

ทักษะดา้นกฬีา

ใหแ้กเ่ยาวชนใน

เขตเทศบาล

74 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการคา่ยเยาวชน

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่ใหเ้ยาวชน

ไดฝึ้กความ

อดทนการร่วมกับ

ผูอ้ ืน่ในสงัคมและ

อยูร่่วมกับ

ธรรมชาตดิว้ยการ

เกือ้กลูซึง่กันและ

กัน 

 - น าเยาวชนในเขต

เทศบาลเขา้คา่ย

เยาวชน

75 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดกจิกรรม

ลานคนรักดนตรี

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

เด็กและเยาวชน

มคีวามรักดนตร ี

ตลอดจนใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์ 

หา่งไกลยาเสพตดิ 

 -  จัดกจิกรรมคน

รักดนตร ี-  เพือ่

สง่เสรมิเยาวชนทีม่ี

ความสามารถ

ทางดา้นดนตรี

76 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการแขง่ขันกฬีา

เยาวชน และประชาชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 750,000.00  - เพือ่ใหเ้ยาวชน

และประชาชนรัก

การออกก าลัง

กายและใชเ้วลา

วา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์  

หา่งไกลจากยา

เสพตดิ 

 -  จัดแขง่ขันกฬีา

ประเภทตา่งๆ  

ตลอดปีงบประมาณ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

77 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการสง่นักกฬีาเขา้

ร่วมการแขง่ขันกฬีากับ

หน่วยงานอืน่

รายไดจั้ดเก็บเอง 80,000.00  -  เพือ่เป็นการ

สง่เสรมิการเลน่

กฬีาและ

ความสามารถ

ทางกฬีาประเภท

ตา่งๆ ของ

บคุลากรสงักัด

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

 -  สง่นักกฬีาเขา้

ร่วมการแขง่ขันกับ

หน่วยงานอืน่ๆ

78 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการอุน่กาย อุน่ใจ

 สรา้งสายใยครอบครัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่กระตุน้

สายสมัพันธใ์น

ครอบครัวใหม้ี

ความอบอุน่และ 

เขม้แข็ง 

 - ครอบครัวใน

ชมุชนจ านวน  24 

 ครอบครัว

79 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดงานวันเด็ก

แหง่ชาติ

รายไดจั้ดเก็บเอง 300,000.00  - เพือ่ใหเ้ด็กเป็น

เยาวชนทีด่แีละ

สงัคมรูค้ณุคา่ของ

เด็กไทย 

 - จัดงานวันเด็ก

แหง่ชาติ

80 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดงานวัน

สงกรานต์

รายไดจั้ดเก็บเอง 300,000.00  - เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนไดม้ี

สว่นร่วมใน

กจิกรรมมคีวาม

รักมคีวามซาบซึง้

ใจ และสามารถ

สบืสานประเพณี

และวัฒนธรรมให ้

ชนรุ่นหลังได ้

อนุรักษ์สบืตอ่ไป 

 - จัดงานวัน

สงกรานตพ์ธิรีดน ้า

ด าหัวผูส้งูอายสุรง

น ้าพระและจัดการ

แสดงมหรสพ

ใหแ้กป่ระชาชน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

81 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดรูอ้น

รายไดจั้ดเก็บเอง 120,000.00  - เพือ่เป็นการ

ปลกูฝังให ้

เยาวชนมี

คณุธรรม

จรยิธรรมและสบื

สาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรมใหค้ง

อยูส่บืตอ่ไป 

 - จัดงานบรรพชา

สามเณรภาคฤดรูอ้น

 เพือ่เยาวชนในเขต

เทศบาลและ

ใกลเ้คยีง

82 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการสง่เสรมิ

ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา

รายไดจั้ดเก็บเอง 250,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย

ใหป้ระชาชน 

รูจั้กอนุรักษ์และ

รักษาประเพณีอัน

ดงีามไว ้

 - จัดงานแหเ่ทยีน

พรรษา

83 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

รายไดจั้ดเก็บเอง 700,000.00  - เพือ่สง่เสรมิ

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย

ใหป้ระชาชน 

รูจั้กอนุรักษ์และ

รักษาประเพณีอัน

ดงีามไว ้

 - จัดใหม้กีาร

ประกวดกระทง  

นางนพมาศการ

แสดงดนตรมีหรสพ

และอืน่ ๆ

84 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดกจิกรรม

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชนและ

ประชาชนมี

จติส านกึในการ

ร่วมกันอนุรักษ์

มรดก ทางศลิปะ 

และ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของไทย 

 - จัดใหม้กีจิกรรม

อนุรักษ์มรดกไทย



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

85 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการสง่เสรมิ

คณุธรรมและจรยิธรรม

แกเ่ด็กนักเรยีนในเขต

เทศบาล

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  -เพือ่สง่เสรมิให ้

เยาวชนมี

จติส านกึและ

คณุธรรมและ

จรยิธรรมเป็นคน

ดขีองสงัคม 

 - อบรมคณุธรรม

จรยิธรรมใหแ้กเ่ด็ก

นักเรยีนในเขต

เทศบาล

86 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดงานรัฐพธิี

และงานส าคัญตา่งๆ

รายไดจั้ดเก็บเอง 150,000.00  - เพือ่ใหก้ารจัด

งานรัฐพธิแีละ

งานส าคัญอืน่ ๆ 

เป็นไปอยา่ง

ส าเร็จลลุว่งและ

สมพระเกยีรต ิ

 - จัดใหม้กีารจัด

งานรัฐพธิแีละงาน

ส าคัญตา่งๆ

87 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

อดุหนุนการจัดงานรัฐ

พธิใีหอ้ าเภอสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00 เพือ่ใหก้ารจัดงาน

รัฐพธิสีมพระ

เกยีรตแิละให ้

ประชาชนเขา้มา

มสีว่นร่วมในการ

ถวายความ

จงรักภักดแีละ

เฉลมิฉลองในวัน

ส าคัญของ

พระมหากษัตรยิ์

และราชวงศ์

อ าเภอสตัหบีไดรั้บ

การอดุหนุนดา้น

งานรัฐพธิ ีปีละ 1 

ครัง้

88 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

อดุหนุนอ าเภอสตัหบี 

ตามโครงการรับเสด็จ

พระบรมวงศานุวงศ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 เพือ่ใหก้ารเสด็จ

ของพระบรม

วงศานุวงศท์กุ

พระองคเ์ป็นไป

อยา่งสมพระเกยีรติ

อ าเภอสตัหบีไดรั้บ

การอดุหนุนตาม

โครงการรับเสด็จ

พระบรมวงศานุวงศ์

 ปีละ 1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

89 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการแขง่ขันกฬีา

ทอ้งถิน่คัพ

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 1.เพือ่เสรมิสรา้ง

ความสามัคค ี

ความสมัพันธอ์ัน

ดแีละสรา้ง

เครือ่ขา่ยการ

ปฎบิัตงิานร่วมมอื

กันระหวา่ง

องคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ 

ภายในอ าเภอสตั

หบี 

2.เพือ่สง่เสรมิให ้

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

และเจา้หนา้ที่

ประชาชนในแตล่ะ

 อปท.ร่วมเป็น

เครอืขา่ยในการ

ท างานซึง่กันและ

กัน 

จัดการแขง่ขัน

ฟตุบอล (9 คน) 

ระหวา่งองคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ 8 แหง่ ใน

อ าเภอสตัหบี

90 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดงานเฉลมิ

พระเกยีรตสิมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริา

ลงกณบดินทรเทพว

รางกรู

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00 เพือ่แสดงออก

ความจงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัตรยิ ์

 - เพือ่ให ้

ขา้ราชการและ

ประชาชนมสีว่นร่วม

ในการแสดงออก

ถงึความจงรักภัคดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์

91 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการจัดงานพระ

ราชพธิเีฉลมิพระ

ชนมพรรษา  12  

สงิหามหาราชนิี

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00   - เพือ่สรา้ง

จติส านกึให ้

ประชาชนเกดิ

ความจงรักภักด ี

 - จัดงานพระราช

พธิเีฉลมิพระ

ชนมพรรษา 12   

สงิหามหาราชนิี

92 4.การพัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการอดุหนุน

อาหารกลางวัน 

โรงเรยีนอนุบาลบา้น

เตาถา่น

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 3,564,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

สขุภาพอนามัย

ของนักเรยีน

โรงเรยีนอนุบาล

บา้นเตาถา่น ไดรั้บ

การอดุหนุนอาหาร

กลางวัน 2 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

93 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการเทศบาล

เคลือ่นที่

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่จัดบรกิาร

สาธารณะของ

เทศบาลใหก้ับ

ประชาชนใน

ชมุชนอยา่งท่ัวถงึ 

 -   ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

94 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิาร

คณะกรรมการชมุชน

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่จัดท าแผน

ชมุชนและส ารวจ

ปัญหาความ

ตอ้งการของชมุชน 

 -   ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

95 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการจัดเวที

ประชาคมเคลือ่นที่

รายไดจั้ดเก็บเอง 150,000.00  - เพือ่ส ารวจ

ปัญหาของ

ประชาชนและหา

แนวทางแกไ้ข 

 - ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

96 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการจัดท าสือ่เพือ่

การประชาสมัพันธ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 210,000.00  - เพือ่เผยแพร่

ผลงานของ

เทศบาล 

 -  จัดท าป้าย

ประชาสมัพันธ ์-  

จัดท าสปอรต์

ประชาสมัพันธ์

97 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการจัดท ารายงาน

กจิการเทศบาลเมอืง

สตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่เผยแพร่

ผลงานของ

เทศบาล 

 -  รายงานกจิการ

เทศบาลเมอืงสตั

หบี ตามจ านวน

ครัวเรอืนประจ าปี

98 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการจัดท าปฏทินิปี

ใหม่

รายไดจั้ดเก็บเอง 140,000.00  -  เพือ่สรา้ง

ความสมัพันธอ์ัน

ดรีะหวา่ง

เทศบาลกับ

ประชาชน 

 -  จัดท าปฏทินิปี

ใหมต่ามจ านวน

ครัวเรอืน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

99 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการอบรมและ

ศกึษาดงูานเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00  - เพือ่ใหเ้ป็นการ

สรา้งเสรมิ

ประสบการณ์และ

น าความรูท้ีไ่ดไ้ป

ปฏบิัตใิหเ้กดิ

ประโยชน ์

 - จัดอบรมผูบ้รหิาร

 สมาชกิสภา

เทศบาล หัวหนา้

สว่นราชการและ

ทัศนศกึษาดงูาน - 

จัดอบรมพนักงาน

เทศบาล

ลกูจา้งประจ า และ

 พนักงานจา้งและ

ทัศนศกึษาดงูาน

100 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

รายไดจั้ดเก็บเอง 15,000.00  - เพือ่กระตุน้ให ้

บคุลากรเกดิ

ความรักและ

ความผกูพันตอ่

สถาบันของตนเอง 

 - คณะผูบ้รหิาร  

สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงาน

เทศบาล

ลกูจา้งประจ า 

พนักงานจา้งและ

พนักงานสถานธนา

นุบาล

101 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการรณรงค์

ป้องกันและลด

อบุัตเิหตทุางถนน ชว่ง

เทศกาล

วันหยดุราชการและ

วันหยดุนักขัตฤกษ์

รายไดจั้ดเก็บเอง 200,000.00  - เพือ่ลดความ

สญูเสยีทัง้ชวีติ

และทรัพยส์นิ

ของประชาชน

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน

ภายในเขตพืน้ที่

รับผดิชอบ 

 - ประชาชนผูใ้ชร้ถ

ใชถ้นนภายในเขต

พืน้ทีรั่บผดิชอบ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

102 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการฝึกอบรมและ

ใหค้วามรูด้า้นการ

ป้องกันและระงับ

อัคคภัียใหแ้กเ่ยาวชน

ในสถานศกึษา

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ใหเ้ยาวชน

และบคุลากรใน

สถานศกึษา มี

ความรู ้ความ

เขา้ใจรวมถงึวธิี

ปฏบิัตทิีถ่กูตอ้ง

เบือ้งตน้เกีย่วกับ

ดา้นการป้องกัน

และระงับอัคคภัีย 

 -จัดฝึกอบรมใหแ้ก่

เยาวชนและ

บคุลากรใน

สถานศกึษาภายใน

เขตเทศบาลฯ

103 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการฝึกอบรมและ

ใหค้วามรูด้า้นการ

ป้องกันและระงับ

อัคคภัียใหแ้กช่มุชน 

หน่วยงานราชการ และ

สถานประกอบการ

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00  - เพือ่ให ้

ประชาชนและ

บคุลากรใน

หน่วยงานตา่งๆมี

ความรู ้ความ

เขา้ใจรวมถงึวธิี

ปฏบิัตทิีถ่กูตอ้ง

เบือ้งตน้เกีย่วกับ

ดา้นการป้องกัน

และระงับอัคคภัีย 

 - จัดฝึกอบรม

ใหแ้กผู่น้ าชมุชน 

บคุลากรใน

หน่วยงานของรัฐ

และสถาน

ประกอบการ

104 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการฝึกอบรม  

ศกึษาดงูาน และ

พัฒนาประสทิธภิาพ

ของพนักงานเทศกจิ

รายไดจั้ดเก็บเอง 180,000.00  - เพือ่เป็นการ

เสรมิสรา้งความ

เขา้ใจในอ านาจ

หนา้ที ่ทีเ่กีย่วกับ

การปฏบิัตงิาน 

 - จัดอบรม และ

ศกึษาดงูาน

พนักงานเทศกจิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

105 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการอบรมและให ้

ความรูผู้ป้ระกอบการคา้

รายไดจั้ดเก็บเอง 10,000.00  -เพือ่เป็นการ

เสรมิสรา้งความ

เขา้ใจใหก้ับ

ผูป้ระกอบการคา้

ในทีส่าธารณะ

ท่ัวไปเขา้ใจใน

อ านาจหนา้ทีก่าร

ท างานของ

หน่วยงานเทศกจิ

และชว่ยกันดแูล

ทีส่าธารณะไมใ่ห ้

เกดิปัญหา  

 - จัดอบรม

ผูป้ระกอบการคา้ที่

จ าหน่ายสนิคา้ในที่

สาธารณะจ านวน  

60  คน

106 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการจัดเอกสาร

เผยแพร่รณรงคก์าร

ช าระภาษีและป้าย

ประชาสมัพันธก์าร

ช าระภาษี

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00  - เพือ่เร่งเรา้ให ้

ประชาชนมคีวาม

กระตอืรอืรน้ใน

การช าระภาษี 

 - จัดท าเอกสาร

เผยแพร่รณรงค์

การช าระภาษี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

107 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการปรับขอ้มลู

แผนทีภ่าษีและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิของ

กองคลังงานแผนที่

ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยส์นิ

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00 1. เพือ่เป็นการ

เพิม่รายไดข้อง

เทศบาลเมอืงสตั

หบี 

2. เพือ่เป็นการ

รวบรวมขอ้มลูใน

ดา้นการคลัง 

3. เพือ่เป็น

ประโยชน์ในการ

บรหิารงาน 

4. เพือ่ใหก้าร

จัดเก็บภาษีมี

ระบบทีแ่น่นอน 

และสามารถ

ตรวจสอบได ้

โดยสะดวกรวดเร็ว 

 - จัดท าแผนที่

ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยส์นิให ้

ครอบคลมุพืน้ที่

ทัง้หมดของ

เทศบาลเมอืงสตั

หบีซึง่มพีืน้ที ่6.22

 ตารางกโิลเมตร

จ านวน 2 ต าบล 

คอืต าบลสตัหบี 

และต าบลพลตูา

หลวง

108 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการ

จัดเก็บรายไดข้องกอง

สาธารณสขุและ

สิง่แวดลอ้ม

รายไดจั้ดเก็บเอง 10,000.00  - เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การจัดเก็บ

คา่ธรรมเนียม

ใบอนุญาตตา่ง ๆ

 ของเทศบาล

เมอืงสตัหบี 

 - เพือ่จัดเก็บ

รายไดต้า่ง ๆ 

ของกอง

สาธารณสขุและ

สิง่แวดลอ้มใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

 -ออกส ารวจ

ผูป้ระกอบการเพือ่

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

จัดเก็บ

คา่ธรรมเนียม - 

จัดหาของทีร่ะลกึ

ใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีม่า

ช าระคา่ธรรมเนียม

และใบอนุญาต



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

109 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งปรับอากาศขนาด

 13,000บทียีพูรอ้ม

ตดิตัง้ จ านวน 1 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 23,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

เครือ่งปรับอากาศ

ขนาด 13,000บทีี

ยพูรอ้มตดิตัง้ 

จ านวน 1 เครือ่ง

110 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้สายดับเพลงิ 

จ านวน   5   เสน้

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้สายดับเพลงิ

 จ านวน   5   เสน้

111 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊

พรอ้มอปุกรณ์  จ านวน 

1 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 29,000.00 เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้

โตะ๊พรอ้มอปุกรณ์  

จ านวน 1 ชดุ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

112 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟ 

 ส าหรับคอมพวิเตอร ์  

จ านวน 1 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 3,200.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้เครือ่งส ารอง

ไฟ  ส าหรับ

คอมพวิเตอร ์  

จ านวน 1 เครือ่ง

113 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้กลอ้งวงจรปิด 

พรอ้มอปุกรณ์พรอ้ม

ตดิตัง้ ภายในเขต

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้กลอ้งวงจร

ปิด พรอ้มอปุกรณ์

พรอ้มตดิตัง้ ภายใน

เขตเทศบาลเมอืง

สตัหบี

114 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟ 

 ส าหรับคอมพวิเตอร ์  

จ านวน 2 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 5,600.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้เครือ่งส ารอง

ไฟ  ส าหรับ

คอมพวิเตอร ์  

จ านวน 2 เครือ่ง



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

115 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้กลอ้งถา่ยภาพนิง่

 ระบบดจิติอลความ

ละเอยีด  16  ลา้น

พกิเซล

รายไดจั้ดเก็บเอง 9,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้กลอ้งถา่ย

ภาพนิง่ ระบบ

ดจิติอลความ

ละเอยีด  16  ลา้น

พกิเซล

116 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้รถบรรทกุขยะ

มลูฝอยแบบอัดทา้ย

ชนดิ6 ลอ้ มปีรมิาตร

ความจไุมน่อ้ยกวา่10 

ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 

 1  คัน

รายไดจั้ดเก็บเอง 2,400,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้รถบรรทกุ

ขยะมลูฝอยแบบ

อัดทา้ยชนดิ6 ลอ้ 

มปีรมิาตรความจุ

ไมน่อ้ยกวา่10 

ลกูบาศกเ์มตร 

จ านวน  1  คัน

117 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้ชดุลกูขา่ย

เครือ่งรับ

วทิยกุระจายเสยีงชนดิ

ไรส้ายระบบUHF-FM 

พรอ้มตดิตัง้

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้ชดุลกูขา่ย

เครือ่งรับ

วทิยกุระจายเสยีง

ชนดิไรส้ายระบบ

UHF-FM พรอ้ม

ตดิตัง้
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118 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

คา่จา้งเหมาบรกิาร

ผูด้แูล/ท าความสะอาด

บรเิวณหนา้อาคาร

ส านักงานหนา้อาคาร

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและโรงจอดรถ

เทศบาลเมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 80,000.00  -เพือ่จา้งเหมา

บคุคลดแูล/ท า

ความสะอาด

บรเิวณหนา้

ส านักงานหนา้

อาคารป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยและโรง

จอดรถเทศบาล

เมอืงสตัหบีฯลฯ 

 -ความพงึพอใจ

และทัศนคตทิีด่ ี

ของราชการ

พนักงานเทศบาล

และประชาชนผูม้า

ตดิตอ่ราชการกับ

เทศบาลเมอืงสตัหบี

119 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการปรับปรุง

หลังคาอาคาร

เอนกประสงคแ์ละ

อาคารหอ้งธรุการของ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา

รายไดจั้ดเก็บเอง 700,000.00  - เพือ่ใหนั้กเรยีน

และคณุครูทีศ่นูย์

พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา 

ไดม้อีาคาร

เอนกประสงค์

และอาคารหอ้ง

ธรุการทีไ่ด ้

มาตรฐานและ

ปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยส์นิ 

ปรับปรุงหลังคาโรง

อาหารและอาคาร

หอ้งธรุการศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา ตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาล

เมอืงสตัหบีก าหนด

120 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการอดุหนุนส านัก

ทะเบยีนอ าเภอสตัหบี 

ตามโครงการพัฒนา

คณุภาพการใหบ้รกิาร

ประชาชน ส านัก

ทะเบยีนอ าเภอสตัหบี 

ประจ าปี2561

รายไดจั้ดเก็บเอง 50,000.00 เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การบรกิาร

ประชาชนดา้น

งานทะเบยีน

ราษฎร

พัฒนาคณุภาพการ

ใหบ้รกิารประชาชน

ส านักทะเบยีน

อ าเภอสตัหบี
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121 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งปรับอากาศขนาด

 36,000 บทียี ูจ านวน 

1 เครือ่ง พรอ้มตดิตัง้

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

เครือ่งปรับอากาศ

ขนาด 36,000 บทีี

ย ูจ านวน 1 เครือ่ง

 พรอ้มตดิตัง้

122 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งท าน ้าเย็น แบบ

ตอ่ทอ่ขนาด 2 กอ๊ก 

จ านวน 1 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 15,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

เครือ่งท าน ้าเย็น 

แบบตอ่ทอ่ขนาด 2

 กอ๊ก จ านวน 1 

เครือ่ง

123 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งดดูฝุ่ นส าหรับ

หอ้งประชมุสภา

เทศบาลเมอืงสตัหบี  

ขนาด 15 ลติรจ านวน 1

 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 13,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

เครือ่งดดูฝุ่ น

ส าหรับหอ้งประชมุ

สภาเทศบาลเมอืง

สตัหบี  ขนาด 15 

ลติรจ านวน 1 เครือ่ง
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124 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้ตูส้าขาโทรศัพท์

ภายในส านักงาน

เทศบาลเมอืงสตัหบี 

จ านวน 1 เครือ่งและ

เครือ่งโทรศัพท์

ส านักงาน จ านวน 10 

เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 140,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้ตูส้าขา

โทรศัพทภ์ายใน

ส านักงานเทศบาล

เมอืงสตัหบี จ านวน

 1 เครือ่งและ

เครือ่งโทรศัพท์

ส านักงาน จ านวน 

10 เครือ่ง

125 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้ชดุโซฟา

ส านักงานเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้ชดุโซฟา

ส านักงานเทศบาล

เมอืงสตัหบี

126 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้เกา้อีผู้บ้รหิาร ขา

เหล็กบนุวมมพีนักพงิ  

 จ านวน 5 ตัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื 

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้เกา้อีผู้บ้รหิาร

 ขาเหล็กบนุวมมี

พนักพงิ   จ านวน 5

 ตัว
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127 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้โตะ๊ส านักงาน 

ขนาด 6 ฟตุ จ านวน 1

 ตัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 10,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้โตะ๊

ส านักงาน ขนาด 6

 ฟตุ จ านวน 1 ตัว

128 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้ชดุโตะ๊ท างาน

ส าหรับผูบ้รหิารแบบตัว

แอล พรอ้มตู ้ล ิน้ชกั  ตู ้

ขา้งและเกา้อี ้   จ านวน

 1 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ 

ในการปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้ชดุโตะ๊

ท างานส าหรับ

ผูบ้รหิารแบบตัว

แอล พรอ้มตู ้ล ิน้ชกั

  ตูข้า้งและเกา้อี ้  

 จ านวน 1 ชดุ

129 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งสแกนลายนิว้มอื

ชนดิบันทกึเวลาเขา้

ออกงาน จ านวน 2 

เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 18,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

เครือ่งสแกน

ลายนิว้มอืชนดิ

บันทกึเวลาเขา้ออก

งาน จ านวน 2 

เครือ่ง
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130 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊

พรอ้มอปุกรณ์  จ านวน 

1 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 29,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้

โตะ๊พรอ้มอปุกรณ์  

จ านวน 1 ชดุ

131 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งพมิพส์ าหรับ

คอมพวิเตอรจ์ านวน 1 

เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 7,900.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

เครือ่งพมิพส์ าหรับ

คอมพวิเตอรจ์ านวน

 1 เครือ่ง

132 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

 เครือ่งส ารองไฟ

ส าหรับคอมพวิเตอร์

จ านวน 1 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 3,200.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 เครือ่งส ารองไฟ

ส าหรับ

คอมพวิเตอรจ์ านวน

 1 เครือ่ง
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133 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

เครือ่งปรับอากาศ 

ขนาด 24,000บทียีู

จ านวน 1 เครือ่ง พรอ้ม

ตดิตัง้

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

เครือ่งปรับอากาศ 

ขนาด 24,000บทียีู

จ านวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มตดิตัง้

134 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊

พรอ้มอปุกรณ์  จ านวน 

1 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 29,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้

โตะ๊พรอ้มอปุกรณ์  

จ านวน 1 ชดุ

135 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

เครือ่งพมิพส์ าหรับ

คอมพวิเตอรจ์ านวน 1 

เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 7,900.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

เครือ่งพมิพส์ าหรับ

คอมพวิเตอรจ์ านวน

 1 เครือ่ง
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136 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

เครือ่งส ารองไฟ

ส าหรับคอมพวิเตอร์

จ านวน 1 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 3,200.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

เครือ่งส ารองไฟ

ส าหรับ

คอมพวิเตอรจ์ านวน

 1 เครือ่ง

137 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

กลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบ

ดจิติอลจ านวน 2 ตัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 40,000.00 -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

กลอ้งถา่ยภาพนิง่

ระบบดจิติอล

จ านวน 2 ตัว

138 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ 

พรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 2

 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 60,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊

 พรอ้มอปุกรณ์ 

จ านวน 2 ชดุ
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139 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ 

จ านวน 1 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 21,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร์

โน๊ตบุก๊ จ านวน 1 

ชดุ

140 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

 จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน 

จ านวน  5  ตัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 16,500.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 จัดซือ้เกา้อี้

ส านักงาน จ านวน  

5  ตัว

141 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บ

เอกสารแบบดา้นบน

เลือ่นกระจกดา้นลา่ง

เลือ่นทบึ จ านวน 1 ตู ้

รายไดจั้ดเก็บเอง 10,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บ

เอกสารแบบดา้นบน

เลือ่นกระจก

ดา้นลา่งเลือ่นทบึ 

จ านวน 1 ตู ้
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142 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้ตูเ้ย็น จ านวน 1 ตู ้ รายไดจั้ดเก็บเอง 15,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 -เพือ่เก็บรักษา

วัคซนีป้องกันพษิ

สนัุขบา้ -เพือ่เก็บ

รักษาชดุน ้ายา

ตรวจอาหาร -เพือ่

เก็บรักษา

เวชภัณฑท์าง

การแพทยต์า่งๆ

143 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

 โตะ๊เหล็ก ส านักงาน

ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 2

 ตัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 โตะ๊เหล็ก 

ส านักงานขนาด 5 

ฟตุ จ านวน 2 ตัว

144 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เกา้อีส้ านักงาน แบบมี

พนักพงิสงูจ านวน 2 ตัว

รายไดจั้ดเก็บเอง 10,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

เกา้อีส้ านักงาน 

แบบมพีนักพงิสงู

จ านวน 2 ตัว
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145 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

ชดุเครือ่งผสม

สญัญาณเสยีง จ านวน 

1 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 15,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

ชดุเครือ่งผสม

สญัญาณเสยีง 

จ านวน 1 ชดุ

146 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการจัดท าวดีทัิศน์

บรรยายสรุปเทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายไดจั้ดเก็บเอง 60,000.00  -เพือ่ให ้

หน่วยงาน

ราชการและ

ประชาชนท่ัวไป

ไดรั้บทราบถงึผล

การด าเนนิงาน

ของเทศบาล 

- จัดท าวดีทัิศน์

เทศบาลเมอืงสตั

หบีจ านวน 1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

147 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

 จัดซือ้ถังบรรจนุ ้า 

ขนาด 2,000 ลติร 

จ านวน 2 ถัง

รายไดจั้ดเก็บเอง 14,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพและ

มนี ้าเพยีงพอ

ส าหรับอปุโภค 

บรโิภค 

 จัดซือ้ถังบรรจนุ ้า 

ขนาด 2,000 ลติร 

จ านวน 2 ถัง

148 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมบา้นพัก

ขา้ราชการหลังอ าเภอ

รายไดจั้ดเก็บเอง 500,000.00 เพือ่บรรเทาความ

เดอืดรอ้นทีพั่ก

อาศัยของ

พนักงานเทศบาล 

ปรับปรุงซอ่มแซม่

บา้นพักขา้ราชการ

หลังอ าเภอ

149 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืน

รายไดจั้ดเก็บเอง 300,000.00  - เพือ่เพิม่ศัก

ภาพและ

ประสบการณ์ใน

การปฏบิัตงิาน

ของสมาชกิ อป

พร. 

 - เพือ่ใหส้มาชกิ

 อปพร.ไดรู้เ้ทา่

ทันสาธารภัย

ใหมท่ีเ่กดิขึน้ใน

ปัจจบุัน  

 - จัดฝึกอบรม

ทบทวนใหแ้ก่

อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรอืน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

150 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมและตอ่เตมิ

อา่งลา้งจานโรงอาหาร

ของศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กศรดีรุณา

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 เพือ่ปรับปรุง

ซอ่มแซมและตอ่

เตมิอา่งลา้งจาน

โรงอาหารทีช่ ารุด

ใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติ

เหมอืนเดมิ 

ปรับปรุงซอ่มแซม

และตอ่เตมิอา่งลา้ง

จานโรงอาหาร

151 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมและตอ่เตมิ

รางน ้าฝนรอบอาคาร

เรยีนของศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กศรดีรุณา

รายไดจั้ดเก็บเอง 100,000.00 เพือ่ปรับปรุง

ซอ่มแซมและตอ่

เตมิรางน ้าฝน

รอบอาคาร 

เรยีนของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณาทีช่ ารุดให ้

ใชง้านไดด้ไีม่

เกดิปัญหาน ้า

ทว่มขังรอบอาคาร

เรยีน 

ปรับปรุงซอ่มแซม

และตอ่เตมิราง

น ้าฝนรอบอาคาร

เรยีนของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา

152 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมพรอ้มปู

กระเบือ้งผนังและทาสี

อาคารเอนกประสงค์

รายไดจั้ดเก็บเอง 400,000.00 ปรับปรุง

ซอ่มแซมพรอ้มปู

กระเบือ้งผนัง

และทาสอีาคาร

เอนกประสงค ์

เพือ่เป็นการ

รักษาทรัพยส์นิ

ของทางราชการ

และใหอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มใช ้

งานเป็นปกต ิ

ปรับปรุงซอ่มแซม

ปกูระเบือ้งผนัง 

และทาสอีาคาร

เอนกประสงค์



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

153 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการจัดซือ้ทีด่นิ

พรอ้มสิง่กอ่สรา้งเพือ่

ปรับปรุงและขยาย

พืน้ทีก่ารจัดการศกึษา 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 10,500,000.00 1.เพือ่จัดซือ้

ทีด่นิพรอ้ม

สิง่กอ่สรา้ง เพือ่

ปรับปรุงและ

ขยายพืน้ทีก่าร

จัดการศกึษา 

2.เพือ่ใหม้ี

หอ้งเรยีนรองรับ

ความตอ้งการใน

การเขา้รับบรกิาร

ดา้นการศกึษา

ของประชาชนได ้

อยา่งเพยีงพอ

เพิม่มากขึน้ 

ซือ้ทีด่นิพรอ้ม

สิง่กอ่สรา้งปรับปรุง

และขยายพืน้ทีก่าร

จัดการศกึษา

154 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊

พรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 1

 ชดุ

รายไดจั้ดเก็บเอง 30,000.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอรต์ัง้

โตะ๊พรอ้มอปุกรณ์ 

จ านวน 1 ชดุ

155 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟ

ส าหรับคอมพวิเตอร ์

ขนาด 800 VA จ านวน

 1 เครือ่ง

รายไดจั้ดเก็บเอง 2,800.00  -เพือ่จัดซือ้จัดหา

เครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละ

อปุกรณ์ในการ

ปฏบิัตงิาน 

เพือ่ใหส้ามารถ

บรกิารประชาชน

และอ านวยความ

สะดวกในการ

ปฏบิัตงิานได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

จัดซือ้เครือ่งส ารอง

ไฟส าหรับ

คอมพวิเตอร ์ขนาด

 800 VA จ านวน 1 

เครือ่ง



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

156 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการสง่เสรมิและ

สนับสนุนการสรา้ง

ความปรองดองและ

สมานฉันทข์องคนใน

ชาติ

รายไดจั้ดเก็บเอง 25,000.00  -เพือ่พนักงาน

เทศบาลและ

ประชาชนใน

พืน้ทีม่สีว่นร่วม 

และรับรูด้า้น

กฎหมายและร่วม

สรา้งความ

ปรองดองของคน

ในชาต ิ

 -เพือ่ใหข้า้ราชการ

และประชาชนมี

สว่นร่วมในการ

แสดงออกถงึความ

จงรักภักดตีอ่ชาติ

157 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

โครงการจัดท าเอกสาร

คูม่อืทะเบยีนราษฎร 

เพือ่ประชาชนใชใ้น

การตดิตอ่งานทะเบยีน

ราษฎร

รายไดจั้ดเก็บเอง 20,000.00 1.เพือ่เป็น

แนวทางในการ

ตดิตอ่งาน

ทะเบยีนราษฎร 

2.เพือ่ให ้

ประชาชนไดรั้บ

ความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกับ

ระเบยีบกฎหมาย

ในการตดิตอ่งาน

ทะเบยีนราษฎร 

จัดท าเอกสารคูม่อื 

แผน่พับทาง

ทะเบยีนราษฎร  

จ านวน  300  ชดุ

158 5.การพัฒนา

ระบบบรหิาร 

สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย และ

การมสีว่นร่วม

ในการ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชนทีม่ี

คณุภาพ

โครงการตดิตัง้ป้าย

ประชาสมัพันธL์ED Full

 Color Outdoor 

ขนาด5.0X8.0 เมตร

หรอืมพีืนัทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

40 ตารางเมตร พรอ้ม

ตดิตัง้

เงนิอดุหนุนท่ัวไป 3,500,000.00 เพือ่

ประชาสมัพันธ์

ขอ้มลูขา่วสาร

ของเทศบาลให ้

ประชาชนได ้

รับทราบ

ป้ายประชาสมัพันธ์

LED Full Color 

Outdoor ขนาด

5.0X8.0 เมตร



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

คา่จา้งครู

ฝึกสอน

ออกก าลัง

กาย(แอ

โรบคิ, ไท

เกก๊,ลลีาศ

 ฯลฯ)

รายได ้

จัดเก็บเอง

220,000.00 18,000.00 123/2561 02/10/2560 23

18,000.00 123/2561 25/11/2560 10

2 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

อบรม

ฟ้ืนฟู

พัฒนา

ศักยภาพ

อาสาสมัคร

สาธารณสขุ

 เกา่ / ใหม่

รายได ้

จัดเก็บเอง

220,000.00 1,200.00 126/2561 09/10/2560 2

12,600.00 127/2561 09/10/2560 2

1,200.00 195/2561 01/11/2560 10

12,600.00 196/2561 09/10/2560 30

3 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

อบรม

สง่เสรมิ

สขุภาพ

ผูส้งูอายุ

รายได ้

จัดเก็บเอง

400,000.00 29,400.00 125/2561 22/10/2560 7

1,200.00 124/2561 06/10/2560 31

4 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

สง่เสรมิ

และ

พัฒนา

อาชพีเพือ่

สรา้ง

เศรษฐกจิ

ชมุชน

รายได ้

จัดเก็บเอง

100,000.00 7,460.00 135/2561 27/10/2560 3

รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

5 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

สรา้งงาน 

สรา้ง

รายได ้

ใหก้ับ

เยาวชน

และ

ประชาชน

รายได ้

จัดเก็บเอง

250,000.00 9,000.00 48/2561 19/10/2560 30

31,831.00 187/2561 15/10/2560 30

6 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

สรา้ง

หลักประกัน

รายไดแ้ก่

ผูส้งูอายุ

เงนิ

อดุหนุน

ท่ัวไป

######## 1,743,100.00 15/2561 06/10/2560 3

1,740,100.00 95/2561 04/11/2560 3

1,736,000.00 309/2561 07/12/2560 2

7 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

สนับสนุน

การ

เสรมิสรา้ง

สวัสดกิาร

ทางสงัคม

แกค่น

พกิารหรอื

ทพุพลภาพ

เงนิ

อดุหนุน

ท่ัวไป

4,500,000.00 216,800.00 14/2561 06/10/2560 3

217,600.00 98/2561 04/11/2560 2

221,600.00 308/2561 07/12/2560 2

8 2. การ

พัฒนา

คณุภาพ

ชวีติ 

รณรงค์

ป้องกัน

และ

ตอ่ตา้นยา

เสพตดิ

โครงการ

จัด

สวัสดกิาร

เงนิ

สงเคราะห์

เพือ่การ

ยังชพี

ผูป่้วยโรค

เอดส์

เงนิ

อดุหนุน

ท่ัวไป

300,000.00 18,500.00 13/2561 06/10/2560 3

18,000.00 97/2561 04/11/2560 3

18,000.00 307/2561 07/12/2560 2



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

9 4.การ

พัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   

และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการ

จัดกจิกรรม

เพือ่

พัฒนาการ

ดา้นตา่งๆ

 ของศนูย์

พัฒนาเด็ก

เล็กใน

สงักัด

เทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายได ้

จัดเก็บเอง

200,000.00 450.00 329/2561 13/12/2560 1

570.00 330/2561 13/12/2560 1

10 4.การ

พัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   

และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการ

จัดงาน

ประเพณี

ลอยกระทง

รายได ้

จัดเก็บเอง

700,000.00 18,000.00 284/2561 02/11/2560 1

1,200.00 283/2561 02/11/2560 1

256,500.00 282/2561 02/11/2560 1

2,000.00 281/2560 02/11/2560 1

10,000.00 280/2560 02/11/2560 1

15,931.00 278/2561 02/11/2560 1

89,000.00 279/2561 02/11/2560 1

100,000.00 312/2561 02/11/2560 1

104,000.00 325/2561 02/11/2560 1

11 4.การ

พัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   

และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการ

จัดงานรัฐ

พธิแีละ

งาน

ส าคัญตา่งๆ

รายได ้

จัดเก็บเอง

150,000.00 3,750.00 133/2561 13/11/2560 1

6,251.00 137/2561 15/11/2560 1

1,300.00 275/2561 07/12/2560 1

26,000.00 311/2561 08/12/2560 1

42,000.00 315/2561 08/12/2560 1

27,000.00 316/2561 08/12/2560 1

12,400.00 317/2561 08/12/2560 1

12,279.00 326/2561 13/12/2560 1

11,500.00 327/2561 13/12/2560 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

12 4.การ

พัฒนา

การศกึษา 

ศาสนา   

และ

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทอ้งถิน่

โครงการ

แขง่ขัน

กฬีา

ทอ้งถิน่คัพ

รายได ้

จัดเก็บเอง

100,000.00 43,200.00 370/2561 27/11/2560 30

13 5.การ

พัฒนา

ระบบบรหิาร

 สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย 

และการมี

สว่นร่วมใน

การ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชน

ทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งปรับ

อากาศ

ขนาด 

13,000บี

ทยีพูรอ้ม

ตดิตัง้ 

จ านวน 1 

เครือ่ง

รายได ้

จัดเก็บเอง

23,000.00 23,000.00 228/2561 14/11/2560 3



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

14 5.การ

พัฒนา

ระบบบรหิาร

 สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย 

และการมี

สว่นร่วมใน

การ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชน

ทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

คา่จา้ง

เหมา

บรกิาร

ผูด้แูล/ท า

ความ

สะอาด

บรเิวณ

หนา้

อาคาร

ส านักงาน

หนา้

อาคาร

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย

และโรง

จอดรถ

เทศบาล

เมอืงสตัหบี

รายได ้

จัดเก็บเอง

80,000.00 5,700.00 101/2561 01/10/2560 31

6,600.00 310/2561 08/12/2560 1

15 5.การ

พัฒนา

ระบบบรหิาร

 สง่เสรมิ

ความรูด้า้น

ระเบยีบ

กฎหมาย 

และการมี

สว่นร่วมใน

การ

บรหิารงาน

และการ

บรกิาร

ประชาชน

ทีม่ี

คณุภาพ

มาตรฐาน

เครือ่งปรับ

อากาศ

ขนาด 

36,000 บี

ทยี ูจ านวน

 1 เครือ่ง 

พรอ้มตดิตัง้

รายได ้

จัดเก็บเอง

40,000.00 40,000.00 228/2561 14/11/2560 3



 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 



1. คา่จา้งครฝึูกสอนออกก าลังกาย(แอโรบคิ, ไทเกก๊,ลลีาศ ฯลฯ)

2. โครงการอบรมฟ้ืนฟพัูฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสขุ เกา่ / ใหม่

3. โครงการอบรมสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ

4. โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีเพือ่สรา้งเศรษฐกจิชมุชน

5. โครงการสรา้งงาน สรา้งรายได ้ใหก้ับเยาวชนและประชาชน

6. โครงการสรา้งหลักประกันรายไดแ้กผู่ส้งูอายุ

7. โครงการสนับสนุนการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมแกค่นพกิารหรอืทพุพลภาพ

8. โครงการจัดสวสัดกิารเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีผูป่้วยโรคเอดส์

9. โครงการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาการดา้นตา่งๆ ของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักัดเทศบาลเมอืง

สตัหบี

10. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

11. โครงการจัดงานรัฐพธิแีละงานส าคัญตา่งๆ

12. โครงการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิน่คัพ

13. เครือ่งปรับอากาศขนาด 13,000บทียีพูรอ้มตดิตัง้ จ านวน 1 เครือ่ง

14. คา่จา้งเหมาบรกิารผูด้แูล/ท าความสะอาดบรเิวณหนา้อาคารส านักงานหนา้อาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและโรงจอดรถเทศบาลเมอืงสตัหบี

15. เครือ่งปรับอากาศขนาด 36,000 บทียี ูจ านวน 1 เครือ่ง พรอ้มตดิตัง้

ผลการด าเนนิงาน

                 ไดด้ าเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ  ปี 2561 ชว่งเดอืนตลุาคม - ธันวาคม ใน

เขตพืน้ที ่ โดยไดรั้บความรว่มมอื  การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนใน

พืน้ทีต่ลอดจนโครงการตา่งๆ  ประสบผลส าเร็จดว้ยด ี กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ที่

ใกลเ้คยีง  โดยมผีลการด าเนนิงานทีส่ าคัญดังนี้


